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Múltunkból

Adalékok könyvtárügyünk homályos éveirôl  
1945–1949

Az Országos Könyvtári Központ elsô évei és a körzeti könyvtárak 

szervezése

KÉGLI Ferenc

Elôhang

Ha egy könyvtári intézmény vagy egy könyvtárügyi 
szervezet létezésének, a szervezetben tevékenykedő 
személyek működésének hiteles történeti bemutatása 
elmarad, akkor a következő generációk emlékezetébe 
csak féligazságok szűrődnek át, azok is csak homá-
lyosan, pontatlanul. Ennek következtében az adott 
intézmény vagy szervezet nem kerül a könyvtárügy 
hazai történetében az őt megillető helyre. Úgy gondo-
lom, jelenleg ilyen intézmény az 1945. december 8-i 
minisztertanácsi rendelettel megalapított Országos 
Könyvtári Központ (a továbbiakban OKK), amely az 
1945 és 1952 közötti időszakban – a többpártrendsze-
rű Magyar Köztársaságban, majd az egypártrendszerű 
Magyar Népköztársaságban – a hazai könyvtárügy 
egyik meghatározó tényezője volt. Az intézményben 
hosszabb-rövidebb ideig dolgozó 150 munkatársnak 

elévülhetetlen érdemei vannak a háború utáni külföl-
di könyvtári kapcsolatok újraindításában, a kallódó 
könyvtárak, de főként a megszüntetett szerzetesren-
dek könyveinek megmentésében, a külföldi könyvek 
és folyóiratok központi címjegyzékének szerkeszté-
sében, az alapfokú könyvtárosképzés megszervezé-
sében, a szakfolyóiratok szerkesztésében és kiadásá-
ban, de különösen a hazai körzeti könyvtári rendszer 
létrehozásának megindításában, ami jelenlegi területi 
nyilvános könyvtáraink többségének megalapítását 
eredményezte.
Az „adalékok” jórészt indigós másolatban megőrzött 
feljegyzések, jegyzőkönyvek és levelek, valamint 
nyomtatott, illetve az interneten elérhető szövegek 
információ-morzsáiból épülnek fel. Elsődleges for-
rásanyagát a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára XIX-I-20 törzsszámú fondjának negyven-
három dobozából a 2–3., 5–7. anyagából általam 

A tanulmány A magyarországi könyvtárügy története a Rákosi-kor-
szakban 1945–1956 című kutatási program keretében készült.
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átnézett, illetve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium XIX-I-1-h fondja 129. és 375. számú dobozá-
ból és a XIX-I-1-i fondja 126. dobozából Sonnevend 
Péter által kigyűjtött dokumentumok képezik. Ezeket 
egészítik ki a körzeti könyvtárak szervezésével kap-
csolatos kiküldetési jelentések az Országos Levéltár 
anyagából kigépeltetett, dobozszám nélküli iratai, 
melyek másolatait még a kilencvenes években kap-
tam meg Voit Krisztinától.

Az elôdszervezetek
A hazai közgyűjtemények központi (állami) felügye-
lete eszméjének kezdetét a 19. század utolsó harma-
dára tesszük. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1874-ben nevezte ki Pulszky Ferencet, a Nemzeti 
Múzeum igazgatóját a múzeumok és könyvtárak 
országos főfelügyelőjévé.1 1897-ben hivatalosan is 
megalakult a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa (MKOT), illetve a Múzeumok és Könyvtá-
rak Országos Főfelügyelősége (MKOF).2

A Tanácsköztársaság alatt, 1919-ben, a kinevezett 
könyvtárügyi megbízottak (Dienes László és Kőhal-
mi Béla) nem a Főfelügyelőség szervezetére kívántak 
támaszkodni, hanem a létesítendő Országos Könyv-
tárügyi Tanácsra, szakmai önigazgatási csúcsszerv-
ként „az ország könyvtárügyének és a könyvtárak-
kal összekötött tudományos kutatásnak és népnevelő 
munkának” egységes vezetését, valamint felügyeletét 
pedig a felállítandó Országos Könyvtárügyi és Bibli-
ográfiai Intézet (OKBI) keretében képzelték el.3

1919 után a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa és Főfelügyelősége tevékenységének lehe-
tőségei annyira beszűkültek, hogy nem tudott érde-
mi tevékenységet kifejteni. Működésüket 1924-ben 
megszüntették, a felügyeletet a Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztérium (a továbbiakban VKM) vette 
át.4 Időközben a fennhatósága alatt álló vagy az általa 
anyagilag támogatott közgyűjtemények kiadványcse-
réjének, külföldi könyv- és folyóirat-beszerzésének 
a lebonyolítására, bibliográfiai nyilvántartására és 
központi katalógusának (Központi Címjegyzék – a 
továbbiakban KC) szerkesztésére 1923-ban a VKM 
Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 
néven (továbbiakban OKBK) önálló hivatalt hozott 
lére az Országos Magyar Gyűjteményegyetem kereté-
ben. A Központ 1934-ben, a Magyar Nemzeti Múze-
um Tanácsa alá tartozó Közgyűjtemények Országos 
Főfelügyelőségének a felügyelete és irányítása alá 
került; főfelügyelőnek Pasteiner Ivánt, az Egyete-
mi Könyvtár igazgatóját nevezték ki, aki egyben az 

OKBK igazgatója is lett. Tisztségeitől 1945 júniusá-
ban – nyugdíjba vonulásakor – vált meg.5

Alapítás(ok)

Elsô alapítás

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 áprilisának 
elején költözött Debrecenből Budapestre, a VKM-
ben viszont csak május végére készült el az új sze-
mélyi és ügybeosztás. Ennek értelmében a Bisztray 
Gyula vezette V. (tudományos és felsőoktatási) ügy-
osztályon tizenöten-tizennyolcan dolgoztak. „Az 
ügyosztályon belül Sebestyén Géza kiadmányozási 
joggal külön megbízatást kapott, de az utalványozá-
si kérdésben az ügyosztályvezetővel egyetértésben 
kellett eljárnia.”6

Sebestyén7 korábban az OKBK-ban szolgált, ahová 
1937. november 9-én lépett be segéddíjas diplomás-
ként, s ahol végleges kinevezését 1941 májusában 
kapta meg;8 a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
még 1945 márciusában az alkönyvtárnoki beosztás-
ban lévő Sebestyént nevezte ki miniszteri osztályta-
nácsossá.9 Feladatai a következők voltak:
„1. adatfelvétel a tudományos intézetek 1945. évi álla-

potáról, háborús kárairól és a tudományos munka 
feltételeiről;

 2. országos alap megszervezése és kezelése a tudomány 
fejlesztésére (ebből az alapból vagy más forrásokból 
pénz és munkaeszközök juttatása útján segítségnyújtás 
a tudományos intézetek és a kutatómunka részére);

 3. a tudományos munka tervszerű megszervezésének előké-
szítése, összefoglaló önkormányzati szervek kialakítása 
a kutatás függetlenségének és szervezettségének bizto-
sítására, Országos Könyvtári Központ és Tudományos 
Csereközpont megszervezése;

 4. a veszélyeztetett művelődési értékek (műtárgyak, köny-
vek, gyűjtemények, népművészeti darabok stb.) felku-
tatása és megóvásának biztosítása, részvétel az elha-
gyott javak gondozásában és azon tárgyak elhelyezése, 
amelyeket az 1982/1945. ME sz. rendelet a VKM ren-
delkezésére bocsátott, hogy azokból az elpusztult vagy 
megrongálódott közgyűjteményeket és közkönyvtárakat 
helyreállítsa.”10

Sebestyénnek az áthelyezésével egy álláshely meg-
üresedett az OKBK-ban. Betöltésére dr. Vargha Lász-
ló, a közgyűjtemények országos főfelügyelőjének 
helyettese és egyben az OKBK igazgató-helyettese 
Gál István angol–német–magyar szakos okleveles 
középiskolai tanárt javasolta a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Tanácsának 1945. augusztus 7-én írt levelében: 
„az eddigi széleskörű tudományos és irodalmi műkö-
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dése révén kiválóan alkalmasnak látszik arra, hogy 
az Orsz. Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 
külföldi kapcsolatait (így többek között a könyv- és 
folyóiratcserét és juttatást) a mai időknek megfele-
lően átszervezze és fejlessze.”11

Sebestyén eredményes működése következtében a 
Minisztertanács 1945. november 21-i ülésén napi-
rendre tűzte az OKK és a Könyvtárak Országos Ta-
nácsa felállításának a témáját.12 A Minisztertanács 
– szövegezési módosításokat javasolva – elfogadta 
az előterjesztést, s ezt követően december 8-án jelent 
meg az 1945. évi 11.170. M. E. sz. rendelet az OKK-
ról és a Könyvtárak Országos Tanácsáról.13

A rendelet 1. §-a értelmében a megszűnő OKBK he-
lyébe lépő és működési körét átvevő OKK feladatai 
a következők voltak: a könyvtárközi kölcsönzés meg-
szervezése és lebonyolítása, a könyvforgalomnak és 
a könyvek kivitelének könyvtárügyi ellenőrzése, a 
nemzetközi kiadványcsere lebonyolítása, végül az 
egyes könyvtárak anyagának tervszerű kiegészítése 
és felfrissítése. A 2. § a munkatársak státuszát hatá-
rozza meg: a Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazottai 
lesznek és a Közgyűjtemények Országos Főfelügye-
lőségének felügyelete és irányítása alatt működnek. 
A 3. § szerint olyan központi könyvtárakat kell szer-
veznie, amelyek kizárólag a velük kapcsolatban álló 
könyvtárak anyagát egészítik ki, és csak nekik köl-
csönözhetnek. A nemzeti művelődés szempontjából 
jelentős értékű könyvek és nyomtatványok nyilván-
tartása a negyedik, a nyomtatványok és kéziratok 
külföldre vitelének engedélyeztetése pedig az ötödik 
paragrafusnak volt a témája. A 6. § rendelkezett ar-
ról, hogy az OKK részére az 1946. január 1-je után 
megjelenő nyomtatványokból öt ingyenes köteles-
példányt kell beszolgáltatni.14

A minisztertanácsi előterjesztéshez készített anyag,15 
amely minden bizonnyal Sebestyén Géza fogalmaz-
ványa, így kezdi a rendelet általános indoklását: „Az 
utolsó évtizedek kulturális fejlődése a könyvtárak és 
a könyvtárpolitika számára új helyzetet teremtettek, 
új feladatokat írtak elő.” A következőkben megin-
dokolja a tudományos könyvtárak közötti szoros 
együttműködés szükségességét, beszerzéseiknek ösz-
szehangolását, a könyvtárközi kölcsönzés célszerűsé-
gét, majd rátér a kisvárosok és a falvak közkönyvtári 
szervezésének feladatára: 
„Századunkat a kultúra nagymérvű demokratizálódása 
jellemzi. A magasabb műveltség, az emberi élet anyagi 
feltételeinek fejlődésével, a népoktatás általánossá válásá-
val, megszűnt egyes tehetősebb rétegek kiváltsága lenni. Az 
iskolázás, a magasabb képzés elterjedt, a polgárság után 

a munkásság és a parasztság is részt követelt a művelődés 
eredményeiből. A feladatok főként a vidéki könyvtárak szer-
vezésénél nehezek. A kis városokat és a falvakat is el kell 
látnunk színvonalas olvasnivalóval, sőt a demokrácia azt 
követeli meg, hogy meg kell szüntetnünk a vidéki olvasók 
hátrányos helyzetét. A demokráciák már kialakult gyakor-
lata itt is a könyvtárak együttműködése mellett döntött. 
Kétségtelen, hogy a nagy városokéval egyenrangú könyv-
tárakat minden kis helységben lehetetlen szervezni. De létre 
lehet hozni bizonyos körzetek középpontjában olyan élet-
képes modern könyvtárat, amely az anyagát a körzetében 
állandóan körözteti. Az egyes körzetek központi könyvtárait 
kapcsolatba lehet hozni egymással, s kapcsolatba lehet 
hozni őket a nagyvárosok könyvtáraival.”16

Ennek a feladatnak a végrehajtására a rendelet 3. §-a 
vo natkozik, amely szó szerint a következőt mondja 
ki: „A Központ mellett központi könyvtárakat kell 
szer vezni; ez a központi könyvtár a vele kapcsolat-
ban álló könyvtárak anyagának kiegészítésére szol-
gál; anyaga csupán ezeknek kölcsönözhető ki.” Ezt 
a parag rafust a körzeti könyvtári koncepció első 
jog szabályi megfogalmazásának kell tekintenünk! 
Sebestyén Géza már az 1940-es évek elején – kül-
földi szakirodalom alapján – megismerte a körzete-
sített könyvtári szervezet előnyeit,17 és e rendeletben 
megfogalmazottak alapján képzelte el hazai megva-
lósítását az OKK által. 1946 elején már előkészítő 
megbeszéléseket folytatott a VKM szabadművelődési 
ügyosztályának illetékeseivel „népkönyvtárainknak 
körzeti könyvtárakkal kapcsolatos teljes újjászerve-
zésére”.18

Az 1945. évi 11.170. M. E. sz. rendelet részletesen 
foglakozott a könyvtárügy egységes irányítása érde-
kében létrehozandó Könyvtárak Országos Tanácsával 
is. Elrendelése beleillett azon törekvésbe, hogy a há-
ború előtti tanácsadó szervezetek helyett elnevezésé-
ben és összetételében új tanácsok (Magyar Művészeti 
Tanács,19 Országos Köznevelési Tanács20) alakuljanak 
meg. Az Országos Könyvtárügyi Tanács tagja lett 
volna az OKK igazgatója, aki – a rendelet szerint – 
a tanács élére kinevezett Országos Főfelügyelő he-
lyettese, s egyben a Tanács ügyvezetője lett volna. A 
rendeletnek a Tanács létrehozásának a része 1952-ig 
nem realizálódott, legalábbis működésével kapcso-
latban eddig nem merültek fel érdemi adatok.

Megalakulás

Megvalósult viszont az OKBK helyébe lépő OKK. 
Elhelyezése megoldott volt a Ferenciek tere 5. szám 
alatt, az Egyetemi Könyvtár épületének Reáltanoda 
utcai szárnyában, az OKBK udvarra néző földszin-
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ti, egykori könyvtárőri lakása négy helyiségének,21 
bútorainak és felszerelésének a megöröklésével. Az 
„alapító” személyzet is adott volt az ott lévő mun-
katársakkal, a létszám nyárra tizenöt főre22 gyarapo-
dott (dr. Paulovics Géza,23 dr. Mokcsay Júlia,24 dr. 
Molnár Ágnes,25 Rád Árpádné dr. Szabó Irén26 és dr. 
Várady Irén27 könyvtárnokok; Bereczky Erzsébet28 és 
dr. Monori Erzsébet29 könyvtári asszisztensek; Beck 
Lajos30 és Jantsits Gabriella31 könyvtári segédtisztek; 
özv. Bosnyák Andorné,32 dr. Dávid Antalné dr. Angyal 
Paula,33 dr. Füves Ödönné dr. Prosser Piroska34 és 
Rignáth Edit35 havidíjas tisztviselők, Börcs Gyula36 
és Bősze József37 múzeumi altisztek). Közülük ketten, 
Bereczky Erzsébet és Monori Erzsébet – bár papíron 
az OKK állományában voltak – valójában a Közgyűj-
temények Országos Főfelügyelőségén teljesítettek 
szolgálatot ebben az időszakban.38

Dr. Gál István

Sebestyén Géza megüresedett álláshelyét is betöl-
tötték, amikor a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére a Minisztertanács 1945. december 
29-én jóváhagyta, hogy dr. Gál Istvánt – akit erede-
tileg az OKBK-hoz kívántak kinevezni, ahol a kül-
földi kapcsolatok átszervezése, korszerűsítése lett 
volna a munkaköre – az OKK munkatársa legyen.39 
A jóváhagyást követően Keresztury Dezső vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1946. január 15-én nevezte 
ki az OKK-hoz a tudományos tisztviselők létszámá-
ba a VIII. fizetési osztályba alkönyvtárnokká. (Már-
cius 13-tól a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának 
183/1946. számú határozata alapján hivatalosan is 
az OKK vezetője lett ideiglenes megbízással.40) Bár 
könyvtárosi gyakorlata nem volt, de a feladat ellátá-
sára – elsősorban a nemzetközi kiadványcsere szem-
pontjából – a legmegfelelőbb ismeretekkel rendelke-
ző személy került az OKK élére. (Az intézménynek 
helyet adó Egyetemi Könyvtár főigazgatóját, Mátrai 
Lászlót régről, még az Apollo c. folyóirat időszaká-
ból ismerte.)
Gál (1929-ig Gász) 1912. szeptember 29-én szüle-
tett Bonyhádon. Szülővárosában érettségizett, majd 
a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti ka-
rán folytatta tanulmányait. Angol–német–magyar–
művészettörténet szakos tanárként Bécsben is hall-
gatott két félévet. 1933 februárjában az egyetemi 
kommunista szervezkedés leleplezésekor ő is vizs-
gálati fogságba került, de bizonyítékok hiányában 
nem indult ellene eljárás. 1934-ben indította és öt 
éven át szerkesztette az Apollot, mely a „közép-euró-

pai humanista folyóirat” alcímet viselte. Az 1930-as 
évektől foglalkozott a szomszéd- és általában a szláv 
népek magyarsággal való érintkezésével. Többek kö-
zött beszélt németül, franciául és angolul. London, 
Liverpool, Brüsszel, Berlin, Bécs mellett hosszabb 
ideig tartózkodott Prágában, Pozsonyban, Zágrábban, 
Belgrádban, és Bukarestben. Doktori disszertációja 
„Babits és az angol irodalom” címmel 1942-ben 
jelent meg. A Külügyminisztérium sajtó- és kulturá-
lis osztályának 1940 szeptembere és 1944 márciusa 
között külső munkatársaként, majd tiszteletdíjas elő-
adóként dolgozott a különböző idegen nyelvű tájé-
koztató kiadványok írójaként, szerkesztőjeként. 1943 
júniusától a pesti egyetem bölcsészeti karán díjtalan 
tanársegéd Szekfű Gyula dékánsága alatt. 1944 végén 
a nyilasok elfogatóparancsot adtak ki ellene. 1945-
ig 20 önálló kötete, 265 tanulmánya, cikke és egyéb 
közleménye jelent meg. A háború után tífuszból fel-
épülve a Külügyminisztérium békeosztályán dolgo-
zott. 1945 októberében a Magyar–Angol Társaság 
alakuló ülésén a társaság egyik titkárává választották. 
1945 végén jelent meg az Officina kiadónál „Ma-
gyarország, Anglia és Amerika, különös tekintettel a 
szláv világra: Vázlatok a nemzetközi vonatkozások 
köréből” című munkája.41

Tevékenység

Gál István nem sokkal az OKK-hoz való kinevezése 
után, már február 8-án beszámolt a Magyar–Angol 
Társaság rendezvényén arról, hogy a Library of 
Congress cseréjét lebonyolító Smithsonian Institution 
tájékoztatta az OKK-t, hogy útra készen áll a magyar 
közkönyvtárak részére 104 láda hivatalos és tudomá-
nyos kiadvány.42 A Smithsonian a fentieken kívül még 
két nagyobb küldeményt gyűjtött orvosi könyvekből 
és folyóiratokból, illetve amerikai szociológiai iroda-
lomból. Amerikai magánkezdeményezésre is össze-
állt egy kisebb gyűjtemény.43 Ezeket a gyűjtéseket, 
összesen 24 692 könyvet, 23 696 periodikumot és 
8872 vegyes nyomtatványt44 a The American Book-
Center for War Devastated Libraries Inc. jutatta 
el Magyarországra. Az óceánjárókat is működtető 
hajózási vállalat, a Cunard Line ingyen szállította 
Londonig, onnan az OKK-nak kellett gondoskodnia 
a továbbszállításról.45 Gál a budapesti amerikai kö-
vetséget kérte fel, hogy biztosítsa majd katonai teher-
autókkal a fiumei kikötőbe érkezett ládák Budapestre 
hozatalát.46 Az OKK 1947 februárjában kezdte meg a 
nyomtatványok szétosztását. Az együttesen 130 ládá-
nyi ajándékkötet több mint fele a washingtoni Library 
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of Congress kiadványa volt, amelyből a Nemzetgyű-
lési Könyvtár 1607 kötetet kapott.47

Az OKK közvetítette a British Council 14 000 ked-
vezményes áru könyvét 380 magyar könyvtárnak, s a 
Központ járt közbe azért, hogy az American Library 
Association (ALA)  a Rockefeller-Alapítványból a 
magyar könyvtáraknak ajándékozza 230 – főleg tech-
nikai, orvosi és mezőgazdasági – folyóirat teljes há-
borús évfolyamait,48 de sok könyvadomány érkezett 
a franciáktól, svédektől és svájciaktól is az OKK-n 
keresztül.49 Nemcsak a már említett hajóútvonalon, 
hanem vasúton, repülőgépen is érkeztek az ajándék- 
és cserepéldányok.50

Gál István még 1946 nyarán, az Új Magyarország 
július 31-i számában megjelent cikkében megfogal-
mazta azt is – bemutatva a londoni, szovjetunióbeli, 
varsói, belgrádi, valamint a magyarországi könyv-
tárak állományának háborús veszteségeit –, hogy 
szellemi újjáépítésre van szükség: 
„Magyarországon az amerikai anyagot azonban javarészt 
újonnan kell összeállítni, éppen úgy, mint a szovjet anyagot. 
Erre nézve komoly ígéretet tettek a VOKSz-küldöttség51 Bu-
dapesten időző tagjai”, továbbá „komoly segítséget ígért 
meg a moszkvai Lenin-könyvtár, számos amerikai egyetem, 
brit kutatóintézet és a csehszlovák, svéd, dán, belga stb. 
könyvtári és bibliográfiai központ is.”

Az OKK ezzel kapcsolatos feladatáról így írt: 
„Legfőbb ideje volt már, hogy a magyar kormány közpon-
tilag szabályozza az ország külföldi könyv- és folyóirat-be-
szerzésének lebonyolítását is. A régi bibliográfiai központ 
szerény keretei nem pótolhatták a külföldi hiányokat. Most 
az Országos Könyvtári Központ (külföldön Hungarian 
Libraries’ Board néven ismeretes) vállalta magára ezt a fel-
adatot. Remélhető, hogy szélesebb keretek között, nagyobb 
személyzettel és komolyabb technikai apparátussal tudja 
pótolni mindazt, aminek hiányát oly égetően érzi nemcsak 
a magyar szellemi élet, hanem a politika is.”52

A nemzetközi kapcsolatok fontosságáról nyilatkozott 
egy 1947. márciusi riportban is: 
„Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy Angliával, 
Amerikával, a Szovjetunióval és a környező szláv államok-
kal felvegyük a legszorosabb kapcsolatot könyvek beszerzé-
se ügyében. Már eddig is történelmi segítséget kaptunk. Az 
UNESCO-tól kezdve az amerikai alapítványokig, a British 
Counciltól a Szovjet, Csehszlovák és Bolgár Akadémiákig 
a legmesszebbmenő jóindulatot és segíteni akarást tapasz-
taltuk, és egy év óta egész sereg akció van folyamatban. 
Az kétségtelen, hogy az egyesült nemzetek teljes támoga-
tása nélkül elképzelhetetlen a magyar könyvtárak korszerű 
anyaggal való megfelelő ellátása.”53

A kiküldött körlevelek száma annyira megnőtt, hogy 
nagy összegeket kellett kifizetni külső cégeknek a 

sokszorosításért, ráadásul az is előfordult, hogy az 
iratok bizalmas jellegűek voltak. Részben gazda-
ságossági, részben a hivatali titoktartás megőrzése 
érdekében 1947 elején az OKK egy jó minőségű 
stencilgépet vásárolt a Gestetner D. Rotary buda-
pesti fiókjától.54

Feltehetően már ezen a gépen készült az a 16 kérdés-
ből álló körlevél is, melyben a Központ 1947. janu-
ár 9-én adatokat kért a könyvtáraktól az UNESCO, 
az ASLIB és a FID részére történő adatszolgáltatás, 
továbbá a Magyar Minerva tervezett VII. kötete szá-
mára.55 (A VI. kötet 1932-ben jelent meg az OKBK 
kiadásában.) Áprilisig kereken ötszáz könyvtár küldte 
be jelentését, köztük kb. száz közép- és szakiskolai 
könyvtár.56

Nincs nyoma viszont, hogy történtek-e lépések az 
„alapító” rendelet 3. §-ával, a központi, azaz a körzeti 
könyvtárak szervezésével kapcsolatban. Ezt központi 
akarat sem szorgalmazta, de felkészült személyzete 
sem volt ehhez az OKK-nak.

Második alapítás

Az Országos Könyvtárügyi Tanács és az OKK fel-
állításáról szóló 11.170/1945. M. E. sz. 1945. de-
cember 8-án hatályba lépett rendeletben foglaltak 
csak részben valósultak meg. A könyvtárügy orszá-
gos irányítására nem szervezték meg a Könyvtárak 
Országos Tanácsát, így az élére sem került országos 
főfelügyelő, és nem készült el a Központ szervezeti 
és működési szabályzata sem. Azonban a rendelet 
megvalósításával nemcsak ez volt a probléma, hanem 
szervezeti gondok is adódtak: az OKK ugyanis a Köz-
gyűjtemények Országos Főfelügyelősége felügyele-
te és irányítása alatt, mégpedig a Magyar Nemzeti 
Múzeum önkormányzati kötelékében működött, így 
a könyvtárügy országos irányítása is a múzeumhoz 
került volna. Az OKK hatásköre csak a vidéki köz-
gyűjteményekre terjedt ki, a fővárosi székhelyűekre 
nem. Kívánatossá vált tehát, hogy a könyvtárügy te-
rületén olyan független, országos hatókörű irányító 
szerv jöjjön létre, amelyik csak a minisztériumnak 
van alárendelve. A szervezeti problémákat Jánossy 
Dénes, a Magyar Nemzeti Múzeum elnöke már 1946 
júliusában jelezte Nagy Miklós minisztériumi állam-
titkárnak.57 Szükségessé vált az újbóli szabályozás, 
s ennek megszövegezésével Kovács Máté, a mi-
nisztérium osztálytanácsosa 1946. augusztus 27-én 
Mátrai Lászlót, az Egyetemi Könyvtár igazgatóját 
bízta meg.58

Az új rendeletet minisztertanácsi szinten kellett elfo-
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gadtatni, s erre 1947. január 17-én került sor.59 Életbe 
léptetése ellen azonnal szót emelt az Országos Szabad 
Művelődési Tanács: megpróbálta megakadályozni, 
hogy a rendelet a tervezet eredeti szövegével jelenjen 
meg, mivel szerintük „a munkás- és népkönyvtárak 
ügye teljesen elsikkad” benne.60 A VKM Elnöki ügy-
osztálya is hasonló véleményen volt. A szervezeti, 
felügyeleti jogkörök megmaradt problematikus volta 
mellett kimaradt ugyanis az 1945. évi rendelet körzeti 
könyvtárakra vonatkozó 3. § paragrafusa. A Sebes-
tyén Géza által jegyzett fogalmazvány szerint: 
„A magyar könyvtárügy nagy hiányossága valóban az, 
hogy a közművelődési könyvtárak kellő méretekben nem 
fejlődhettek ki, a falusi nép és a munkásság számára pedig a 
megfelelő könyvtárak úgyszólván teljesen hiányzanak. […] 
Ebben a helyzetben nem kétséges, hogy a magyar könyv-
tárpolitika középpontjába éppen hiányzó közművelődési 
könyvtári hálózatunk kiépítését kell helyeznünk. […] A 
létesítendő Könyvtári Tanácsnak is a legégetőbb feladata 
a közművelődési könyvtárügy kell, hogy legyen. A tervezet 
azonban ebben az irányban nem vinne előre.”61

Ortutay Gyula, aki 1947. március 14-én lett miniszter, 
mégis A magyar könyvtárügy egyes kérdéseinek ren-
dezéséről címmel kiadott 3.730/1947. (III. 23.) M. E. 
sz. rendeletet az eredeti szöveggel jelentette meg.
A kormány újra elrendelte az Országos Könyvtárügyi 
Tanács és az OKK létrehozását: „Az ország könyv-
tári gyűjteményei korszerű együttműködésének elő-
mozdítása és közös feladataik tervszerű megoldása 
végett Országos Könyvtárügyi Tanácsot és Országos 
Könyvtárügyi Központot kell szervezni.” Az Országos 
Könyvtárügyi Tanács feladatának és szervezetének 
meghatározása után kimondta, hogy az addig „Or-
szágos Könyvtári Központ néven működő Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ megszűnik, 
ennek ügykörét, felszerelését és személyzetét a jelen 
rendeletben szabályozott Országos Könyvtári Köz-
pont veszi át”, amely „a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó önálló 
intézmény”. Feladatai lényegében az eddigiek ma-
radtak. Nem szűnt meg a köteles-példányokból való 
részesedés, megfogalmazásra került a könyvtárak 
nyilvántartásának kötelezettsége is (amelynek vég-
zése egyébként már az év elején elkezdődött). Mint 
már említettük, kimaradt a korábbi rendelet körzeti 
könyvtárakra vonatkozó 3. § paragrafusa.

A régi/új hivatal

Továbbra is dr. Gál István

Az 1947. március 23-i rendelet értelmében a közpon-
tot az államfő által kinevezett elnök irányította vol-
na, de kinevezése késett. A Szabadság című napilap 
1947. április 1-jei számában Felfüggesztették Gaál 
Istvánt, a Könyvtári Központ vezetőjét című cikk az-
zal vádolta meg az OKK megbízott vezetőjét, hogy 
egyrészt németbarát magatartást tanúsított a háború 
alatt, másrészt, hogy a központ vezetőjeként külföldi 
kapcsolatait egyéni karrierje egyengetésére használja 
fel. Zsebők Zoltán miniszteri osztályfőnök igazoló je-
lentést kért. Gál pontról pontra cáfolja Ortutay Gyula 
miniszternek írt levelében a cikkíró hamis állításait. 
Mint írja, a cikk szerzője Aradi Nóra, aki bevallotta, 
hogy a cikket elejétől végig Mátrai László egyetemi 
könyvtári főigazgató diktálta. Gál Mátrai hónapok 
óta ellene irányuló akcióiról már több jelentést tett 
a kultuszminisztérium két illetékes ügyosztályának. 
Ha a miniszter úr a fentiek alapján szükségesnek 
tartja, rendeljen el fegyelmit megelőző vizsgála-
tot.62 Nem fegyelmi vizsgálat következett, hanem 
a miniszter továbbra is megbízta a központ vezeté-
sével – 58.927/1947. VI.b. sz. iratában – az elnök 
kinevezéséig és hivatalba lépéséig.63 Ilyen minősé-
gében állította össze április 25-én dr. Csóka J. Lajos 
miniszteri osztálytanácsos számára a magyarországi 
könyvtárak állapotáról szóló áttekintő jelentését, 
mely a januárban kiküldött kérdőívek válaszain ala-
pult. A kísérőlevél az OKK nyomtatott levélpapírján 
íródott, fejlécén a hivatal magyar és angol (Hungarian 
Libraries Board) nevével és címével (Budapest, IV. 
Ferenciek tere 5.), és látható az OKK körpecsétje is: 
kétoldalt ágakkal övezett Kossuth-címer, a körirat 
fölül ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI KÖZPONT, alul 
BUDAPEST szöveggel.64

Ideiglenesen megbízott vezetőként javasolta júni-
us 7-én két munkatársa, Kordás Ferenc65 és Szabó-
Froreich Antal66 kiküldését a londoni egyetem 
könyvtáros-képző tanfolyamára, mivel egyéb nyel-
vek ismerete mellett mindketten magas fokon írtak 
és beszéltek angol nyelven. Javaslatát költségvetési 
fedezet hiányában utasították el.67

Gál igyekezett a külföldi és a hazai könyvtárközi köl-
csönzés ügyét is előremozdítani. A londoni könyv-
tári központtal sikerült jól működő csereszolgálatot 
létesítenie, úgyhogy az OKK vállalhatta az országos 
arányú külföldi könyvkölcsönzés megindítását is. Er-
ről június első napjaiban tájékoztatta egy körlevélben 
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az érdekelt százötven legfontosabb hazai könyvtárt, 
egy másik körlevélben pedig a belföldi könyvtárközi 
kölcsönzés lehetőségeinek megállapítása érdekében 
indított el adatgyűjtést. A június 9-én kelt irat az OKK 
nyomtatott levélpapírjára íródott, amelyen már a hi-
vatal telefonszáma (186–508) is fel lett tüntetve.68

Gál István, az amerikai, brit kapcsolatok mellett fon-
tos feladatnak tartotta a szovjet egyetemekkel, kuta-
tóintézetekkel és könyvtárakkal való kapcsolat fel-
vételét, szorgalmazását és kiépítését. Az OKK 1946 
áprilisa óta kapcsolatban volt a nemzetközi hivatalos, 
tudományos és irodalmi könyv- és folyóiratcsere le-
bonyolítására illetékes moszkvai Lenin Könyvtárral, 
amely jelentékeny hadtörténeti, könyvtártudományi, 
földrajzi, irodalmi és tudománytörténeti könyvet kül-
dött, valamint folyamatosan érkezett a Bibliotekar’ 
c. folyóirat is. A könyvanyagot szétosztották az 
Országos Széchényi Könyvtár, a Honvédelmi Mi-
nisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium do-
kumentációs szolgálata között. (Az OSZK tizenhat, 
állományában nem lévő, hungarika vonatkozású 
kötetet is talált a kapottak között.) A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának Társadalomtudomá-
nyi Intézete a történelem, bölcsészet, jog, politika és 
közgazdaság témájában küldte meg másodpéldányait, 
cserébe konkrétan megnevezett magyar kiadványo-
kat kért. A Művészettörténeti Intézet is kész volt a 
kiadványok cseréjére a témájába vágó szakirodalom 
területén. A leningrádi Mezőgazdasági Tudományok 
Lenin Akadémiája megküldte kiadványait, cserébe 
a magyar mezőgazdaságra, lótenyésztésre vonatko-
zó kiadványokat kapott. A szintén leningrádi Keleti 
Tudományok Akadémiája több csomag szakkönyvet 
kapott az OKK-tól, cserébe saját kiadványaik meg-
küldését ígérték. A Tér és Forma című folyóiratért 
cserébe a kijevi Építészeti Akadémia az Architektura 
című folyóiratát küldte meg. A taskenti Közép-ázsiai 
Egyetem és a tbiliszi Sztálin Egyetem is megküldte 
folyóiratát, illetve felajánlotta a cserét.69 Az OKK 
21 csomagban továbbította a központi és fővárosi 
statisztikai hivatal, a nemzeti múzeum, a történelmi 
társulat, a néprajzi múzeum, a természettudomá-
nyi múzeum és több minisztérium anyagát szovjet 
egyetemeknek és könyvtáraknak.70 Gál, 1947. június 
10-én, mint az OKK id. mb. vezetője kérte Ortutay 
Gyula minisztert, hogy tájékoztassa a társminisz-
tériumokat, illetve egyetemeinket és főiskoláinkat 
arra a lehetőségre, amit a szovjet intézmények segí-
tőkészsége jelent: „Miniszter Úr szíves segítségével 
az Országos Könyvtári Központ olyan magyar- és 
egyébnyelvű tudományos anyag birtokába juthat, 

amellyel hatékonyan elő tudjuk segíteni a Szovjettel 
való könyvtárügyi együttműködést.”71

Gál István, amint a miniszternek küldött június 9-i 
levelében megfogalmazta, az 1947. évi átszerve-
zési munkálatok egyik legfontosabb területe a KC 
szerkesztésének újraindítása, mivel az a nemzetközi 
együttműködés egyik legfontosabb eszköze, továbbá 
a könyvtárközi kölcsönzés döntő tényezője. A hábo-
rú veszélyei elől a lengyeli kastélyba, majd a nem-
zeti múzeumba menekített KC katalógusszekrényei 
1947 májusában visszakerültek az OKK-hoz, s Gál a 
hivatal id. mb. vezetőjeként dr. Makkai Lászlóné al-
kalmazását javasolta, mivel Párizsban az UNESCO72 

európai központi katalógust állít föl, ahol számítanak 
a magyar közreműködésre is. Makkainé alkalmazásá-
ra viszont nem került sor, így a KC szerkesztésének 
újraindítására csak évek múlva került sor.73

Beôthy Ottó

Gál István ideiglenes vezetői megbízatása 1947 jú-
niusának folyamán megszünt,74 mivel Beőthy Ottó 
kapott kinevezést az OKK elnöki tisztére. Beőthy 
(1946-ig Salgó) Ottó 1904. május 22-én született 
Budapesten. Érettségi után a műegyetemen hallgatott 
három évet, majd kereskedősegéd, könyvkereskedő. 
1941-től munkaszolgálatra hívták be, különböző tá-
borokban dolgoztatták. 1945-ben a Budapesti Nem-
zeti Bizottságnál dolgozott, onnan került március 
12-től a parlamenti könyvtárba, ahol 1945. július 
12-től helyettes könyvtárigazgató lett. Széles körű 
nyelvismerettel rendelkezett: az orosszal is elboldo-
gult, a németet anyanyelvi szinten használta, tudott 
franciául, görögül és angolul.75

1947 tavaszán a British Council kéthónapos tanul-
mányútra hívta meg Angliába. A Minisztertanács 
engedélyezte a kiutazást, s egyben a minisztertől arra 
is megbízást kapott, hogy folytasson tárgyalásokat az 
OKK angliai kapcsolatainak kiépítéséről.76 Hazatérte 
után, május 23-án kapott megbízást – a parlamenti 
könyvtár helyettes igazgatói tisztségének megtartása 
mellett – az OKK elnöki teendőinek az ellátására.77 
(Ténylegesen júniusban vette át új hivatalát.78)
Elnöksége alatt az OKK aktívan részt vett az 1948-
as The Word of Learning könyvtári anyagának ösz-
szeállításában.79

Megkezdődött az Index Scientiarium Hungaricum 
című kiadvány első számának összeállítása is. A 
negyedéves folyóirat a magyar nyelven megjelent 
értékesebb tudományos munkákat (tanulmányok, 
könyvek) ismertette volna angol és orosz nyelven. 
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Koncepcióját Szentmihályi János, a VKM X. ügy-
osztályának vezetője80 1947-ben egyeztette a Magyar 
Kommunista Párt Értelmiségi Osztályával, s ő bízta 
meg az OKK-t a feladat végrehajtásával.81

Beőthy eredményesen kért 1947. november 15-én 
költségvetési támogatást a Magyar Minerva VII. kö-
tete szerkesztési munkálatainak megkezdéséhez.82

Az év eleji adatkérések válaszai alapján november-
ben, Mokcsay Júlia összeállításában belső haszná-
latra elkészült a több mint 500 adatküldő könyvtár 
revideált jegyzéke. A könyvtár nevén és címén kívül 
tartalmazta állományának főbb adatait is.83

Az OKK szakkönyvtára évente átlag 50–60 kötettel 
gyarapodott csere, ajándék és kisebb részt előfizetés 
útján, hatvanhat könyvtártani és bibliográfiai folyó-
iratot járatott.84 Állománya 1947 novemberében 1115 
kötet volt.85

Az év folyamán az OKK 10 348 ügyiratot intézett el, 
204 ládát vett át, illetőleg továbbított külföldre, ösz-
szesen 19 213 kg súlyban 25 460 művel. Ezen kívül 
még 10 053 darab csomagot kezelt és továbbított.86

Megvalósulni látszott a márciusi rendeletben szerep-
lő Országos Könyvtárügyi Tanács létrejötte, a VKM 
ugyanis 1947. július 17-én, majd 24-én is előterjesz-
tette javaslatát az Országos Könyvtárügyi Tanács 
elnökének kinevezésére. Az előterjesztésben Mátrai 
László, a Pázmány Péter Tudományegyetem Könyv-
tárának főigazgatója, Tolnai Gábor, az Országos Szé-
chényi Könyvtár főigazgatója és Trócsányi György, 
az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója szerepelt, 
közülük ajánlotta a miniszter az Országos Könyvtár-
ügyi Tanács elnöke személyének a kiválasztását.87 A 
Magyar Távirati Iroda 1947. október 15-i híre szerint 
a köztársasági elnök Tolnai Gábort nevezte ki az Or-
szágos Könyvtárügyi Tanács elnökévé.88 (A Tanács 
tényleges megalakulásáról, működéséről eddig még 
nem kerültek elő dokumentumok.)
1948. február 1-jei hatállyal elkészült az OKK szer-
vezeti, ügyviteli és igazgatási szabályzata.89 Általá-
nosságban utalt arra, hogy az OKK célja a magyar 
könyvtárügy országos feladatainak központi ellátá-
sa.90 Vállalta az OKBK-val való kontinuitást, ugyan-
is a szabályzat szerint bélyegzőjének köriratában az 
elődintézmény alapítási évét, 1923-at is szerepeltet-
ni kellett. A szabályzat lehetőséget adott osztályok 
szervezésére, ezek azonban az év folyamán még 
nem alakultak meg. Augusztusban a személyzet – a 
Központ elnökén kívül – hét tudományos tisztvise-
lőből, öt tudományos segédtisztviselőből, két szak-
altisztből és két havidíjas tisztviselőből, továbbá egy 
tiszteletdíjas nyugalmazott számtanácsosból állt. (Az 

elnök is csak tiszteletdíjban részesült.)91 Zsúfoltan 
voltak, elhelyezkedésükre csak három udvari szoba 
állt rendelkezésre. Nem volt elegendő állvány, ezért 
a feldolgozandó könyv- és folyóiratanyag a fűtetlen 
padláson volt elhelyezve, a beérkező és kimenő anyag 
feldolgozása hely hiányában a padlón történt. Hiába 
volt ígéret, nem kaptak a csomagok szállítására zárt 
platójú gépkocsit. A KC dobozai az előszobában áll-
tak, ilyen körülmények között nem volt lehetőség 
szerkesztésének újraindítására. Felszerelésben is 
hiányt szenvedtek: szükség lett volna még legalább 
három írógépre, egy nagy teljesítményű címíró-gépre, 
mikrofilm-olvasó készülékre, irodai diktafonra.92

1948 közepére megváltozott a politikai környezet. 
Júniusban megtörtént a Szociáldemokrata Párt és a 
Magyar Kommunista Párt egyesülése Magyar Dol-
gozók Pártja néven, és kialakult a Szovjetunió által 
inspirált pártállam Rákosi Mátyás és szűkebb köre 
teljhatalmával. A párt ideológiájából következően 
az állami-társadalmi élet teljességének kizárólagos 
meghatározója akart lenni. A keretében megalakított 
Tudományos Bizottság munkatervet dolgozott ki a 
tudományos kutatás és a felsőoktatás intézmény-
rendszerének az átalakítására. E munkaterv egyebek 
mellett azt is tartalmazta, hogy augusztus közepéig 
törvénybe kell iktatni az Akadémia tudományszerve-
zési és irányítási jogát átvevő Magyar Tudományos 
Tanács felállítását, tovább azt is, hogy e tanács mun-
kájának elősegítésére október 1-jéig át kell szervezni 
a OKK-t is.93

Erre reagálva fogalmazta meg Beőthy a tanácsra vo-
natkozó törvénycikk megjelenése után tíz nappal az 
OKK 1949. évre vonatkozó tudományos tervében a 
következőket:
„A Központ sajátos feladatából és egyedülálló jellegéből 
folyik, hogy működése mindenkor hű és érzékeny mutatója 
a magyar kultúrpolitika állásának. A tudományos munka 
tervszerűtlenségének és ziláltságának korában a Központ 
szinte tisztára adminisztratív segédhivatal képet mutatta s 
működése tudományos síkon meddő volt. A talpra állás éve-
iben a Központ erőfeszítései szinte teljesen saját szerveze-
tének és a magyar tudományos élet külföldi kapcsolatainak 
újjáépítésében összpontosultak. A magyar kultúra életében 
beállt döntő változás, a tudományos élet tervszerű szerve-
zettsége, az Országos Tudományos Tanács életre hívása stb. 
végre lehetővé fogják tenni, hogy az Országos Könyvtári 
Központ 1949. évi működésének súlypontja a szervezési 
kérdésekről a tudományos munkára és ezen túlmenőleg is: 
a tudományos produkcióra legyen áthelyezhető.”94

Maga Beőthy Ottó viszont a következő évben már 
nem kívánt az Országgyűlési Könyvtár igazgatói 
teendői mellett az OKK feladataival is foglalkozni. 
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Lemondásának elfogadását 1948. november 26-án 
tűzte napirendjére a Minisztertanács.95

Dr. Telegdi Zsigmond

Az OKK vezetésére 1948. december 10-től dr. 
Telegdi Zsigmond, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Keleti gyűjteményének vezetője, egyetemi magánta-
nár kapott megbízást. 1949. február 9-én a Magyar 
Köztársaság elnöke kinevezte az OKK elnökévé.96

Telegdi Zsigmond (eredeti családi neve Weil) 
Enyingen született 1909. december 29-én. 1928-ban 
érettségizett a székesfehérvári állami főreáliskolában, 
majd az Országos Rabbiképző Intézetben, a boroszlói 
és a párizsi egyetemen tanult. Bölcsészdoktori okle-
velét a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte 
meg. Ezt követően, állástalan tanárként Budapesten 
élt, alkalmi szellemi munkákból tartotta fenn ma-
gát. 1940 után többször behívták munkaszolgálat-
ra. 1945-től volt a Fővárosi Könyvtár tudományos 
főkönyvtárosa.97 Személyesen ismerte a hivatalának 
helyet adó Egyetemi könyvtár igazgatóját, mivel a 
Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületé-
nek 1946. évi tisztikarában Mátrai Lászlót alelnök-
nek, Telegdit pedig könyvtáros titkárnak választot-
ták meg.98

Az OKK megbízott vezetőjének három új feladat-
kört kellett beépítenie az intézmény működésébe: a 
népkönyvtárak körzeti rendszerbe való szervezését 
a körzeti könyvtárak megalapításával, a tudományos 
könyvtárak felügyeletének ellátását, s a könyvtárügyi 
dokumentáció elvégzését.

A körzeti könyvtárak szervezése
A körzeti könyvtári ellátás országos, illetve helyi 
kialakítására eddig csak javaslatok, elképzelések, 
tervek léteztek. Ezekről, továbbá a létesített körzeti 
könyvtárak működéséről, eredményes, illetve „tor-
zó” voltukról, valamint Sebestyén Géza szerepéről 
Tóth Gyula közölt több, részletes tanulmányt.99 Ép-
pen ezért az ott közölteket csak akkor érintjük, ha a 
folyamatok megértéséhez szükséges.
Az egyetlen, egységes, proletár harci párt, az MDP 
létrejöttével és teljhatalomhoz való jutásával kiala-
kult új helyzetben a szabadművelődési (és benne a 
népkönyvtári) mozgalomnak új célokat kellet maga 
elé kitűznie, arra való tekintettel, hogy „népünk úgy 
a belpolitikában, mint külpolitikailag harcban áll a 
reakcióval, harcban áll az imperializmussal” – jelen-
tette ki E. Kovács Kálmán még 1948 nyarán, a sza-

badművelődési felügyelők révfülöpi értekezletén.100

A VKM-ben a VIII. Szabadművelődési főosztály 
a vándorkönyvtárakkal való foglalkozás mellett 
1949-re tervbe vette tíz körzeti könyvtár és a hozzá-
juk tartozó, egyenként tíz, azaz összesen száz alap-
könyvtár megszervezését. Azonban mindössze csak 
két előadó foglalkozott népkönyvtári ügyekkel, ezért 
az a javaslat született 1948 novemberében, hogy az 
OKK legyen megbízva „olyan formában, hogy egy 
népkönyvtári alosztályt létesítsen”.101 Erre a 1947-es 
rendelet is lehetőséget nyújtott, mivel a 7. § 2. bekez-
dése szerint: „A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az előző bekezdésben említett ügyeken felül a Tanács 
javaslatára rendelettel egyes ügyeket a Központ ha-
táskörébe utalhat.” A Tanács ugyan nem létezett, és 
külön rendelet sem született, viszont a „hatáskörbe 
utalás” megtörtént. Telegdi – akit már Beőthy 1948. 
novemberi lemondása után felkérhettek, és akit Buda-
pest polgármestere már december 10-ével átengedett 
az OKK-hoz szolgálattételre102 – részt vett december 
28-án a Szabadművelődési Vezetők Aktíváján, ahol 
előadója volt „A körzeti könyvtárak problémái” című 
napirendi pontnak. Elmondta, hogy az MDP szerve-
zési bizottsága határozatainak értelmében a követke-
ző év folyamán tíz körzeti könyvtárat kell felállítani 
különböző vidéki városokban, de összesen mintegy 
száz körzeti könyvtár megszervezésére lesz szükség. 
Korábban készült egy rendelettervezet, amely ezt 
a feladatot egy létesítendő Országos Népkönyvtári 
Központra kívánta bízni. A minisztertanács akkor 
Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács főtitkára javasla-
tára ezt a tervezetet nem fogadta el, és úgy határo-
zott, hogy a közművelődési könyvtárak szervezése 
is az OKK-ra tartozzék, s legyen ez az intézmény a 
magyar könyvtári szervezet valóságos központja.103 

A VIII. ügyosztály ezek után kérte fel az OKK-t a 
közművelődési könyvtárak, elsősorban az 1949. évre 
tervezett tíz körzeti könyvtár megszervezésére. Az 
OKK-n belül fel kell állítani egy megfelelő alosztályt 
a feladat elvégzésére, addig is részben alkalmi mun-
kaerőkkel kell dolgozni. Sürgősen meg kell találni a 
megfelelő állandó személyzetet, meg kell oldani az 
elhelyezését, be kell szerezni, és fel kell dolgozni a 
könyvanyagot.104

Az aktíván határozatokat hoztak e napirenddel kap-
csolatban, Egyebek mellett azt, hogy ott, ahol körzeti 
könyvtár létesül, írni kell a helyi pártszervezet veze-
tőségének, hogy olyan alkalmas pártbelieket, vagy 
pártonkívülieket javasoljon, akiket meg lehet bízni a 
körzeti könyvtár vezetésével. Ennek végrehajtásáért 
E. Kovács Kálmán lett a felelős. A körzeti könyvtárak 
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anyaga végleges összeállításáért 1949. január 10-ig, 
a népkönyvtárak szervezeti szabályzatának kidol-
gozásáért január 11-ig pedig Telegdi Zsigmond lett 
a felelős. E. Kovács Kálmánnak kellett felvennie a 
kapcsolatot a KÖZELBIZ-zel, hogy az OKK alosz-
tálya maradjon a Deák Ferenc utca 14. szám alatti 
helyiségében.105

A Gazdasági Főtanács (GF) 1949. január 12-i ha-
tározata, valamint a VKM rendelete alapján a Nép-
könyvtárakat Szervező Országos Bizottság beolvadt 
az OKK most alakuló Népkönyvtári alosztályába.106 
Ugyanezen a napon a népkönyvtárakkal kapcsolatban 
Telegdi beadványban fordult Ortutay miniszterhez, 
amelyben azt kérte, hogy az OKK kapjon megbízást 
a népkönyvtárüggyel kapcsolatos feladatok elvégzé-
sére, s ennek érdekében külön népkönyvtári osztályt 
kíván felállítani. A beadványra Kovács Máté állam-
titkár egyetértően válaszolt, néhány módosítást, pon-
tosítást kért csak, és jelezte, hogy a népkönyvtári osz-
tály személyzetének és a körzeti könyvtárosoknak a 
kiválasztása a minisztérium hatáskörében marad.107

Az OKK Népkönyvtári alosztályának (később Nép-
könyvtári osztály) létrejöttéről, személyzetéről és 
feladatairól a VKM VIII. főosztályán 1949. február 
7-én tartottak értekezletet. Jelen volt a VI. főosztály-
ról Kardos László minisztériumi osztályfőnök, a VIII. 
főosztályról Kolozsvári András, Komáromy József és 
Kollár Ferenc, az OKK-t pedig Telegdi Zsigmond és 
Cherven Arisztid Gyula képviselte. Mivel ez a doku-
mentum a körzeti könyvtárakon alapuló népkönyvtári 
hálózat kiépítésének egyik alapdokumentuma, érde-
mes a szöveg érdemi részét közzétenni:

A népkönyvtárügy kiépítésével és továbbfejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 210.975/1949. VI.1.sz. rendelete átruházta 
az Országos Könyvtári Központra, ennek kötelékében 
az újonnan alakult Népkönyvtári Alosztályra. (Az idé-
zett rendelet az 1813-81/2/1949. sz. GF-határozaton 
alapszik.)
Az alosztály ideiglenes vezetője Cherven A. Gyula.108

Személyzete az induláskor:
Szervezési munkacsoport: Cherven A. Gyula és Sebes-
tyén Géza
Beszerzési munkacsoport Komlós Jenőné109 és Luhn 
Erzsébet110

Bibliográfiai munkacsoport Fóris Anna111 és Györgypál 
József112

Lektorátusi munkacsoport: megszervezendő

Feladatok:
I. Körzeti könyvtárak.

1.  10 körzeti könyvtár felállítása, tárgyalások a he-

lyi hatóságokkal, tömegszervezetekkel. Felelős 
Cherven, Sebestyén.

2.  A VKM által megvásárolt és kiküldésre engedé-
lyezett könyvek az alosztály által bibliográfiailag 
feldolgozandók, ládázandók, a VKM Könyvrak-
tárában rendelkezésre álló szállítóládákba és 
szétküldendők a kijelölt körzeti könyvtárba.

3.  A körzeti könyvtárak szervezése alatt az Alosztály 
hozzáfog az egyes körzetek helyi kölcsönző háló-
zatának kiépítéséhez, a megbízott ill. kinevezett 
körzeti könyvtárosok közreműködésével. Felelős 
Cherven, Sebestyén.

4.  Az Alosztály ténylegesen beindítja az alábbi kör-
zeti könyvtárakat: Veszprém – febr. 29-ig, továb-
bi 4 márc. 31-ig, további 5 április 30-ig. Felelős 
Cherven, Sebestyén.

5.  A VIII. Főoszt. havi 65.000 Ft-ot biztosít költség-
vetésileg. Havonta egy-egy könyvtár számára kb. 
350 kötetet lehet vásárolni. Felelős Komlósné, 
Luhn.

6.  A havonta megvásárolt könyvanyagot az Alosz-
tály bibliográfiailag folyamatosan feldolgozza 
(címfelvétel, számozás, kezelési nyomtatványok 
elkészítése). Felelős Fóris Anna, Györgypál J.

7.  Folyamatos szétküldés. Felelős Komlósné, 
Luhn.

8.  Típuskönyvjegyzék készítése. Felelős Cherven, 
Sebestyén.

9.  Megfelelő hitel esetén az alosztály 10 db másfél 
tonnás tehergépkocsit vásárol és alakít át a kör-
zeti könyvtárak részére.

10. Az Alosztály átveszi a NSZOB személyzetét és 
felszerelését.

II. Vándorkönyvtárak.
1.  Az Alosztály a I. és II. sorozatú vándorkönyvtárak 

tovább mozgatását új letéthelyekre megindítja. 
Felelős Luhn.

2.  Az Alosztály a volt Magyar Népi Művelődési Inté-
zet vándorkönyvtárait átveszi, anyagukat selejte-
zi, frissíti, továbbmozgatja, könyvjegyzéket készít 
anyagáról. Felelős Komlósné.

III. Könyvtáros képzés.
1.  Az Alosztály hathetes tanfolyamot indít az első 

körzeti könyvtárosok vezetőinek kiképzésére. Fe-
lelős Cherven.

2.  Háromnapos tájékoztató értekezlet a körzeti 
könyvtáros székhelyen a helyi könyvtárosok ki-
képzésére. Felelős Cherven.

3.  Hathónapos könyvtáros iskola felállítása az al-
osztály részéről. Felelős Sebestyén.

IV. Egyéb feladatok.
1.  A népkönyvtári szakfelügyelet kérdésének rende-

zése VKM rendelettel – az Alosztály javaslatot 
tesz, kidolgozza a felügyelet módszereit. Felelős 
Sebestyén.
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2.  Az Alosztály összegyűjti az ország összes (álla-
mi, közületi, egyesületi stb.) népkönyvtárainak 
adatait és feldolgozza kérdőívek útján. Országos 
népkönyvtári katasztert készít. Felelős Cherven.

3.  Az Alosztály a Gazdasági Főtanács idézett hatá-
rozatában említett többéves népkönyvtár-fejlesz-
tési pénzügyi tervet dolgoz ki. Felelős Sebestyén, 
határidő márc. 1.113

Láthatjuk, hogy végül megvalósult az, amiért Sebes-
tyén Géza 1945 óta agilisan tevékenykedett: a vidék 
ellátása működő könyvtárakkal, hálózatba szervezve 
a körzeti könyvtári ellátás keretében. Ő volt a felelős 
kiadója a VKM VIII/1. ügyosztálya által még 1947-
ben megjelentetett, Vezérfonalak a körzeti könyvtárak 
számára című, háromkötetes kiadványnak. Azonban 
1947. december 15-én Ortutay Gyula felmentette 
a minisztériumban teljesített szolgálat alól, és az 
OKK-hoz osztotta be. Közbejött kórházi kezelése és 
betegszabadsága után 1948. március 23-án foglalta 
el munkahelyét az OKK-nál. Augusztusban 600 Ft se-
gély kért a minisztertől a szovjet könyvtári viszonyok 
tanulmányozására. Valószínűleg ennek eredménye az 
1949-ben az Új Magyar Könyvkiadó által megjelen-
tetett V. N. Gyeniszev: A könyvtár kulturális munkája 
(címváltozata A népkönyvtár kulturális munkája) és 
A. V. Kljonov: A könyvtáros vezérkönyve című, Gya-
korlati útmutató városi, falusi és üzemi könyvtárak 
részére alcímű kötetek lefordítása. Már az OKK sok-
szorosítatta (szintén 1949-ben) az Útmutatók a kör-
zeti könyvtárak számára című kétkötetes kiadványt, 
amelynek felelős kiadójaként ismét Sebestyén Géza 
van megnevezve.
A VKM VIII. főosztálya már február 17-én elkészí-
tette a Népkönyvtári alosztály évi költségvetését, 
amely A körzeti könyvtárak működési terve című 
sokszorosított anyagra114 épült, s amelyet az MDP 
Szabadművelődési Vezetőaktíva körzeti könyvtárak-
kal foglalkozó, március 2-i ülése jóváhagyott.115 Hitel 
előre-hozatalra volt szükség, mivel április végével 
bezárólag tervezték a tíz körzeti könyvtár működé-
sének megindulását. A tervezetben szerepelt többek 
között egy havonkénti Könyvtáros Újság megindítá-
sa, az alapkönyvjegyzék, valamint egy könyvtári ve-
zérkönyv összeállítása, a körzeti könyvtári könyvek 
katalogizálása, a szervezési, működési költségek, a 
Deák Ferenc utca 14. I. emelet 2. sz. helyiségének 
bérleti díja.116

Február 18-ra a körzeti könyvtárak számára vásáro-
landó könyvek jegyzéke is elkészült. A 135 szép- és 
164 szakirodalmi mű 10, 20, 30, 50 és 100 megvá-
sárolandó példánnyal szerepelt a listán, kivéve a 
Kommunista kiáltvány, valamint Marx, Engels, Le-

nin, Sztálin, Aniszimov (A szocialista mezőgazdaság 
győzelme c. könyve), Rákosi és Kállay Gyula műve-
inek esetében, ahol 200 volt a beszerzendő példány; 
a könyv- és folyóirat-beszerzéseket véleményező 
bizottság hagyta jóvá a listát, mely március 8-án né-
hány tétel törlését, illetve mások példányszámának 
módosítását javasolta.117

Az 1949. évi költségvetési tervezetben a kiküldetési 
költségeket is feltüntették, ugyanis az egyes körzeti 
könyvtárak szervezési értekezletét az OKK munka-
társai vagy megbízottai tartották, amelyeken a könyv-
tár elhelyezéséről, létesítéséről kellett megegyezniük 
a helyi illetve megyei pártszervezet, az alispáni vagy 
polgármesteri hivatal illetékeseivel és a tömegszerve-
zetek képviselőivel. Például Sebestyén Géza március 
8-án Szentesen, 11-én Salgótarjánban, 12-én Balassa-
gyarmaton, 16-án Esztergomban, 18-án Tatabányán, 
25-én és 26-án pedig Pécsett tárgyalt. Török Bálint 
– szintén az OKK munkatársa – március 29-én Győr-
ben sürgette meg a körzeti könyvtár szervezését, Já-
nosi Sándor az OKK kiküldöttjeként április 14-én és 
15-én Salgótarjánban járt, Haraszthy Gyula egyetemi 
könyvtárvezető az OKK megbízásából április 14-én 
tartott szervezési értekezletet Pécsett,118 és részt vett 
a szikszói és a kaposvári megbeszéléseken is.119

A körzeti könyvtárak megalakulása, működésük 
története már ismert. Köztudott, hogy az elsőt 1949. 
április 4-én avatták Veszprémben (vezetője Rácz 
Aranka lett), s e körzeti könyvtár által szervezett, az 
országban első ilyen típusú népkönyvtár felavatására 
pedig április 24-én került sor. Időközben a Népkönyv-
tári osztály munkatársi gárdája gyarapodott: Inotay 
Ilona, nagykanizsai szabadművelődési segédtitkár, 
valamint Szöllősi Kálmán pécsi körzeti könyvtáros 
is pár hónapig az osztályon dolgozott.120

1949 márciusában az OKK már osztályszervezetben 
működött. A három osztály közül a Népkönyvtári 
osztály az V. kerületben a Deák Ferenc utca 14. sz. 
házban volt elhelyezve, az osztály vezetője Cherven 
Arisztid Gyula volt. A Tudományos és szakkönyv-
tárak osztálya a VIII. kerület Szentkirályi utca 7. sz. 
alatt volt dr. Fitz József121 vezetésével. Feladatkörébe 
tartoztak a tudományos és szakkönyvtárak fejleszté-
sével, szükséges átszervezésével, irányításával kap-
csolatos teendők, a könyvtári személyzet képzésének 
elvi, szervezeti kérdései, a könyvtári technika egy-
ségesítése, racionalizálása. Mokcsay Júlia végezte 
a könyvtárak adatainak nyilvántartását, Ferenczy 
Géza122 foglalkozott a KC berendezésével, Komjá-
thy Miklós123 adminisztrálta a külföldi könyveket, a 
könyvtártudományi dokumentáció és a kézikönyvtár 
kezelése Tóth Andráshoz124 tartozott.
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A Külföldi kapcsolatok osztálya maradt a Ferenciek 
tere 5. szám alatt, az Egyetemi Könyvtár épületében, 
Ürögdi Györgyné125 vezetésével. Az osztály képvisel-
te a magyar könyvtárak egyetemességét a külföldi 
szervezetek előtt, ellátta a külföldi magyar könyvtá-
rakat. A könyv- és folyóiratcserét Molnár Ágnes, a 
kölcsönzést Szabó-Froreich Antal bonyolította le, a 
szállítások ügye Paulovics Gézához tartozott.126

A körzeti könyvtárak szervezéséről, feladatáról és 
működéséről semmilyen rendelet nem intézkedett. 
Az OKK ezért készített egy rendelettervezetet a 
körzeti könyvtárakról, amelyet Telegdi 1949. júni-
us 4-én küldött meg Ortutay miniszternek, amely-
ben a hálózat kiépítésével kapcsolatos feladatokat 
teljes egészében az OKK látta volna el.127 Azonban 
június 11-én létrejött a Népművelési Minisztérium, 
és kétséges volt, hogy az elvileg az új minisztérium 
feladatkörébe tartozó népkönyvtári hálózat megma-
rad-e a VKM-hez tartozó OKK-nál. Ezért a rende-
lettervezetet nem is tárgyalták meg, mivel labilissá 
vált a Népkönyvtári osztály helyzete. Személyi állo-
mányának összetétele politikai szempontból sem volt 
megfelelő, mivel mindössze két munkáskáder volt 
közöttük. Cherven Arisztid Gyula felmentését kérte 
az osztály vezetéséről, ezért Telegdi augusztus 8-án 
a tatai körzeti könyvtár szervezési munkáját végző 
Vörös Dezső pártmunkásnak (eredetileg bányásznak) 
és Rácz Arankának,128 a veszprémi körzeti könyvtár 
vezetőjének az OKK-hoz való berendelését kérte 
Ortutay minisztertől.129 Szeptember 1-jétől Vörös 
Dezső lett az osztály vezetője, Rácz Aranka pedig a 
helyettese.130 Sebestyén Géza sem maradt az osztá-
lyon; először rendelkezési állományba került, majd a 
VKM miniszter október elején a budapesti műszaki 
egyetem könyvtárába osztotta be.131

Szeptember 18-án az OKK és annak népkönyvtári 
osztálya teljesítette a kitűzött éves célt: Tatán fel-
avatták a tizedik körzeti könyvtárt! A továbbiakban 
azonban az OKK nem folytatott ezen a területen 
könyvtárszervezési, könyvtár-alapítási tevékenysé-
get, mivel november 26-ával hivatalosan megszűnt 
a Népkönyvtári osztály azzal, hogy a körzeti könyv-
tárak által létrehozott alapkönyvtárak, továbbá a 
nép- és közművelődési könyvtárak felügyeletére és 
elvi irányítására a 4329/1949. M.T. sz. rendelettel 
létrejött a Népművelés Minisztérium alá tartozó Nép-
könyvtári Központ.
Az év folyamán az OKK a korábbiak mellé új fel-
adatokat kapott: a felállítandó, de meg nem valósult 
Tudományos Könyvtárak Országos Központjá-
vá (TUKOK) való átalakulás, a városi, vármegyei 

könyvtárak felügyelete, a könyvtári dokumentáció 
végzése – külön szovjet csoporttal –, az Új külföldi 
kiadványok jegyzéke három sorozatának szerkesztése, 
részvétel a könyvtárosi tanfolyamok szervezésében. 
Ennek következtében a munkatársi gárda 1950 elején 
55 főre nőtt, s immár kilenc osztályra tagolódott.132

Telegdit a Magyar Tudományos Tanács Társada-
lomtudományi Szakosztálya javaslata alapján a Mi-
nisztertanács 1950. január 27-i ülésén az újonnan 
alapított Nyelvtudományi Intézet igazgatótanácsá-
nak tagjává nevezték ki.133 1950. február 7-én134 adta 
át utódjának, Zalai Zoltán135 megbízott vezetőnek 
az OKK kulcsait, nevezetesen a páncélszekrény, az 
íróasztal, az iratszekrény és a bejárati ajtó kulcsait, 
az UNESCO-akció kuponjait15 000 $ értékben, az 
OKK csekk-könyvét, címeres körbélyegzőjét és a 
hivatal bizalmas iratait.

Utóhang
Zalai Zoltán vezetése alatt az OKK egészen 1952 au-
gusztusáig működött. Ez idő alatti tevékenységének 
főbb eseményei már közismertek lehetnek az OKK 
folyóiratai, a Magyar könyvtártörténeti kronológia, a 
megjelent tanulmányok, visszaemlékezések alapján. 
Az időszakra vonatkozó további „adalékok” pedig 
az Országos Levéltárnak az OKK anyagát őrző 43 
dobozában rejtőznek.
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kulturális kapcsolatainak történetéből, 1945–1948. Bp. 1988. 
345. p.

 43. Uo. 348. p.

 44. The American Book-Center for War Devastated Libraries Inc. 
1944–1948 sponsored by The Council of National Library 
Association. New York, 1953. 51. p.

 45. GÖNYEI Antal: i m. 348. p.

 46. Uo. 345. p.

 47. JÓNÁS Károly – VEREDY Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár 
története, 1870–1995. Bp. 1995. 153. p. – GERŐ Gyula: 
Magyar könyvtártörténeti kronológia, 2008–2010. Pótlások, 
javítások, 996–2007. 4. köt. Bp. 2014. 142.p., 143. p.

 48. Az American Library Association-től a Rockefeller Foundation 

jóvoltából kapott tudományos folyóiratok szétosztási jegyzéke 
1947. Bp. Országos Könyvtári Központ, 1947. 52 p.

 49. MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz.

 50. Illyés Gyula és Gál István levelezése, 1930–1982. Bp. 1998. 
85. p.

 51. VOKSz = A külföldi államokkal és állampolgárokkal való 
kulturális kapcsolatokat koordináló szovjet kormányzati szerv 
nevének rövidítése.

 52. GÁL István: Könyvek katasztrófája: hogyan pusztultak 
el Magyarország könyvtárai és hogyan indult meg az 
újjászervezés = Új Magyarország, 1946. júl. 31. 11. p.

 53. SZÉKELY Zoltán: Könyvtáraink válsága a kultúra válságához 
vezet! = Igazság, 1947. márc. 28. 6. p.

 54. MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz

 55. GERŐ Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996–
2007. 1. köt. Bp. 2009. 161. p.

 56. MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz

 57. Uo.

 58. POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Az Egyetemi Könyvtár 
fejlődése 1945 és 1980 között. In: Az Egyetemi Könyvtár 
története és gyűjteményei. Szerk. Szögi László. Bp. 2008. 
131. p.

 59. Nagy Ferenc második és harmadik kormányának 
minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1946. november 22. – 1947. 
május 31. A. köt. Szerk. Szűcs László. Bp. 2008. 495–496. 
p.

 60. Karácsony Sándornak, az Országos Szabad Művelődési 
Tanács elnökének állásfoglalása a rendelettervezetről. In: 
Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez (1945–
1949). 1988. 353–354. p.

 61. Elnöki ügyosztály véleménye a rendelettervezetről. In: 
Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez (1945–
1949). 1988. 354–355. p.

 62. MNL OL XIX-I-20 5. doboz

 63. MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz

 64. Uo.

 65. Kordás Ferenc (Balmazújváros, 1911. december 13. 
– Hajdúböszörmény, 1993.) tanár, költő, szociográfus, 
művelődésszervező. Sárospatakon és Debrecenben 
járt tanítóképzőbe. A VKM megbízásából 1936–1941 
között a brazíliai San Paolo magyar iskolájában tanított. 
Hazatérte után a VKM Szabadművelődési főosztályán, 
majd az Országos Iskolánkívüli Népművelési Intézetbe, ezt 
követően pedig a Szabadművelődési Tudományos Intézetbe 



48 Könyvtári Figyelõ 2016/1

 KÉGLI FERENC 

nevezték ki. 1946. szept. 1. és 1948. febr. 14. között az 
OKK munkatársa, ezt követően az Országos Köznevelési 
Tanácshoz lett beosztva. Ennek megszűnte után általános 
iskolában tanított Csepelen. Óraadó tanárként gimnáziumban 
és az ELTE-n spanyol és portugál nyelvet tanított, de beszélt 
franciául, németül, angolul, és orosztanári képesítése is 
volt. 1979-ben Balmazújvárosba, az 1980-as évek végén 
Hajdúböszörménybe költözött.

 66. Szabó-Froreich Antal (Budapest, 1917. febr. 20. – Budapest, 
1981. dec. 13.) könyvkiadó, költő, könyvtáros. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem francia, olasz, romanisztikai 
intézeteiben 3 évig volt könyvtáros. Bölcsészkari 
abszolutóriuma 1939. okt. 21-én kelt. 1939–1944 között 
a Pharos könyvkiadó cégvezetője. Beszélt angolul, 
eszperantóul, németül, franciául, olaszul, olvasott ido, novial, 
okcitán és spanyol nyelven is. 1946. szept. 4-től 1952. jún. 
15-ig dolgozott az OKK-ban, majd az Egyetemi Könyvtárban 
volt könyvtáros.

 67. MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz

 68. Uo.

 69. Uo.
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aspx?Pmd=1 (2015.XI.20.)

 71. MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz

 72. Gál István 1947 júniusában részt vett az UNESCO Magyar 
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 95. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 
1947. június 1. – 1950. február 15. Szerk. G. Vass István. 
Bp. 2004. 272. p. – Beőthy Ottót 1950-ben koholt vádak 
alapján elítélték. 1954-ben rehabilitálták. 1957 és 1958 
között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
könyvtárának az igazgatója volt, 1958-tól 1968-ig a Magyarok 
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101.  MNL OL XIX-I-20 2. doboz. – Aláírás nélküli, gépírásos 
feljegyzés 1948. november 25. dátummal.

102.  MNL OL XIX-I-20 6. doboz

103.  MNL OL XIX-I-1-h 375. doboz

104.  MNL OL XIX-I-20 3. doboz

105.  MNL OL XIX-I-1-h 129. doboz. – KÖZELBIZ (= 
Közintézményeket Elhelyező Bizottság)

106.  GERŐ Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996–
2007. 1. köt. Bp. 2009. 166. p.

107.  Az Országos Könyvtári Központ elnökének beadványa a 
miniszternek a népkönyvtárüggyel kapcsolatos teendőkről. 
In: Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez (1945–
1949). 1988.394–395. p.

108.  Cherven Arisztid Gyula (Budapest, 1917. –) A név 
egyedisége alapján valószínűleg azonos azzal a Cherven 
Arisztiddel, aki 1927–28-ban a középiskola első osztályát 
a miskolci Fráter György Gimnáziumban végezte. 1943. 
jan. 16-tól teljesített tudományos könyvtári szolgálatot, 
1945-ben az OKBK tiszteletdíjas tisztviselője. 1948-ban a 
VKM VIII/1. ügyosztályon a szabadművelődés elvi ügyeivel 
foglalkozott. A minisztériumi állása előtt valószínűleg az 
OKBK-nál dolgozhatott, mivel 1948. december 14-én 
Tolnai Gábor minisztériumi osztályfőnök úgy fogalmazott, 
hogy „visszarendeli” további szolgálattételre az OKK-hoz, s 
másnap el  is foglalta új helyét. A következő év februárjában 
bízták meg a Népkönyvtári alosztály vezetésével. Telegdi 

1949. augusztus végén Chervent – saját kérésére – 
felmentette osztályvezetői tisztsége alól. 1956 októberében 
sógora, Szentirmay Sándor kémiatanár egy diákparlamenten 
felvetette, hogy meg kellene szervezni a középiskolások új, 
egységes szervezetét. Odahaza a lakásán tájékoztatta 
sógorát, Cherven Arisztidet, hogy a DISZ helyett egy 
országos középiskolás diákszervezetet akar létrehozni. 
Cherven Arisztid az iskolában elkészítette a szervezet 
programját és felhívását. 1958-ban az Egyháztörténet című 
negyedéves folyóirat segédszerkesztője, 1960-ban az 1956. 
októberi felhívás megfogalmazásáért a Legfelsőbb Bíróság 
a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedés bűntettében tíz év szabadságvesztésre 
ítélte.

109.  Komlós Jenőné – 1951-ben a Népművelési Minisztérium 
könyvtárosztályán dolgozott.

110.  Luhn Erzsébet – (Budapest, 1905. –) 1939. nov. 13. – 
1942. jún.: OKBK munkatársa. 1942-ben az Athenaeum 
Kiadónál dolgozik. 1942 decemberétől a KSH könyvtárában 
havidíjas. 1945. júniustól a VKM-ben a külföldre hurcolt 
javak hazahozatalának egyik előadója. 1946. nov. 1-től 
az OKK állományában van, de 1948-ban a minisztérium 
Szabadművelődési ügyosztályán teljesít szolgálatot. 1949-
től az OKK Népkönyvtári osztály munkatársa. Az osztály 
megszűnése után – más területeken – végig az OKK-ban 
dolgozott.

111.  Fóris Anna Mária – (Szekszárd. 1896. dec. 20. –) A 
Budapesti Közgazdaságtudományi Karon végzett 1920-
ban. 1934-ben doktorált. 1924 és 1941 között a Magyar 
Szociográfiai Intézetben, 1942-től 1945-ig a Teleki Pál 
Tudományos Intézetben dolgozott. 1945. aug. 2-től az 
OSZK-ban könyvtáros. Gulyás Pál: Magyar írók élete és 
munkái szócikkét kiegészíthetjük azzal, hogy 1949. jan. és 
okt. között OSZK-ból ideiglenesen lett áthelyezve az OKK-
ba. 1957-ben az OSZ tudományos főmunkatársa.

112.  Györgypál József – jogszigorló volt. 1949 novembere után 
a Népkönyvtári Központ munkatársa.

113.  MNL OL XIX-I-20 2. doboz

114.  MNL OL XIX-I-1-i 126. doboz

115.  MNL OL XIX-I-20

116.  MNL OL XIX-I-20 2. doboz

117.  MNL OL XIX-I-1-i 126 doboz

118.  MNL OL XIX-I-20

119.  https://hu.wikipedia.org/wiki/Haraszthy_Gyula (2015.
XI.20.)



50 Könyvtári Figyelõ 2016/1

 KÉGLI FERENC 

120.  MNL OL XIX-I-20 5. doboz – Augusztus 29-ig volt az OKK-
nál.

121.  Fitz József (Oravicabánya, 1888. márc. 31. – Budapest, 
1964. szept. 12.) könyvtáros, nyomdászattörténész, 
1934 és 1945 között az OSZK főigazgatója. Az OKK ny. 
szaktanácsadója 1952-ig.

122.  Ferenczy Géza (Külsővat, 1901. okt. 30. – Budapest, 1974. 
márc. 27.) nyelvész. 1949. jún. 2-től az OKK, megszüntetése 
után az OSZK, 1953. márc.-tól az MTA Nyelvtudományi 
Intézet munkatársa.

123.  Komjáthy Miklós (Kaposvár, 1909. máj. 13. – Budapest, 
1993. ápr. 6.) történész, levéltáros. 1949. febr. 12-től 1951 
júliusáig, az OKK munkatársa.

124.  Tóth András (Budapest, 1915. ápr. 15. – Budapest, 2003. júl. 
1.) történész, könyvtáros. 1949. febr. 2-től megszűntetéséig 
az OKK munkatársa.

125.  Ürögdi Györgyné szül. Lambrecht Erzsébet (Budapest, 
1915. szept. 13. –) magyar–német szakos okl. középiskolai 
tanár. 1936–1939 között a pécsi tudományegyetem filozófiai 
intézetében adminisztrációs és tudományos munkakörben 
dolgozott, 1940–1941-ben a jogi kar nemzetközi jogi 
intézetében titkárnő, 1942–1944-ben a Magyar Általános 
Bank és Áruforgalmi Rt.-nél általános magángazdasági 
adminisztráció területén dolgozott Budapesten. 1948. 
febr. 1-jétől az OKK, megszűntetése után az OSZK 
munkatársa.

126.  MNL OL XIX-I-20 3. doboz

127.  MNL OL XIX-I-1-i 126. doboz

128.  Nagy Lászlóné szül. Rácz Aranka (Enying, 1922. jan. 26. – 
2015. okt. 20.) a debreceni tudományegyetemen magyar–
angol tanári szakon végzett. 1947-ben szabadművelődési 
fogalmazó a Veszprém megyei felügyelőségen, majd 
novembertől a vármegyei múzeum könyvtárosa. 1949. 
márc. 12-én a VKM megbízta, hogy ideiglenes vezetői 
minőségben a veszprémi körzeti könyvtár szervezési és 
igazgatási teendőit lássa el, s a könyvtárnak áprilistól ő a 

kinevezett vezetője. 1949. szept. 1-től az OKK Népkönyvtári 
osztályának helyettes vezetője. Részletes életrajza jelenleg 
a Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon webes 
adatbázisában olvasható.

129.  MNL OL XIX-I-1-i 126 doboz

130.  MNL OL XIX-I-20 7. doboz

131.  MNL OL XIX-I-20 6. doboz

132.  MNL OL XIX-I-20 3. doboz

133.  Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1947. 
június 1. – 1950. február 15. p. 392. – Telegdi Zsigmond 
egy évig volt a Nyelvtudományi Intézet alapító vezetője, 
utána 1952-ig igazgató-helyettese. Ezt követően az ELTE 
docense, 1958-tól professzor. Meghalt Budapesten, 1994. 
márc. 5-én. – Telegdi Zsigmond (1909–1994). In: Magyar 
nyelvész pályaképek és önvallomások. 2. Szerk. Bolla 
Kálmán. Bp. 2006. p. 594–607.

134.  MNL OL XIX-I-20 7. doboz

135.  Zalai Zoltán (Budapest, 1907. nov. 9. – Budapest, 1986. 
szept. 15.) könyvtáros. Szülei Zalai Béla filozófus és Neu-
mann Erzsébet. Az érettségi után másfél évig medikus-hall-
gató, majd házitanító, autóbuszkalauz, a fővárosnál szellemi 
szükségmunkás, 1940-től a fővárosnál népjóléti hivatalnok. 
1943–44-ben munkaszolgálatos, 1945-ben népjóléti fő-
tiszt, a VIII. ker.-ben népjóléti osztályvezető, 1949-ben az 
akkori IV. kerület (Belváros) elöljárója. 1950–52 között az 
OKK, 1952–53 között a Népkönyvtári Központ vezetője. 
1953–68 között (nyugdíjba vonulásáig) a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár könyvtárosa, csoportvezető. 1957-ben tanári 
oklevelet szerzett, 1959-ben az ELTE-n filozófiai doktor.

Beérkezett: 2015. december 15.

Minősített Könyvtárak

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2016. január 21-én Hoppál Péter, az EMMI kultúráért 
felelôs államtitkára átadta a Közmûvelôdési Minôség és Könyvtári Minôség Díjakat, valamint a 

Minôsített Közmûvelôdési Intézmény és a Minôsített Könyvtár címeket.
Minôsített Könyvtár címmel tüntették ki az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat, a 

debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárat, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtárát, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 

Könyvtár és Tudásközpontot, valamint a Mezôkovácsházi Városi Könyvtárat.
Gratulálunk a kitüntetett könyvtáraknak!
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Hivatali felettese, Györke József főigazgató jellemez-
te e szavakkal Goriupp Aliszt 1945-ben, amikor soron 
kívüli előléptetésre terjesztette fel a Magyar Nemzeti 
Múzeum Tanácsának, az Országos Széchényi Könyv-
tár felettes szervének. A méltatás jól ragadja meg 
személyiségének alapvető, lényegi elemét, amely 
egyébként nemcsak Goriupp Aliszra (1894–1979) 
vonatkoztatható, bizonyos értelemben szakmánk, hi-
vatásunk ideáltípusa meghatározásának is felfogható, 
így logikailag végiggondolva az állítást, megkockáz-
tathatjuk a kijelentést, miszerint benne tisztelhetjük 
pályánk ideájának megtestesülését. Háttérember, 
nélkülözhetetlen háttérember volt, vagyis nem tar-
tozott szakmánk csillogó és a figyelem fókuszában 
működő karizmatikus személyiségei közé: „szürke, 
egyszerű munkatársa vagyok a könyvtárnak” – nyi-
latkozta a rá jellemző szerénységgel 1954-ben.1 A 
„szürke, egyszerű munkatárs” működése, szakmai 

tevékenysége azonban meghatározó volt a nemzeti 
könyvtár, sőt az egész magyar könyvtárügy számára. 
Hosszú, közel öt évtizedes pályafutása alatt nagy je-
lentőségű reformok kezdeményezője és még inkább 
megvalósítója volt.
Mint kortársai általában, eredetileg ő sem könyv-
tárosnak készült. 1894. augusztus 18-án született a 
Temes megyei Buziásfürdőn. Édesapja, kamjonkai 
Goriupp Antal a lánya 1948-ban íródott önéletrajza 
szerint „gazdálkodó” volt – alighanem a korszel-
lemnek megfelelően a’földbirtokos’ eufemisztikus 
megfogalmazását használta –, 1929-ben hunyt el.2 
Édesanyját, Talajdi Elvirát3 korán elvesztette, puritán 
erkölcsű szász nemzetiségű nagyanyja nevelte. Neki 
köszönhette tökéletes német nyelvtudását és a német 
irodalom, kultúra iránti érdeklődését, valamint a kö-
telességteljesítés ethoszát. E példaképnek tekintett 
nagymama szép portréja ott függött később lakásának 

Múltunkból

„Munkáját alaposság, lelkiismeretesség és 
széles látókör jellemzi”
Goriupp Alisz emlékezete*

POGÁNY György

* A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója 2015. április 24-ei, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 
tartott rendezvényén elhangzott előadás szerkesztett változata.
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díszhelyén, kis biedermeier szalonjának szófája fe-
lett.4 Temesváron a piarista gimnáziumban magánta-
nulóként érettségizett – lánygimnázium még nem volt 
a városban – és kikerülve a családból, a kolozsvári 
egyetem magyar–német szakos hallgatója lett, ahol 
1916-ban doktorált Döbrentei Gábor nyelvújítása 
című értekezésével.5 Az 1916/17-ben egy tanévet 
Lipcsében és Bécsben töltött ösztöndíjasként, né-
met filológiai tanulmányokat folytatott. Ekkor még 
nyelvészi ambíciókat szövögetett, és ugyan 1917-ben 
tanári oklevelet szerzett, sőt rövid ideig Kolozsvárott 
egy leányiskolában óraadóként tanított, illetve egy 
évet a kolozsvári egyetemen lektorként töltött,6 Bu-
dapesten és a Magyar Nemzeti Múzeumban képzelte 
jövőjét. Álláskeresése végül 1918-ban sikerrel járt: 
Melich János értesítette, hogy 1918. november 16-tól 
a múzeumi könyvtár, vagyis az OSZK szakdíjnokul 
alkalmazza.7 A pályakezdés nehézségeit jellemzi, 
hogy az akkori gyakorlatnak megfelelően kezdőként 
fizetést nem kapott, csak 1922-ben nevezték ki fize-
téses segédőrré.
Első munkahelye a Hírlaptárban volt, ahol az évek 
során minden munkafolyamatot megismert, vagyis 
rendezte az állományt, cédulázott, köttetésre előké-
szítette a periodikumokat, raktárt költöztetett, fej-
lesztési tervet készített. Mint évtizedekkel később 
visszaemlékezve mondta: „Csakhamar átéltem a 
könyvtáros kezdeti csalódását: „értelmes” feladatot 
vár, és igen sokszor mechanikus munkát kap. Hosz-
szabb vagy rövidebb időbe telik, amíg ebbe beletö-
rődik. Majd rájön, hogy a technikai, mechanikus 
elem a könyvtáros munkájából egészen soha nem 
küszöbölhető ki, csak csökkenthető. Majd eljön az az 
idő, midőn a könyvtáros megszereti a látszólag kevés-
sé értelmes munkát, megismeri mégis csak meglevő 
értelmét: azt, hogy az a továbblépés feltétele. Talán 
a könyvtárosmesterség titka az aprómunka megbe-
csülése. Így lettem könyvtáros.”8

A Hírlaptár az I. világháborút követő években súlyos 
helyzetben volt. A periodikumok rendezetlenül, zsú-
foltan hevertek a raktárak padlóján, anyagi okokból 
megszűnt a köttetés, a korábban előfizetett, többnyire 
külföldi újságok folyamatossága megszakadt, a hír-
lapok mintegy harmada teljesen feldolgozatlan volt. 
Elkerülhetetlenné vált a hírlaptári munka reorgani-
zációja, a kutatás számára az anyag használhatóvá 
tétele és ebben a nagy munkában csakhamar komoly 
szerepe lett Goriupp Alisznak. Már 1921-ben bead-
ványban hívta fel Melich János figyelmét a hiányokra 
és kérte felettese intézkedését.9 1923-ban megbízást 
kapott a periodikumok új katalogizálási szabályzatá-

nak kidolgozására és irányítója volt a hírlaptári anyag 
átköltöztetésének a Festetich-palotából a könyvtár 
főépületében kialakított új helyiségekbe. A költözés 
a tár anyagának teljes újjárendezésével járt, és 1927-
ben megtörtént az áttérés a numerus currens szerinti 
számozási és raktározási rendszerre.10 1934-ben ő írta 
meg a Hírlaptár ötven éves működésének történetét, a 
kiadvány bevezetőjében Rédey Tivadar a következő 
módon méltatta hírlaptári működését: „Felkérésem-
re – a rendelkezésünkre álló ügyiratanyag gondos 
áttanulmányozása s a maga hosszú évekre kiterjedő 
tapasztalatai alapján – osztályunknak az a tisztvise-
lője nyújt ezekben a sorokban történeti visszapillan-
tást, akire az osztály fejlesztését célzó intézkedések 
legtöbbjének eszmei kiépítése és gyakorlati végre-
hajtása is hárult. Dolgozatából a lezáruló öt évtized 
szervezeti fejlődésmenetének, gyarapodási és haszná-
lati számadatainak ma elérhető leggazdagabb képe 
fogadja az érdeklődőt.”11

Goriupp Alisz az 1920-as években alapos gyakorla-
ti ismeretekre tett szert a könyvtári gyakorlat szinte 
minden területén, ugyanakkor kitűnt elméleti felké-
szültségével is. Néhány kisebb nyelvészeti dolgo-
zatot ugyan még publikált ezekben az években, de 
érdeklődésében egyre inkább a könyvtártudomány 
és a bibliográfia került előtérbe. Sajtótörténeti köz-
leményei a Magyar Könyvszemlében, a Magyar 
Bibliofil Szemlében és a Könyvbarátok Lapjában 
jelentek meg. Vitathatatlan elismerését jelentette, 
hogy ő búcsúztatta a nyugdíjba vonuló Kereszty Ist-
vánt12, illetve az egyetemi tanári kinevezése miatt a 
könyvtárból távozó Bajza Józsefet.13 Sajtótörténeti 
közleményében Szinnyei József bibliográfiájához 
közölt újabb adatokat14, továbbá az 1919-es emig-
ráció sajtóbibliográfiáját gazdagította.15 A Magyar 
Hírmondó előfizetőit ismertette egy másik cikke16 
és levéltári források alapján mutatta be a Pester 
Wochenblatt című hetilapot.17 Felfigyelt a külföldi 
sajtótudományi kutatásokra, a müncheni intézetről 
adott hírt egyik cikkében.18 

Ezekben az években kezdte meg kurrens szakbibliog-
ráfusi munkásságát, az 1925-ben elhunyt Hellebrant 
Árpád két könyvészetének folytatását vette át. Az 
egyik az Ethnographiában közölt Néprajzi (Folklore) 
könyvészet 1925-ből című összeállítás volt19, a másik 
pedig az Irodalomtörténeti repertórium, melyet 1925 
és 1927 között adott közre, pontosabban az 1927-es 
tárgyévnek csak az első részét, mert a folytatást már 
Kozocsa Sándor készítette.20 Mindkét bibliográfia 
egy már hosszú ideje bejáratott kurrens vállalkozás 
folytatása volt, ezért igazán eredeti megoldásokkal 
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nem léphetett fel, a cél az volt, hogy a folytonosság 
fenntartható legyen. Készített egy francia nyelvű 
bibliográfiát is az 1920–1926 között megjelent ha-
zai könyvészetekről.21 Vitathatatlan, hogy viszonylag 
rövid ideig szerkesztette ezeket a kurrens bibliográfi-
ákat, de a néhány évi működés alatt alapos jártasság-
ra tett szert a könyvészetek szerkesztésében, amely 
ismereteknek majd későbbi pályafutásában lett nagy 
jelentősége.
Az 1920-as évek második felére már elismert szak-
embere volt a sajtótörténetnek, sajtóbibliográfiának 
és a gyakorlati könyvtári munkának. Ezt jól jelezte 
az a tény is, hogy beválasztották az 1928-as kölni 
nemzetközi sajtókiállítás (Pressa-kiállítás) magyar 
rendezőbizottságába, egyike volt a kiküldött anyagot 
kiválasztóknak.22 Szakmai elismertségét bizonyítja, 
hogy az 1920-as években több alkalommal járt kül-
földön tanulmányúton, 1922-ben Németországban23, 
1925-ben pedig az ausztriai Grazban kutatott.24 1929-
ben megpályázta a bécsi Collegium Hungaricum ösz-
töndíját az 1929/30-as tanévre, október 1-jétől 1930. 
július 31-ig tartózkodott az osztrák fővárosban.25 
Bécsben többek között sajtótörténeti és levéltári kuta-
tásokat végzett, illetve az ausztriai könyvtárosképzést 
is tanulmányozta.26 Hírlaptári korszakának egyfajta 
lezárását jelentette a gyűjtemény ötven évét feltáró 
összefoglaló, amely munkáról korábban már volt szó. 
Kezdő éveinek sajtótörténeti kutatásaihoz még egy 
alkalommal visszatért, 1944-ben közölt egy nagyobb 
cikket a szakterületről.27

Az Országos Széchényi Könyvtárban 1934-ben 
alapvető változások kezdődtek. A Klebelsberg Kunó 
által létrehozott Gyűjteményegyetem helyett létre-
jött a Magyar Nemzeti Múzeum szervezete, amelybe 
betagolódott az ismét egységes Országos Széchényi 
Könyvtár, 1929-től ugyanis az egyes tárak (Nyom-
tatványtár, Kézirattár, Zeneműtár, Hírlaptár) önálló 
egységek lettek. Az egységes könyvtár élére ekkor 
nevezték ki Fitz Józsefet.28 Az új főigazgató átgon-
dolt reformtervekkel kezdte meg működését. Goriupp 
Alisz lett legközvetlenebb munkatársa, őt bízta meg a 
Nyomtatványtár vezetésével, amely három részlegre 
tagolódott, a feldolgozást végző katalógusosztályra, 
a raktár-felügyeleti és az olvasóforgalmi egységre, 
illetve a könyvkötészetre. A reformok legfontosabb 
eleme a feldolgozómunka újjászervezése volt, ugyan-
is a sok évtizede használt ún. müncheni katalógus 
szinte áttekinthetetlen volt. A reform nem pusztán 
az Adréma-gép üzembe állítását, vagyis a cédulák 
gépi sokszorosítását jelentette, lényegében a könyv-
tár szinte valamennyi munkafolyamatát érintette. Az 

új katalogizálási szabvány, az ETO bevezetése és a 
cédulák gépi előállítás tette lehetővé, hogy a koráb-
bi egyetlen katalógus helyett a feltáró eszközök ösz-
szehangolt rendszere jöjjön létre és az Adréma-gép 
megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a feldol-
gozómunka során készülő leírásokból összeállítható 
legyen a kurrens nemzeti bibliográfia, az 1936-os 
tárgyévtől meginduló Magyar Könyvészet.29

Goriupp Alisz még a rendszer bevezetése előtt, 1936-
ban az Adréma-gép használatát, alkalmazásának lehe-
tőségeit németországi könyvtárakban tanulmányozta. 
Fitz megbízta azzal is, hogy létesítsen cserekapcso-
latot az 1928-ban Berlinben alapított könyvtárügyi 
szerv, a Reichstauschstelle vezető munkatársával, 
majd 1938-tól vezetőjével, Adolf Jürgens-szel (1890-
1945).30 Németországból hazatérve terjedelmes je-
lentésben számolt be a felkeresett öt könyvtárban az 
Adréma használatáról szerzett tapasztalatairól, illetve 
ellátogatott Berlinben a gépet előállító gyárba is.31

Szakmai munkássága ezekben az években teljese-
dett ki. Aktívan bekapcsolódott a Magyar Könyvtá-
rosok és Levéltárosok Egyesülete tevékenységébe, a 
grémium könyvtárosképző tanfolyamán 1937-ben a 
Katalogizálás című tárgy előadója volt.32 A tanfo-
lyam hallgatói az előadások szövegét sokszorosított 
formában megjelentették, Goriupp Alisz terjedelmes, 
72 oldalas írása részletesen összefoglalta tárgyát és 
első alkalommal ismertette meg tankönyvszerű for-
mában a modern, az angol-amerikai katalogizálási 
módszerek felé elmozduló feldolgozási elveket, azo-
kat az elveket, amelyeket az OSZK is alkalmazott a 
reformok keretében. A tanítás mellett számos egyéb 
fórumon is bemutatta az új feldolgozó rendszert és 
az Adréma-gépet; a Magyar Könyvtárosok és Le-
véltárosok Egyesülete 1936. október 3-ai rendezvé-
nyén tartott előadását a szaksajtó közölte.33 Érintette 
a könyvtári feldolgozómunkát az OSZK gyűjtőköri 
kérdéseit fejtegető írása34, valamint áttekintő köz-
leményben ismertette az Adréma-gép működését.35 
Munkaszeretetére, a katalogizálás iránti elkötelezett-
ségére adalék, hogy jól érezhetően indulatos cikkben 
reagált Trócsányi Zoltán apró, ironikus felhangú 
közleményére, amelyben a szerző a katalogizálást 
kellemes, nyugalmas, a könyv olvasására is módot 
adó beosztásnak láttatta és leszögezte: „A helyes cím-
felvétel és szakbeosztás felelőssége nem kisebb más 
könyvtári munkahelyek felelősségénél.”36

Munkáját Fitz József főigazgató messzemenően 
elismerte. Távolléte, többnyire szabadsága idejére 
gyakran őt bízta meg helyettesítésével, az irattári 
források tanúsága szerint 1936-ban, 1937-ben, 1940-
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ben és 1941-ben.37 Fitz 1938-ban terjesztette fel a 
főkönyvtárnoki címre, ténylegesen, vagyis a megfe-
lelő fizetési osztályba történő átsorolással 1941-ben 
lépett előre.38 A főigazgató 1938-ban így jellemezte 
tevékenységét: „Goriupp Alisz könyvtárunk legna-
gyobb osztályának, a Nyomtatványtárnak a vezetője. 
A könyvtár új katalógusai (nemzetközi alakú betűren-
des, tizedes rendszerű szakkatalógus és több speciális 
katalógus) az ő vezetése alatt készülnek, a technikai 
üzemek (adréma berendezés, könyvkötészet, sokszo-
rosító gépek) az ő felügyelete alatt működnek. Osz-
tályán 18 tisztviselő működik, mintaszerű fegyelmet 
tart, az előírt munkatempót mindenkor betartotta s 
osztályát általában pedáns rend jellemzi.”39

A második világháború alatt a megkezdett reformok 
lelassultak, egyre inkább az állomány mentése, biz-
tonságba helyezése került előtérbe. Ebben a munká-
ban is komoly szerepe volt Goriupp Alisznak, aki 
1944 végén beköltözött a Nemzeti Múzeum épüle-
tébe és az ostromot az óvóhelynek kialakított pin-
cében vészelte át.40 A háború azonban nemcsak az 
állomány mentését tette szükségessé, megkísérelt 
kollégája, Halász Gábor mentesítése ügyében is lé-
péseket tenni. Halász Gábornak 1944. július 19-én 
kellett jelentkeznie munkaszolgálatra. Goriupp Alisz 
Fitz József segítségét kérve írta: „Jelentkezése előtt 
a mellékelt szövegű írást adtam neki. Most Éva útján 
Halász ügyeit intéző ismerőse azzal a kéréssel jött a 
könyvtárhoz, hogy Fődirektor úr aláírásával ellátott 
azonos szövegű levelet kapjanak. A jelentkezéskor 
ugyanis azt mondták Gábornak, hogy a kultusz zá-
radékolása, ill. jóváhagyása volna szükséges ahhoz, 
hogy neki halasztást adjanak.”41 Bár Halász Gábort 
többen is megkísérelték megmenteni, ez sajnálatos 
módon nem sikerült.42

1945-ben az akkori rendelkezések szerint a közal-
kalmazottaknak igazolóbizottság előtt kellett szá-
mot adniuk a háború alatti cselekedeteikről. Számos 
rosszindulatú, megalapozatlan bejelentés is érkezett a 
testületekhez. Erre példa a Goriupp Alisz ellen érke-
zett feljelentés. Az Igazolóbizottság 1945. augusztus 
28-ai tárgyalásán Kozocsa Sándor előadta, hogy dr. 
Dezsényi Béláné Szemző Piroskától hallotta, misze-
rint Goriupp Alisz egy alkalommal kijelentette: büsz-
ke arra, hogy német vér folyik ereiben. Arról, hogy 
Volksbund-tag lett volna, nem volt tudomása. Mint el-
mondta, előtte németbarát kijelentéseket nem tett, de 
jobboldali beállítottságúnak ismerte őt, a Hóman-féle 
irány mellett volt. Dr. Droszt Olga tanú kijelentette, 
hogy tudomása volt róla, miszerint Goriupp Alisz – 
amikor az Anschluss után Ausztriába utazott, ahol 

rokonai éltek – a legnagyobb felháborodással beszélt 
a nácikról. Ő ugyanis mélyen vallásos lévén nagyon 
elítélt mindent, amit a nácik Ausztriában tettek. Úgy 
tudta, hogy ő sokakon, pl. Waldapfel Eszteren is se-
gített. Németbarát kijelentését soha nem hallotta és 
csak a legutóbbi időben hallott olyan kijelentéseiről, 
hogy úgy nyilatkozott volna, miszerint német szár-
mazására büszke. Véleménye szerint ő nem a német-
ségnek volt ellensége, hanem a nácizmust ítélte el, 
annak módszereit, az egész rendszert. Tudomása volt 
arról, hogy 1944. október 15. után a Szálasi-esküt 
nem akarta letenni és csak baráti felszólításra tette le. 
Az eskü letétele után pedig zokogva mondta: most 
történt először, hogy hamisan esküdött. Györke József 
kijelentette: 1936 óta dolgozott mellette, előbb, mint 
beosztott, később mint helyettese. Tudta róla, hogy 
a korábbi időben a német néppel, főképp a német 
szellem alkotásaival (zenével, tudománnyal) rokon-
szenvezett, a nácikat azonban a legélesebben elítél-
te. Határozattan tapasztalta, hogy az előbb említett 
német kultúra iránti szimpátiája 1944. március 19-e 
után megszűnt és a németséggel szemben egészen 
elutasító, sőt majdnem megvető álláspontra helyezke-
dett. Az igazolóbizottság a tanúk meghallgatása után 
Goriupp Alisz politikai felfogását tisztázottnak tekin-
tette, és igazoltnak nyilvánította.43 Mindenesetre az 
ellene tett megalapozatlan bejelentés és a nyomában 
indult vizsgálat jól jellemzi az akkori időket.
1945-ben új korszak kezdődött az Országos Széché-
nyi Könyvtárban és a magyar könyvtárügyben. A 
változásoknak most is aktív közreműködője volt. A 
könyvtár új főigazgatója, Györke József is elismer-
te érdemeit és 1945. november 7-én kezdeményezte 
előléptetését a VI. fizetési osztály 1. fokozatából az V. 
fizetési osztály 2. fokozatába. Felterjesztésében adta 
a korábban már idézett jellemzést: „Dr. Goriupp Alisz 
a soron kívül való előléptetésre mindenképpen rá-
szolgál. Az Országos Széchényi Könyvtár anyagának 
feldolgozásában csak kevesen vettek olyan mértékben 
részt, mint dr. Goriupp Alisz. Munkáját alaposság, 
lelkiismeretesség és széles látkör jellemzi. Külön el-
ismerésképen említjük meg, hogy dr. Goriupp Alisz 
nemcsak mint gyakorlati könyvtáros kiváló, hanem 
mint a könyvtártudomány művelője is figyelemremél-
tó eredményt ért el.”44 Előléptetésére a következő év-
ben került sor, 1946. május 9-én értesítette a VKM, 
hogy a miniszter az V. fizetési osztályba sorolta és 
egyúttal kinevezte múzeumi könyvtárigazgatónak.45 
Arra is akadt példa, hogy a főigazgatót helyettesítette, 
1948-ban Varjas Béla bízta meg ezzel a feladattal.46 
A főigazgató egyébként alkalmasnak tartotta volna 
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arra, hogy nagykönyvtár vezetője legyen. Telegdi 
Zsigmond az Országos Könyvtári Központ részéről 
levélben kereste meg Varjas Bélát aziránt érdeklőd-
ve, hogy az OSZK munkatársai közül kik volnának 
alkalmasak könyvtárigazgatónak. Az 1948. május 
8-án kelt válaszban a hat személy közül Goriupp 
Aliszt az első helyen említette. Az indoklás szerint: 
„hazai viszonylatban elméleti és gyakorlati síkon a 
legkiválóbb könyvtári szakemberek egyike. Bármely 
nagy tudományos könyvtár vezetésére alkalmas vol-
na. Politikailag színtelen ugyan, de értelmes, aki a 
haladó szellem elől nem zárkózik el.”47

A könyvtárban a helyreállító munkálatokat követően 
1946-ban ő kapott megbízást a meginduló Magyar 
Nemzeti Bibliográfia (MNB) szerkesztésére. A kur-
rens könyvészet megindítása a hazai bibliográfia 
történetében fontos állomás volt. A nemzeti könyvtár 
1936-tól ugyan közreadta a kötelespéldányok alapján 
szerkesztett Magyar Könyvészetet, de ez a betűren-
des összeállítás évente jelent meg, így nem volt iga-
zán kurrens kiadvány. A bibliográfia közreadásában 
a hazai tudomány és a könyvszakma igénye mellett 
fontos motívum lehetett a világháborús pusztítás után 
annak jelzése, hogy a magyarság jelen van ismét a 
világ szellemi vérkeringésében.48 Az első szám ösz-
szevontan tartalmazta az 1946. január-márciusban 
megjelent könyvek, kották és térképek adatait, mint-
egy 620 művet. Az ETO alapján kialakított szakcso-
portokban sorakoztak a tételek, tételszámot a kezdeti 
időkben nem kaptak, erre csak 1953-tól került sor. 
Minden füzethez névmutató tartozott, amelyet évente 
kumuláltak. A nyomás egyoldalas volt, vagyis a fü-
zeteket megrendelő könyvtárak felvágva a lapokat és 
felragasztva kartonra, megbízható katalógushoz jut-
hattak. Goriupp Alisz neve egyébként szerkesztőként 
csak az 1947. 10. számtól szerepelt a kiadványon, és 
1954-ig volt felelőse a bibliográfiának, az 1955. 1. 
számtól Veredy Gyula vette át tisztét. Egy füzetet, 
az 1952. 1. számot ismeretlen okból Dezsényi Béla 
szerkesztett. A bibliográfiát eredetileg az OSZK je-
lentette meg, 1949-től a Tudományos Folyóiratkiadó 
NV, az 1950. 6. számtól a Közoktatásügyi Kiadó, az 
1952. 4. számot a Tankönyvkiadó, majd az 1952. 5. 
számtól a Lapkiadó Vállalat adta ki. A példányszám 
kezdetben 500 volt, később valamelyest csökkent, 
400, 420, 450, majd ismét 400 példányban látott 
napvilágot. Az induláskor az ára számonként még 
pengőben szerepelt, az 1946. 4. számtól 10 Ft volt 
egy-egy füzet ára, az évi előfizetés pedig 100 Ft, 
1949-tól számonként 20 Ft-ba került, az előfizetői ár 
egyéni megrendelőknek 100, intézményeknek 200 Ft 

volt. 1951-ben csökkent az ára, ismét 10 Ft-ba ke-
rült egy füzet, illetve az előfizetés egységesen 100 Ft 
lett. A bibliográfia ráfizetéses volt, kiadása komoly 
anyagi gondokkal járt, ezt bizonyítja a kiadó gyakori 
változása is. 1950-ben az a veszély fenyegette, hogy 
megszűnik, abban az évben egy-egy szám még 500 
példányban jelent meg, azonban csak 108 előfize-
tője volt a bibliográfiának. Egy szám előállítási ára 
3800 Ft-ba került és a kiadó a ráfizetés csökkentése 
miatt támogatást kért a Magyar Tudományos Akadé-
miától. Ez a próbálkozás eredménytelen volt, végül a 
VKM közbelépése mentette meg a könyvészet kiadá-
sát.49 1950-ben egyébként felmerült egy terv a Ma-
gyar Nemzeti Bibliográfia alapján készülő szelektív 
bibliográfia megjelentetésére, az elgondolás szerint 
az éves könyvtermésből a kiválogatott legjelentősebb 
műveket referátummal együtt tartalmazta volna a 
könyvészet. Az OSZK részéről Varjas Béla, Dezsényi 
Béla és Goriupp Alisz vett részt 1950. január 18-án 
az előkészítő értekezleten. A tanácskozás szerint az 
előválogatást az Országos Könyvtári Központ és az 
OSZK végezte volna, az érdemi válogatás és a refe-
rátumok megírása az MTA feladata lett volna.50 Az 
elgondolás azonban csakhamar elhalt.
A nemzeti bibliográfia szerkesztése kapcsán történt 
az a tragikomikus eset, amelyet Fügedi Péterné írt 
meg és nagyszerűen jellemzi az 1950-es évek gya-
nakvással és félelemmel teli légkörét: „Gyakran mél-
tánytalan feladatok teljesítésére kényszerült: például 
az egyik választási kampány során vállalnia kellett 
a propagandakiadványok soron kívüli feldolgozását 
és azonnali nemzeti bibliográfiai regisztrálását is. 
Nagy hajrában voltunk, és persze a nyomda ördöge 
sem tétlenkedett. Mikor kinyitottuk a bibliográfia friss 
füzetét, a választási kiadványokat felsoroló, kiemelt 
szakcsoportban az ’Itt a régi rend vége’ cím helyett 
ott virított: ’Itt a régi rend végre!’. Szegény Aliz szó 
nélkül hazament, egy kis kofferbe váltás fehérneműt 
és tisztítószereket csomagolt, majd elkezdte várni azt 
a bizonyos rettegett éjszakai csengetést. Nos, nem 
csengettek sem azon, sem a következő éjszakák va-
lamelyikén, szerencsére a nemzeti bibliográfia nem 
tartozott az elvtársak szellemi táplálékai közé, és 
gondolom a választási győzelem – a sajtóhiba elle-
nére – 99%-os volt.”51

 Az 1950-es években ismét bekapcsolódott a 
könyvtárosképzésbe. Az OKK által szervezett tan-
folyamon kívül részt vett az egyetemen akkoriban 
indult képzésben is, a katalogizálást és a bibliográ-
fiát oktatta. Mindkét tárgyhoz jegyzetet készített.52 
Ő készítette el az első magyar katalogizálási szab-
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ványt, a könyvtárak feldolgozó munkáját évtizede-
ken át meghatározó MNOSZ 3424-et és az Országos 
Könyvtárügyi Tanács Katalogizálási Szakbizottsága 
elnöke lett. A szabvány kidolgozásakor nem tudta 
maradéktalanul érvényesíteni elveit, mint Fügediné 
visszaemlékezésében írta: „Az 1952-es, első magyar 
szabványról szólva önkritikusan beszélt a kényszerű 
engedményekről, és elvárta, hogy a kétséges vagy 
nem szabályozott esetekben bibliánknak a Porosz 
Instrukciókat, illetve annak Fuchs-féle kommentárjait 
tekintsük.”53

Az idősödő Goriupp Alisz személyiségéről egyetemi 
tanítványa, majd közvetlen kollégája, Fügedi Péterné 
rajzolt fel megkapó emberi portrét:
 „egyik legkedvesebb tanárom volt, biztos lehettem ab-
ban, hogy osztályán jó műhelybe kerülök, de valójá-
ban ennél sokkal többet kaptam. Nemcsak önzetlenül 
megosztotta velünk tudását, hanem szerető gonddal 
törődött is velünk. Nagy tudású, fantasztikus munka-
bírású, szigorú, de igazságos főnök volt. (…) Termé-
szetes volt, hogy megkövetelte tőlünk a katalogizálási 
szabályok alapos ismeretét. (…) Jelleméhez tartozott, 
hogy soha senkitől sem kívánt mást vagy többet, mint 
amit önmagától megkövetelt. Életét szinte felemész-
tette a fegyelmezetten teljesített napi robot. Jóllehet 
tudatában volt sorsának, a napról napra, évről évre 
ismétlődő szürke aprómunkát is nagy szakmai alá-
zattal végezte el. Nemegyszer bevallotta, ha mérleget 
csinálna, kiderülne, hogy sokévi munkájából csupán 
2% volt igazi szellemi erőfeszítés. (…) Goriupp Aliz 
életében éles határvonalat jelentettek a háború utáni 
évek. Kicserélődtek a könyvtár vezetői, barátaink egy 
része elhagyta az országot, másokat pedig nyugdíjaz-
tak. Élete egyre jobban elszürkült, egyre magányo-
sabbá vált. Néha nosztalgikusan emlegette a Gulyás 
Pál által rendezett vacsorákat, összejöveteleket, ahol 
a desszertet a híres Hauer cukrászdából szállították, 
és a vendégek estélyi öltözékben érkeztek. Ahogy 
ott állt kinyúlt pulóverben, lehamuzott szoknyában, 
fura kis kontyba csavart hajjal, sárga ujjai közt az 
elmaradhatatlan cigarettával, bizony nagy fantázia 
kellett estélyi ruhában elképzelnem őt. A szellemes, 
nívós társaságnál is jobban hiányoztak neki a zene-
akadémiai koncertek, különösen Dohnányit emlegette 
gyakran. Nem vonzották az akkori Nemzeti modern-
nek mondott termelési drámái, kulák szabotázsokkal 
foglalkozó darabjai. Időnként keserűen megjegyezte, 
hogy már nem kap vernissage-meghívókat sem. Nem 
győztük magyarázni, hogy napjainkban (azokban a 
bizonyos ’50-es években) a kiállításmegnyitókon már 
nem kamarazene, hanem kultúrpolitikai a műsor. (…) 

Szinte élete végéig dolgozott, a hétvégeken a budai 
hegyekben tett nagy séták, nyáron a Balaton jelen-
tette számára a kikapcsolódást. Amilyen törékeny, 
sovány kis öregasszony volt, olyan szívós is. Túlélte 
kortársait és azt a kort, amely életének természetes 
közege volt.”54

Goriupp Alisz 1960. július 1-jén vonult nyugdíjba. 
Nyugdíjazása előtt számvetést készített az OSZK-ban 
végzett munkájáról. Az eredetileg 15 évre tervezett 
rekatalogizálás csak 50%-ában valósult meg, vagyis 
225 000 kötet újrafeldolgozását sikerült elvégezni. 
Aktív korszakának utolsó nagy vállalkozása a mün-
cheni katalógus másolható részének lefényképezése 
volt, ezzel 113 192 karton nemzetközi méretre való 
kicsinyítése történt meg és vált beoszthatóvá a mo-
dern cédulakatalógusba.55 Nyugdíjas éveiben még 
közreműködött a Magyar Könyvészet 1945–1960 
közötti ciklusának szerkesztésében illetve lektorálá-
sában.56 1979. február 4-én hunyt el.
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Széchenyi-hagyaték a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban 

Széchenyi István könyvtárának töredéke a 19. század végén került Sopronba, ahol az 1877-ben 
alakult soproni Irodalmi és Mûvészeti Kör felhívására különféle adományok érkeztek a városi 
könyvtár megújításához. Széchenyi István gróf fia, Béla elôször 1774 kötetet, késôbb további 
8650 kötet könyvet ajándékozott saját gyûjteményébôl a Mûvészeti Körnek. A soproni városi 

könyvtár 1929-ben kapta meg a Mûvészeti Kör köteteit. 
Horváth Csaba, a városi könyvtár jelenlegi igazgatója elmondta, hogy a híres gyûjteménybôl 

nagyjából háromszáz kötetet sikerült azonosítaniuk. Az örökség zsugorodásához hozzájárult az 
is, hogy ezekben az években még nem tudták megoldani a gyûjtemény optimálisa tárolását. 
Most a könyvtártöredék a soproni városi könyvtár helytörténeti gyûjteményében kap végleges 
elhelyezést, és a tervek szerint Széchenyi István születésnapja után a nagyközönség számára is 

elérhetôvé teszik a köteteket. 

(Forrás: Ôsztôl hozzáférhetôk a Széchenyi-könyvtártöredék darabjai.  
http://magyarhírlap.hu/47599/Osztol_hozzaferhetol_a_Szechenyi)
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A Nemzeti Casino története
A 19. század elején Magyarországon a városi polgár-
ság nyelve a német volt; a magyar nyelv főleg csak a 
falusi udvarházakban volt használatos, így a külön-
böző társadalmi osztályok egymástól elszigetelten 
éltek. Ezt a helyzetet próbálta orvosolni Széchenyi 
István, amikor az 1825–27-es országgyűlésen 1825. 
november 3-án felszólalt a magyar nyelv ügyében. Ez 
volt az az időszak, amikor Pest – Pozsonnyal szem-
ben – fejlődésnek indult, és Széchenyi felismerte ezt, 
főbb reformgondolatai ide köthetők. Tervszerűen fej-
lesztette a fővárost és az egész országot; növekedett 
Pest város népessége, fejlődésnek indult a közélet, a 
politika és a kultúra is. Többször beutazta Európát, 
és látva a nyugati mintákat egymás után körvona-
lazódtak benne a különböző magyar intézmények, 

projektek tervei (a Magyar Tudományos Akadémia, 
a Lóverseny-Egylet, a Nemzeti Casino, a Duna-gőz-
hajózási Társaság, a Lánchíd, a Vaskapu és a Tisza-
szabályozása).2

Az NC elődjének tekinthető az 1825–27 között mű-
ködő Pozsonyi Klub; az országgyűlés idejére hozta 
létre Széchenyi István és gróf Károlyi György ezt a 
szűk „képviselői társas helyet”, ahol az egybegyűl-
tek bérelt lakásban beszélgethettek, dohányozhattak, 
biliárdozhattak, hírlapokat olvashattak, és akár meg 
is vacsorázhattak. (Ez az akkoriban közel húsz fős 
társaság később a casino tagnévsoraiban is kimu-
tatható.)3

Széchényi már ekkor gondolkodott egy állandó, nem 
csak az országgyűlés ideje alatt működő kaszinó fel-
állításán, Pesten.4 Külföldi tartózkodásai során tanul-

Múltunkból

A Nemzeti Casino

GYURICZA Andrea

A közel 200 éves Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) 
hazánk tudományos életének egyik kiemelkedő központja, forrása. Feladatköre, eszköztára nap-
jainkban is folyamatosan bővül, változik a kor kihívásaihoz igazodva. A legfrissebb tudásanyag 
gyűjtése, rendszerezése és hozzáférhetővé tétele mellett a muzeális, művelődéstörténeti érték-
kel bíró állományrészek feldolgozása, digitális rekonstrukciója is folyamatos. A könyvtár egyik 
ilyen különleges figyelmet érdemlő dokumentum-együttese a múlt században feloszlatott Nem-
zeti Casino1 (NC) könyvtára. Éppen hetven éve, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
1945-ben átvette ezt az örökséget, melynek elektronikus és történeti feldolgozása most kutatói 
ösztöndíjpályázat keretében valósul meg.
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mányozta a klubéletet is. Végül 1827. június 10-ére 
kaptak meghívót az aláírók, a Dorottya utcai Vogel-
házba, hogy megtartsák a Nemzeti Casino első össze-
jövetelét. Az épületben szállást is béreltek a vidékről 
érkezők számára.5 A tanácskozás báró Brudern József 
(1774–1834) elnöklete mellett zajlott, viszont mind-
össze 46 fő jelent meg, mivel ekkor volt Pozsonyban 
az országgyűlés is. Az ünnepélyes megnyitásra 1827. 
augusztus 20-án került sor.6

Széchenyi vázolta az egyesület célját, vagyis „hogy 
hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetett 
díszes összegyülekezőhely, melyen főbb és előkelőbb 
és jobb nevelésűek, eszes, értelmes férjfiak, a társa-
sági rendnek mindenik osztályából egymással vagy 
barátságos beszélgetés végett találkozzanak vagy 
többféle politikai újságokat s hasznos gazdasági, tu-
dományos, művészi hónapos-írásokat olvashassanak, 
magukat pedig üres óráikban illendően mulathassák 
[…] a Casinóban egyúttal kényelmes Vendéglőt is 
lelhessenek”.7

Már ekkor 175 részvényese volt az egyesületnek, 
akik fejenként száz ezüst forint tagdíjat fizettek be 
és három évre vállaltak kötelezettséget. Bizottságot 
állítottak fel az alapszabályok kidolgozására és az 
egyesület ügyeinek intézésére. Az épület bebútoro-
zására 6000 forintot fordítottak, az ezüstneműt gróf 
Széchenyi István és gróf Keglevich Gábor ajánlották 
fel használatra, a poharakat gróf Károlyi Lajos, majd 
a tagoktól is érkeztek egyéb tárgyi adományok. Az 
ország különböző területeiről érkeztek jobbnál jobb 
fajta borok az NC pincéjébe árusításra. A Casino a 
„magyar borok jó hírnevét akarta öregbíteni és azo-
kat a külföldi kereskedelemben is élénkebb forga-
lomba hozni”.8

Vendéglőst és szolgaszemélyzetet szerződtettek, egy 
udvarmester, egy kapus, két belső szolga és egy fűtő 
került alkalmazásra. Megrendeltek 18 hazai és kül-
földi lapot és folyóiratot.
Az 1830. február 7-ei választmányi ülésen a Pesti 
Casino nevet Nemzeti Casinora cserélték.9 Átköl-
töztek a Pesti börze-palotába, de már ekkor célul 
tűzték ki, hogy felépítenek egy saját házat az egye-
sület céljaira.
Az NC szalonjában minden vasárnap zeneműveket 
adtak elő: „hangászati mulatságokat” tartottak. En-
nek is köszönhető, hogy 1833 és 1846 között a pesti 
zenei élet fejlődésnek indult.10 Az NC már a kezdeti 
években is kivívta a bécsi udvar figyelmét, s bár a 
tagnévsorok szerint konzervatívok is voltak a kö-
reikben, főleg reformpolitikusok csoportosultak a 
falak között.11

Az NC szűk körű országgyűlésként is működött, az 
ülések után itt folytatódott a döntések megvitatása, 
mindez az alapítók céljaival ellentétesen. A politizá-
lás ellen többször is fellépett az NC igazgatósága. Ezt 
igazolja Kossuth Lajos esete is, aki 1836-ban kérte 
felvételét az egyesületbe: „a nemzeti casino tömérdek 
hírlapot hordatott és szép könyvtára volt, szerettem 
volna hasznukat vehetni”.12 Széchenyi személyesen 
kérte meg az új tagjelöltet, hogy vonja vissza a kérel-
mét, félt, hogy a bécsi udvar politikai lépésnek vélné; 
Kossuth visszavonult: „itt ön a házi gazda; én annak 
nézem, s nem szokásom oda tolakodni, ahol tudom, 
hogy nem szívesen látnak.”13

1835-től végrendeleti nyilatkozat aláírására kötelez-
ték a tagokat, ennek szövegét Széchenyi fogalmazta 
meg: „a tagok kötelezik magukat, hogy végakaratukat 
idejekorán, még egészséges állapotukban el fogják 
rendelni és egyszersmint megigérték, hogy végren-
deletükben a Casinóról is megemlékeznek és részére 
egy kis emlékjelet fognak hagyni.”14 A testamentumot 
a helyiségekben kitéve sokan írták alá, a neveket a 
közgyűléseken felolvasták évről-évre.
Gróf Széchenyi István az 1833. április 27-ei végren-
deletében a Casinora egy aranyserleget hagyott, majd 
1841. december 5-én kiegészítette az intézkedését: „A 
pesti Nemzeti Casino társaságnak ajándékozok egy 
kétszáz aranyat érő serleget, […] minden esztendő-
ben tartassék ott egy részvényesi ebéd s akkor az én 
emlékezetemre üríttessék ki az említett serleg, mely 
az akkori borok leghelyesebbikével legyen meg- s 
megtöltve.”15

1848. június 4-én Széchenyi elnökölt a közgyűlésen, 
ekkor láthatták a tagok őt utoljára a székházban, de 
az 1856. novemberi választmányi ülésre a döblingi 
szanatóriumból még egy díszes sakkjátékot küldött 
ajándékba.16 (Széchenyi 1860. április 8-án fejbe lőt-
te magát.)
Az első években az NC helyiségeiben ingyen do-
hányt kínáltak a tagoknak.17 Ezt a szolgáltatást 
1851-ben szüntették be, majd 1863-ban az ingyen 
szivarszipkákat is törölték. 1851-ben visszaköltöz-
tek első épületükbe a Vogel-házba, majd 1859-től a 
Hatvani utcai Cziráky-házban működtek. 1865-ben 
már a Jankovich-ház az egyesület tulajdona lett, 
de ezt 1871-ben ráfizetéssel elcserélték a Cziráky-
házzal. Ezt a palotát az NC saját céljaira teljesen 
átalakította.
Széchenyi további célja volt, hogy a kaszinóban 
„ott legyen minden ember, kinek befolyás, hatalom 
és vagyon van kezében”.18 Az első uralkodóházból 
való tag Bourbon Károly Lajos, luccai uralkodó 

 GYURICZA ANDREA 



61Könyvtári Figyelõ 2016/1

 A NEMZETI CASINO 

herceg lett, akit 1836. február 4-én közfelkiáltással 
választottak meg. Az első tiszteletbeli tag 1881 óta 
Albert Edward walesi herceg, angol trónörökös.19 
1885-ben választották be Rudolf főherceget, az 
osztrák császári és a magyar királyi trón örökösét. 
Tiszteletbeli tagok voltak továbbá József főherceg 
és fia, József Ferenc főherceg, a család másik ágából 
Albrecht főherceg, nagybányai Horthy Miklós, majd 
Dom Miguel braganzai királyi herceg.20 Belépett az 
egyesületbe Fürst Clemens von Metternich, osztrák 
államkancellár is.21

1861-ben a közgyűlés határozatban döntött arról, 
hogy minden évben lakomát tartsanak Széchenyi 
emlékére, ahol a szónok a serleggel a kezében tart 
emlékbeszédet. Az első ilyen ünnepélyes lakomát 
1864. február 4-én tartották, a serleg kiürítése előtt 
báró Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet. In-
nentől kezdve minden évben megtartották a Szé-
chenyi-lakomákat, kivéve a háború éveiben. Az 
emlékbeszédeket 1901-ben a Casino évkönyvében 
összegyűjtve adták közre, majd évről-évre közölték 
ezeket az évkönyvben.
Az NC a hazai jótékony és kulturális intézményeket 
segélyezte, számos emberbaráti gyűjtést szerveztek. 
1922-ben Széchenyi-alapot hoztak létre: öt év alatt 
250 millió koronát gyűjtöttek össze. Az NC az alap 
kamatait „felajánlja a Honvédelmi Minisztériumnak, 
azon kikötéssel, hogy az a Ludovika Akadémiát vég-
zett 3 legjobb minősítésű honvédtiszt közül a Casino 
igazgatóságának választása szerint évenkint annak 
fog felszerelésére kiadatni, ki viszonyainál fogva arra 
legjobban reá van utalva.”22

Alapszabályok23

A Nemzeti Casino minden évben kiadta aktuális alap-
szabályait, házirendjét és tagjainak a névsorát. Az 
alapszabály szerint „a Casino nemes maga viseletű 
embereknek kellemetes társalkodás végett való Egye-
sület”.24 Főbb társalgási témáik a tudomány, a gazda-
ság és a kereskedés, könyveket, hírlapokat olvasnak, 
kizárták viszont köreikből a szerencsejátékot.
A Nemzeti Casino nem exkluzív klubként jött lét-
re. Köreibe tartoztak történelmi nevek, tisztviselők, 
táblabírák, ügyvédek, orvosok, tudósok, írók, keres-
kedők, gyógyszerészek.25 A tagság feltétele eleinte 
mindössze a tagdíj megfizetése volt. Tagnak vá-
lasztható volt bármely magyarországi vagy erdélyi 
férfi, külföldi egyén – külföldi idegen, katona, tudós, 
művész, jó reménységű ifjú – viszont csak egy tag 
bevezetése révén jegyezhette be magát az Idegenek 

könyvébe, és léphetett be az egyesület helyiségeibe. 
1828-ban az éves tagdíj száz pengő forint volt, és az 
aláírással három évre kötelezték el magukat az új ta-
gok. A nagy érdeklődésre való tekintettel 1829–1834 
között ötven forint lett a tagdíj, majd ezt hatvan fo-
rintra emelték, később újra száz forintot fizettek az új 
tagok. Az 1880-as évek elejére százhúsz forintra nőtt 
a tagdíj és kétszáz forintos felvételi díjat is bevezet-
tek, a század végén az aláírás már hat évre szólt.
Az egyesület a tagok befektetései révén jött létre, 
így az első aláírók a társaság részvényesei lettek, 
ezért cserébe ingyen látogathatták az NC-t életük 
végéig.26

Az évek során változtak, szigorodtak a szabályok. 
Egy idő után már az új tagok felvételéhez is szüksé-
ges volt egy tag ajánlása, illetve a választmány sza-
vazat többsége. A tagság lejárta esetén megújítható, 
életfogytig elvállalható, vagy egy bizonyos összeg 
befizetésével örökre megváltható volt.
Kezdetben a rendes évi közgyűlés évente két alka-
lommal került megrendezésre, az év elején és a kö-
zepén, majd néhány év után már csak egyszer, január 
utolsó vasárnapján. Ezen alkalmakkor az egyesület 
fenntartásához szükséges rendeleteket hoztak és meg-
választották a közgyűlés elnökét, az igazgatósági és 
a választmányi tagokat. További feladatai voltak a 
közgyűlésnek az állapotjelentések, jóváhagyások elő-
terjesztése, költség-előirányzat jóváhagyása illetve a 
fejlődést, gyarapítást, alapszabály változtatást irány-
zó indítványok tárgyalása. Halaszthatatlan esetekben 
a választmány hívhatott össze rendkívüli közgyűlést. 
A közgyűlés szavazattöbbséggel döntött.
A választmány feladata a Casino igazgatása, a hiva-
talnoki személyzet kinevezése és elbocsátása volt, 
meghatározta a személyzet járandóságát, igazgatta 
a folyó ügyeket, ellenőrizte a tagdíjak beszedését, 
megalkotta és módosította a házirendet, új tagok 
felvételét vitatta meg. Havonta üléseztek, jegyző-
könyvet vezettek, az ülések a Casino-tagok számára 
nyilvánosak voltak. Az új tagok felvételénél titkos 
golyóvetéssel szavaztak.
Az igazgatóság három tagból állt, és végrehajtó fel-
adatot látott el; kidolgozta a következő évi költségve-
tést, képviselte az egyletet, végrehajtatta a közgyűlés 
és a választmány határozatait.
A pénztartó kezelte az NC vagyonát az igazgatók és 
a választmány felügyelete alatt.
A választási rend szerint, már a kezdeti években is a 
választmány 24 tagjából évente az egyharmada ki-
lépett és újak léptek a helyükbe. Az igazgatóságból 
egy tag lépett ki minden évben, és három évre újat 
választottak.
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Szigorú szabályok vonatkoztak a kártyajátékra is. 
Amennyiben valamelyik tag nem törlesztette az adott 
határidőn belül a felmerült játék tartozását, kizárhat-
ták az egyesületből.
A kaszinó helyiségei, mint a társalgó, az olvasóte-
rem, a játékterem és az étterem csak a kijelölt célok-
ra voltak használhatóak. A könyvtár dokumentuma-
it – könyvek, folyóiratok, hírlapok, térképek, egyéb 
nyomtatványok – csak helyben lehetett használni, az 
olvasó- és a játékteremben tilos volt étkezni és csend-
ben kellett lenni. Az éttermen kívül kizárólag este 10 
óra után lehetett ételt felszolgálni. A helyiségek reg-
gel 11 órától hajnali 5 óráig tartottak nyitva.
A választmány több bizottságot is felállított a kü-
lönböző feladatok felügyelésére: pénzügyi bizottság 
(7 tag), játékbizottság (9 tag), művészeti bizottság 
(7 tag) és könyvtári bizottság (17 tag). „A nemzeti 
Casino vagyona feloszthatatlan, és ahhoz se rész-
vényesek, sem az egyletből kilépett tagok, sem azok 
örökösei, hagyományosai vagy engedményesei legki-
sebb jogot sem tarthatnak. Azon esetben, ha az egy-
let feloszlatása, emberi számítás szerint előre nem 
látható bármi rendkívüli okok vagy eseményeknél 
fogva, elkerülhetetlenül bekövetkeznék, összes vagyo-
na, mint szintén feloszthatatlan alapítvány a magyar 
tudományos akadémia avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos intézetre 
háramlik.”27 „Azokban az esetekben, ha a Casino az 
alapszabályokban előírt célját túllépi és eljárását be 
nem tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétsé-
get követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszé-
lyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgálatot 
rendelhet el, működését felfüggesztheti és végleg fel 
is oszlathatja.”28

A Nemzeti Casino könyvtára
1827-ben Széchenyi az NC megalapításakor felaján-
lotta 338 kötetes könyvtárát. A tagok még 250 köte-
tet gyűjtöttek össze. A kezdetekben hírlapokra 1200 
forintot, könyvek beszerzésére 500 forintot irányoz-
tak elő.29 1834-ben már 3000 művet tartalmazott az 
állomány, többnyire idegen nyelvű köteteket, pedig 
1829-től a beszerzésre fordított összeget csak ma-
gyar művekre lehetett fordítani, de sok adomány és 
hagyaték érkezett, ami külföldi mű volt.30

A megalakulást követő első 57 év alatt átlag évi 2699 
forintot költöttek az állomány növelésére. Célját te-
kintve magánjellegű könyvtárként jött létre, csak a 
helyben használat volt engedélyezett a tagok számá-

ra. Egy nagyterem, három szoba és egy olvasóterem 
szolgálta a könyvtár céljait. Kétféle katalógus és egy 
inventárium segítette az eligazodást. 1834-ben Antal 
Mihály hozta létre az első inventáriumot, ebben 673 
munka, közel 3000 kötet könyv, hírlap és folyóirat 
szerepelt. 1838-tól a könyvtár rendszeres lajstromo-
zását rendelte el a Könyvtári Bizottság. Szintén a 
Bizottság 1840-ben meghatározta a gyarapodásra és 
fönntartásra vonatkozó elveket.31

A könyvtár főbb adományozói gróf Dessewffy Aurél, 
Tasner Antal, Láng Ignác, Weisz Bernát F., Szilágyi 
Ferenc, Török János voltak. Dessewffy Aurél 1842-
ben 278 munkából, 433 kötetből álló könyvgyűjte-
ményét hagyományozta a kaszinóra. Szilágyi Ferenc 
az Augsburger Allgemeine Zeitung 1798‒1848-iki 
folyamait, vagyis a teljes folyóiratot (130 kötet) 
hagyta a könyvtárra. Török János adománya (gróf 
Széchenyi István munkái, és amit mások írtak Szé-
chenyiről) önálló részként a Széchenyi-szekrényben 
kapott helyet.32

A megbízott könyvtárnokok nagy hangsúlyt fek-
tettek a könyvtárra, „föntartása és kezelése a szak-
rendezés keresztülviteléig a könyvtártudomány és 
bibliographia igényeinek s az intézet traditióinak egy-
aránt megfelelt”.33 Pákh Albert 1852-ben közzétette 
az állomány katalógusát, Szalay László a könyvtár 
rendezését vitte véghez, Tóth Lőrinc javaslatokat tett 
a könyvtárrendezéshez, Toldy Ferenc biztosította a 
szakszerű fejlődés lehetőségét és az Új Magyar Mú-
zeumban 1850-ben jelentetett meg egy tanulmányt a 
könyvtárról, Barna Ferdinánd 1873-ban a müncheni 
királyi állami könyvtár rendszerét alkalmazta az ál-
lományra.34 Urházy György volt az utolsó rendsze-
resített könyvtárnok. (Amíg volt külön könyvtárnok, 
folyamatosan vezették a katalógusokat.)
A nagyteremben a könyvállomány, a kisebb termek-
ben a hírlapok sorakoztak. Több katalógus segítet-
te az eligazodást, egy betűrendes cédulakatalógus 
(1873), egy szak szerinti cédulakatalógus (1873), 
egy index, melyben a könyvek és az új szerzemények 
szerepelnek betűrendben és egy nyomtatott kataló-
gus (1852). A könyvtárban a csonka könyvek száma 
csekély volt, de előfordultak.35

Az 1880-as évektől kezdve már nem volt önálló 
könyvtárnok, a titkár, a pénztárnok és a könyvtáros 
volt egy személyben megbízva. Ekkoriban 19 ezer 
kötetből állt a könyvtár, 150 000 forintot költöttek 
eddig rá, nem számolva Dessewffy Aurél nagy érté-
kű hagyatékával.36 A korabeli leírásokból tudjuk, mit 
tartalmazott az állomány:
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„A könyvtár legnagyobb kontingensét a magyar irodalom 
termékei s a magyar történeti kútfők szolgáltatják. A könyv-
tár bírja a m. t. akadémia s a Kisfaludy-társaság összes 
kiadványait, a magyar zeneíróknak legnagyobb részét s a 
magyar tudományos irodalomnak minden nevezetesebb 
termékét. Bírja továbbá a Tudományos gyűjtemény ösz-
szes folyamait, Kossuth Lajos országgyűlési tudósításait, 
1832-1836-ig (kéziratban), a Pesti Hirlapot 1841-1847-ig, 
az 1848-9-iki Közlönyt, Márczius Tizenötödikét és több ez 
időbeli ritka hírlapot. A külföldi irodalom ritkább termé-
keiből meg vannak: Ersch és Gruber Encyclopaediája, a 
Revue des deux Mondes összes folyamai, az Edinburghi és 
Westminsteri Review-uk s több más ritka munka. Szépiro-
dalmi munka aránylag kevés van a könyvtárban.”37 „Ha 
nem is voltak közöttük könyvészeti ritkaságok, de voltak 
és vannak nagyértékű művek, melyeket egyesek, magá-
nosok, éppen nagy értékük miatt nem szerezhettek be. Ott 
van azonban Calepinus szótárának bázeli kiadása 1605-
ből, aztán az Augsburger Allgemeine Zeitung, melynek 
1798-tól 1848-ig terjedő 50 évfolyamát Szilágyi Ferenc 
részvényes ajándékozta 1855-ben a Casinónak; a későbbi 
évfolyamokat pedig a Casino szerezte meg, úgyhogy ezen 
legrégibb világlap egész napjainkig megvan könyvtárunk-
ban; továbbá a Quarterly Review, mely hasonlóképpen 
alapításától kezdve megvan a Casino birtokában, de meg-
vannak magyar, német, francia, angol és olasz nyelven 
a világirodalom legkiválóbb termékei, melyek szakszerű 
kiválasztása egy tudósokból, írókból és könyvbarátokból 
összeállított bizottságra, az ú. n. könyvtári bizottságra volt 
mindig bízva”.38

1884-ben a helyben használók – 1800 tag – össze-
sen 3210 kötetet olvastak. Az állományba tartozott 
13 kézirat, két régi, 1711 előtti magyar nyomtat-
vány,39 400 térkép, egy földgömb, illetve egy régi 
festmény is.40

Az NC termeiben minden szaknál külön sorakoztak 
a magyar nyelven írt munkák, a Magyarországra vo-
natkozók és a külföldi irodalom termékei. A könyvtár 
osztályozási rendszere 1852-ben a következő volt:41

    I.  Irodalomtörténet, Itészet (Műbírálat), Nyelvé-
szet, Bibliográfia, Szótárak, Enciklopédiák;

   II.  Klasszikusok, Szépirodalom, Művészet, Régi-
ségek;

  III.  Filozófia, Nevelés, Iskolaügy, Vallás, Egyház, 
Mitológia;

  IV.  Történelem, Életírás, Emlékiratok, Oklevéltan, 
Érmetan, Címertan, Genealógia;

   V.  Földirat, Statisztika, Utazások, Helyrajzok, 
Népismertetés, Kalauzok;

  VI.  Politika, Államtudomány, Közélet, Társadalom, 
Törvény- és jogtudomány, Büntetőügy;

 VII.  Nemzetgazdaság, Pénzügy, Ipar, Kereskedelem, 
Közlekedés;

VIII.  Természettudományok, Orvostan, Baromorvos-
lat, Gazdaság, Földművelés, Állattenyésztés, 
Erdészet, Vadászat, Kertészet;

  IX.  Matematika, Csillagászat, Építészet, Kézműtan, 
Hadtudomány;

    X.  Vegyesek.

1885-ben az NC könyvtári bizottsága felkérte Cson-
tosi Jánost, hogy készítsen egy jelentést az egyesület 
könyvtáráról.42 Ez 1886. április 10-én készült el. A 
jelentés szerint ez a „legrégibb és legtekintélyesebb 
ilynemű könyvtár az országban […] közkönyvtára-
ink közt is számot tesz.”43 (A Könyvtári Bizottság 
tagjai a közélet vezéregyéniségei, kiváló jelesei, 
hazafiak, írók közül kerültek ki, tudományosan kép-
zett szakférfiak voltak. Munkájukkal a korszerű ha-
ladást és a szakszerű kezelést szolgálták.) Csontosi 
több javaslatot tett a könyvtár fejlesztésére ebben a 
jelentésében.
Kérte a Bizottságot, hogy újra alkalmazzanak szak-
könyvtárnokot a felügyeletre, aki naprakésszé tenné 
a meglévő katalógusokat, pótolná az elmúlt évek ki-
esett adminisztrációit. Jelezte, hogy a könyvtár ab-
lakain, ajtóin nincs vastábla, ami tűzveszélyes lehet. 
A könyvtári nagyterem plafonján repedések vannak, 
és két helyen beázik, továbbá a díszítése nincs össz-
hangban a többi teremével, kevésbé díszes a kialakí-
tása, könyvszekrényei nem egységesek, illetve már 
a hely is szűkös. Kevés a megvilágítás, alacsonyak 
az ablakok, célszerű lenne vagy felülről megoldani a 
megvilágítást vagy az ablakokat a plafonig növelni. 
A könyvtárat biztosítani kellene legalább 100 000 
forintig.
Javasolt lenne egy általános revízió, ami 1873 óta 
nem volt, a cédulakatalógust a könyvekkel össze 
kellene hasonlítani, selejtezni kellene, dönteni kel-
lene a csonka kötetek kiegészítése vagy eladása fe-
lől. Ezt követően elő lehetne készíteni a nyomtatott 
katalógus második kiadását, kiegészítve a könyvtár 
rövid történetével, a hivatalos régi iratok hiányosak 
vagy lappangnak valahol, fel kellene kutatni ezeket, 
lajstromozni és megőrizni. Az egyesületre vonatkozó 
hírlapi cikkeket gyűjteni, rendszerezni ajánlatos.
A nagyterembe két nagyobb asztalra lenne szükség, 
egy a díszmunkák bemutatásához, és egy másik a 
lajstromozandó kötetek elhelyezésére. Ki kellene je-
lölni a hivatalos órákat és az éves porozási szünidőt. 
A könyvmolyok ellen ajánlatos lenne naponta mini-
mum egy órát szellőztetni. Szintén a molyok ellen „a 
könyveket egyszerűen, de csinosan, stylszerű módon 
fél bagaria bőrbe” kellene köttetni.44 Kétféle bélyeg-
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ző beszerzésére tesz javaslatot, egy kisebb a dísz-
munkák, kéziratok, metszetek, ritkaságok számára és 
egy nagyobb a többi könyvnek. „A mostani bélyegző 
mely nemcsak szokatlan nagy, hanem izléstelen is s a 
könyvet inkább bepiszkítja, mint jelzi, cassáltassék”. 
Az általa elgondolt bélyegző a bázeli postabélyegző 
mintára készülne, szerepelne rajta a könyvtár címe, 
az év és a dátum. A ritkaságok méltó elhelyezése vé-
gett egy vitrin kellene Cimeliotheca néven, amiben a 
becsesebb kéziratok, nyomtatványok, érdekességek 
kapnának helyet. A könyvtár forgalmáról kéthavonta 
kimutatás szükségeltetik a hírlapokban, továbbá egy 
éves kimerítő jelentés. Tanácsos vezetni egy járulék-
naplót/szerzemény-könyvet, egy könyvkötő-naplót és 
egy betűrendes indexet.
A javaslatok egy része feltehetően nem valósult meg, 
de néhányról tudjuk, hogy igen.45 Az NC Igazgató-
tanácsa a Könyvtári Bizottság javaslatára elrendelte 
a könyvtárterem restaurálását és bebútorozását az 
1886. évi költségvetésből. Szintén ez év nyarán a 
nagyterem magasságát megemelték, a plafont és a 
padlót kicserélték, az ablakokat átalakították, mind a 
négy falat új, díszes bútorzattal látták el. A felújítások 
következtében így a főváros legdíszesebb és legim-
pozánsabb szalonkönyvtárává lépett elő, faltól-falig, 
padlótól-plafonig, felerészben üveges, zárható ajtók-
kal, felerészben szabad polcokkal látták el. A könyv-
tárat 150 000 forint erejéig biztosították, ekkoriban 
a nagyobb hazai könyvtárak közül így egyedüliként 
volt biztosítva.

A feloszlatás
A magyar belügyminiszter a 251.044/1945.IV./14 
számú rendeletével a kaszinót, mint „az ország ér-
dekeivel ellentétes működést kifejtő jogi személy”-t, 
feloszlatta,46 és ezt követően a főváros megkezdte az 
NC vagyonának leltárba vételét és lefoglalását. Amint 
az MTA tudomására jutott az eset, bejelentette az igé-
nyét az örökségére, illetve jelezte együttműködését 
és támogatását a kármentésben. Ez 1945 októberében 
történt, amikor találkozott a főváros képviseletében 
eljáró zárgondnok az MTA-t képviselő ügyésszel a 
Nemzeti Casino székházában.47

A helyszíni tárgyalás során a zárgondnok tájékoztatta 
az ügyészt az NC ingó és ingatlan vagyonáról. Két 
ingatlan volt a kaszinó tulajdonában, mindkettő bom-
batalálatot kapott.48 Az ingó vagyont a háború előtti 
intézkedések eredményeképpen a tagok több helyre 
mentették. Az értékek hollétéről minden bizonnyal 
vezettek valamiféle leltárt, de ezek az NC titkári iro-

dájában lévő összes irattal együtt megsemmisültek 
bombatalálat következtében.49

1945. október 15-én Melich János akadémiai fő-
könyvtárnok tudomást szerzett az eljárásról és fel-
ügyelni kezdte az NC könyvtár sorsát. Felkereste a 
székházat és kapcsolatba lépett Gábriel Aladárral,50 
aki beszámolt neki a könyvtár állapotáról. Felügyele-
te mellett közel húszezer kötetet szállítottak az Egye-
temi Könyvtár (EK) második emeleti helyiségeibe. 
Nagyjából nyolc-tízezer kötet51 továbbra is a romok 
alatt volt, ezek átmentése az MTA-ra különösen sür-
gető feladat, mivel folyamatosan ki vannak téve az 
idő viszontagságainak és az eltulajdonításoknak.52

1946. március 13-án Melich János és Nyireő István 
könyvtárigazgató a székházban tesznek látogatást. 
A székház felügyeletéért továbbra is Gábriel Aladár 
felel. Az épület súlyos károsodásokat szenvedett az 
ostrom alatt, főleg légitámadásoknak volt kitéve, és a 
székház, a felszerelési és a berendezési tárgyak nagy 
része is elpusztult. Az épületet hivatalosan romház-
zá nyilvánították, folyamatosan végezték a bontási 
munkálatokat.53

A bútorzat becsesebb része a Miniszterelnökségre ke-
rült, egy része a Park klubban székelő Angol Bizott-
sághoz, és néhány állítólag még az orosz parancsnok-
sághoz is. A felszerelési tárgyak a székházban üzeme-
lő vendéglőshöz kerülhettek. Egy felbecsülhetetlen 
értékű Ming-kori váza, továbbá képek, szőnyegek és 
egyéb tárgyak feltehetően vidéken pusztultak el.54

Az egykoron körülbelül 40 000 kötetet számláló, 
tartalmilag és muzeális szempontból becses értékű 
könyvtár súlyos károkat szenvedett, ki volt téve há-
nyódásnak, házbontásnak, beázásnak. Gábriel Ala-
dár már rendbe szedte az állományt, de szétdúlták, 
és továbbra is sok elveszett, állítólag sok került át 
pártkönyvtárakba. Az épületet még zár alatt tartot-
ták, így nem tudtak intézkedni az átszállítás és az 
elismervények ellenében elvitt tárgyak visszaszer-
zése ügyében.
1946. április 4-én megbeszélésre ültek össze az érin-
tettek, akik az NC ügyében segítségül lehettek, töb-
bek között az egyesület utolsó igazgatói, könyvtárno-
ka, az MTA főkönyvtárnoka, ügyésze és a főtitkár. A 
megbeszélés célja volt meghatározni a teendőket az 
NC vagyonának átvétele kapcsán, illetve a vezetőktől 
minél többet megtudni a történtekről. Az igazgatók 
beszámoltak az ostrom előtti előkészületekről, bár a 
beszámolók néhol hiányosak, vagy ellentmondáso-
sak voltak. Az értékesebb könyveket leválogatták és 
a ládákat az Országház pincéjébe rejtették el. (Ezek 
között lehettek a Gothai Almanach, Széchenyi mű-
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vei, bibliofil könyvek, szép, bőrkötéses művek és az 
Encyclopedia Britannica is.)55

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha az NC feléled, 
Melich János az felelte, hogy ezeket a könyveket kü-
lön fogja őriztetni a következő felirattal: „A M. Tud. 
Akadémia Nemzeti Casino könyvtára”, az ekkori ter-
vek szerint az akadémia székházának földszintjén.
1946. április 5-én Melich információt kért a Képvi-
selőház Könyvtárának igazgatójától, hogy mit rejtett 
el náluk az NC igazgatósága. A tájékoztatás szerint a 
Felsőház érték-óvóhelyére kerültek az említett ládák, 
ahol 1945 februárjában orosz kaszárnya működött, 
és ahol április 19-én a bizottsági szemle már csak 
hamut talált. Az igazgató elmondása alapján 2 láda 
került hozzájuk, amiben a Nemzeti Casino Széche-
nyi-hagyatéka és levelezése is benne lehetett, de az 
oroszok elégettek mindent. Ezt egy 1946. április 13-
án a felsőházi elnöki osztályfőnök levélben megerő-
síti, vagyis hogy a Felsőházi óvóhelyen elhelyezett 
két láda megsemmisült.56

Az NC könyvanyagának a székházban maradt és az 
Egyetemi Könyvtárba átkerült részének az MTA-ra 
való átszállítása többször is meghiúsult. Végül 1946 
májusában gimnáziumi diákok, építőmunkások és 
néhány altiszt közreműködésével, továbbá egy épí-
tési vállalkozó teherautójának segítségével pár nap 
alatt lehordták a könyveket az NC székházból az ut-
cára, kocsival átszállították az Akadémia épületébe és 
bepakolták a Vörösmarty-szobába. A romépületben 
maradt könyvespolcokat, könyvszekrényfalat néhány 
héttel később szállították át az Akadémia Vigyázó-
szobájába. A gimnázium hallgatói és a többi segítő 
tiszteletdíjként közel 262 kötetet kaptak az akadémiai 
kiadványokból.57

1947 júniusában előkészítették az Akadémia Vörös-
marty- és Vigyázó-szobáját az Egyetemi Könyvtár-
ban (EK) maradt NC állomány átszállításához. Az EK 
altisztjei levitték a könyveket a garázsba, az Egyetemi 
Nyomda teherautója átszállította azokat az Akadémi-
ára. Egy alkalommal, amikor az Akadémia altisztjei 
az egyetemi nyomda teherautójával tartottak az EK 
felé, teljes sebességgel beléjük rohant egy Beszkárt58 
autóbusz, és néhány méteren át maga előtt tolta az 
autót. Az Egyetemi Nyomda kárát a közlekedési cég 
megtérítette. Az altisztek kisebb sérüléseket szenved-
tek és a teherautó is megsérült. Végül 14 fordulóval 
értek a munka végére.59

Melich János 1947. júliusi jelentése szerint kb. 
6–7000 kötetet szállítottak át az NC romépületéből 
az Akadémiára és kb. 23–25 000 kötet került az Egye-
temi Könyvtárba, majd onnan az Akadémia székhá-

zába. Mindkét szállítmány a Vörösmarty-szobában 
kapott helyet.60

A feloszlatást követő eseményekről szerencsére rész-
letes beszámoló áll a rendelkezésünkre, de sajnos a 
következő évtizedek eseményeiről kevés az infor-
mációnk. Az említett darabszámok még az azonos 
iratokban is eltéréseket mutatnak.

A könyvek sorsa, feldolgozása

Az Akadémia

Az NC feloszlatása után könyvtára az Akadémia 
raktárában kapott helyett. Közel 17 700 könyvről 
van szó, de a feldolgozás végéig nem tudunk pontos 
számadatokkal szolgálni. A könyvek kézbevétele 
hosszú évekig váratott magára. Az MTA Könyvtárá-
nak éves jelentései időről időre említést tesznek az 
állományról, de mindig csak a könyvek rendezése 
kapcsán, a tételes feldolgozásra ez idáig még nem 
került sor. 1985-től rendszerezték a könyveket, ele-
inte könyvre és folyóiratra szétválogatva az anyagot, 
külön a magyar és az idegen nyelvűeket, majd szerzői 
betűrend kialakítását kezdték meg. 1999-ben az MTA 
KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének 
munkatársa, Mázi Béla egy rövid kéziratban foglalta 
össze az NC feloszlatásával kapcsolatos informáci-
ókat.61 2008 körül újrarendezték az állományt, ekkor 
már az NC osztályszámai szerint.
Az állomány tényleges feldolgozása a 2014-es év 
elején kezdődött meg. A műveket letisztogatjuk, be-
hasonlítjuk a korábbi NC-művekkel, feldolgozzuk, 
digitalizáljuk a címoldalakat és a tartalomjegyzé-
keket, ezeket csatoljuk a leírásokhoz és a műveket 
raktári jelzettel látjuk el.
Azóta több mint ötezer tétel került be a könyvtár 
online katalógusába. A leírás a régi könyvek feldol-
gozási kritériumai szerint történt, figyelembe véve 
könyvtárunk házi szabályzatát. Ezek mindegyike 
egy vagy többkötetes mű; a sorozatokat különválo-
gattuk, cím szerint csoportosítottuk, digitalizáltuk a 
címoldalakat és rövid rekord formájában rögzítettük. 
Összesen 5774 folyóirat szerepel jelenleg a rendsze-
rünkben. Ez a szám folyamatosan bővül, mivel ke-
rülnek még elő hiányzó kötetek.
Az eddig elkészült 5067 rekordból 1145 idegen nyel-
vű. A feldolgozást a magyar nyelvű osztályokkal 
kezdtük, de már az idegen nyelvűek egy része is sorra 
került. Az idegen nyelvű anyag nagyobb hányada né-
met nyelvű volt, és akadt néhány latin, francia, angol 
és olasz kötet is. A kötetek többsége a 19. században, 
illetve a 20. század elején jelent meg. Régi könyve-
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ket tekintve 692 darab 1850 előtti magyar (ebből tíz 
1800 előtti) és hat darab 1800 előtti idegen nyelvű 
leírás készült.
A munka során egyes köteteken a penészedés jeleit 
észleltük, ezeket leválogattuk az állományból. Ekkor 
külső szakemberek segítségét kértük, akik megálla-
pították, hogy a penész nem élő, nem szükséges az 
elkülönítés. Ennek ellenére a rendkívül károsodott 
köteteket továbbra is elkülönítve tároljuk.
Nagyon sok példány sérült, hiányos, keresztül lőtt, és 
néha még a lövedékek is a kötetben maradtak. 
Találtunk néhány 1927-ben, a Szegedi Egyetemről 
leselejtezett könyvet. Szintén előkerültek olyan kö-
tetek, melyeket 1951-ben az MTA Könyvtára már 
leltárba vett.
A kötetek többnyire félbőr vagy félvászon kötésűek, 
egységes stílusúak. A gerincen aranyozva legtöbbször 
a Nemzeti Casino, N. Casinoé vagy az N. C. szerepel. 
Minden könyvben megtalálható az NC exlibrise és 
legalább egy pecsét.

1. kép 
A Nemzeti Casino exlibrise

Sokszor többféle pecsétet is tettek egy műbe, és 
előfordul, hogy minden fejezet végén található egy 
pecsét.

          

2–4. kép 
A Nemzeti Casino pecsétjei

A kötetek egy része azonos könyvkötő műhelyéből 
került ki, ez kiderül a könyvek végén található szá-
razpecsétekből, melynek szövege „Molnár Mihály 
ezelőtt Bóka L. könyvkötő Budapesten”.
A könyvek gerincén található a raktári jelzetük, sok-
szor egymáson több címke szerepel, több különböző 
osztályszámmal, vagy a kötet belsejében találunk egy 
másik raktári jelzetet is. Néhány művön restaurálás 
nyomai láthatóak.
A könyvár inventáriumait még nem találtuk meg. A 
feloszlatást követő költözés során feljegyezték, hogy 
a romépületből átszállították a következőket:62 az 
1943-ig vezetett betűrendes mutatót a könyvtárhoz, 
négy kötetben; az NC osztálykatalógusait 13 kötet-
ben, (két osztály katalógusa már ekkor hiányzott); az 
NC névkönyveit és az Idegenek könyveit; továbbá 
más egyéb tárgyakat.
E katalógusokat még keressük. Az egyéb tárgyak kö-
zött volt egy 1830-as évekből származó földgömb, 
illetve hét63 afrikai és magyar vadásztrófea. 1947. au-
gusztus 1-jén a trófeákat az MTA Könyvtára átenged-
te örök letétként a Természettudományi Múzeumnak, 
a „tönkremenés veszélyétől való megóvás végett”.64 
Jelen kutatásunk során felvettük a kapcsolatot a Ter-
mészettudományi Múzeummal, ahol tájékoztattak 
minket, hogy sajnálatos módon az 1956-os esemé-
nyek során tűz ütött ki az épületükben, így sok mű-
tárgy megsemmisült. A tételes keresés során viszont 
rátaláltak öt vadásztrófeára, melyek sértetlen állapot-
ban jelenleg is az állományuk részét képezik.
Az NC tulajdonában volt rengeteg egyéb műtárgy 
is (festmények, térképek, bútorok), de ezek hollété-
ről sajnos nincs információnk. Egy részüket vidékre 
mentették, más részük a romépületben maradt, de 
feltehetően a többségük megsemmisült.
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A Magyar Nemzeti Múzeum

A feldolgozás megkezdésével párhuzamosan kezde-
tét vette az NC történetének és fennmaradt iratainak 
kutatása is. Hamar előkerült néhány dokumentum, 
melyekből kiderült, hogy  1991 augusztusában az 
Akadémiai Könyvtár 2001 kötet régi könyvet adott 
át a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy Széchényi 
emlékkiállítás céljára. A könyvek kiválasztásánál a 
művek kötése és állapota játszott szerepet. A köny-
vek azóta is a Múzeum Széchényi-termében vannak 
kiállítva.65

2015 elején számba vettük ezt az állományt is. A 
munka során itt is külön kezeltük a könyveket és a 
folyóiratokat, megoszlásuk szerint majdnem fele-fele 
az arány, a könyvekből volt egy kicsit több. A nyelv 
szerinti megoszlást tekintve az 576 leírásból – a kö-
tetek többsége – 369 magyar; ezen felül 111 német, 
58 francia, 33 angol, 4 latin és 1 olasz rekord készült. 
Az 1850 előtti magyar nyelvű könyvek száma 55, az 
1800 előtti idegen nyelvűeké 6.

A jövô

Még csaknem tízezer kötet vár feldolgozásra. Hosszú 
távú célunk a digitális könyvtár-rekonstrukció lenne: 
már amennyire ez lehetséges ennyi évvel a feloszlatás 

után. Az utolsó NC állományadatok szerint a könyv-
tár működésének utolsó éveiben 30‒40 000 kötetet 
számlált, a hiányzó darabok egy része a háborús 
bombatalálatok következtében megsemmisült. Re-
ményeink szerint néhány kötet magánszemélyekhez 
kerülhetett a háború előtti kármentés folyamán, illet-
ve a háború alatt. Az utóbbi években előfordult, hogy 
egy-egy internetes antikvárium kínálatában megjelent 
néhány, korábban az NC állományába tartozó kötet. 
Ezek felkutatása nehézkes, az antikváriumok sokszor 
nem teszik közzé a könyvek leírásában, milyen ko-
rábbi gyűjteményekbe tartoztak. Ugyanez a helyzet a 
könyvtárakkal is: külső felhasználóként, a katalógus-
ban keresve nem feltétlenül kapunk találatot. E teória 
alapján néhány hagyatékból még kerülhetnek elő NC-
kötetek, de ezekről nehéz tudomást szerezni.
Méltó helyen az NC-állomány egy korabeli, igénye-
sen kialakított, nagy könyvtárteremben lenne, de 
napjainkban ilyen felszerelésű helyiségek már nem 
készülnek, így fontos lenne legalább megfelelő felté-
telek között együtt tartani az ilyen és ehhez hasonló 
gyűjteményeket. Az MTA KIK szaktudását, eszközeit 
és lehetőségeit felhasználva igyekszünk méltó körül-
ményeket teremteni az állománynak.

5. kép
 Egy könyvkötő szárazpecsétje
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6. kép
A Nemzeti Casino olvasószobája a Cziráky-palotában az 1890-es évek elején


