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A Pápai Református Kollégiumi Nagykönyvtár
története

A kollégiumi könyvtár gyökerei a reformáció id6szakába nyúlnak vissza. Az eredetét
1531-re visszavezet6 iskola mellett már eleinte is működhetett egy kisebb könyvgyűjte

mény. Ez a törzsanyag azonban elpusztult az id6k folyamán. Az 175O-es évek közepéig
még a lutheránus irányzat volt a mérvadó a városban, hisz 1567-1575 között Sztárai
Mihály működött Pápán. Huszár Gál prédikátorsága idején 0574-75) a pápai eklézsia
már a helvét irányhoz jutott közelebb. Feltételezhet6, hogy Sztárai és Huszár rövid id6n
át együtt szolgáltak a városban, egyik a vár, másik a város lelkésze lévén. Huszár Gál, s
6t a lelkészségben követ6 fia, Huszár Dávid szuperintendensi jogokat gyakorló esperesek
lehettek Pápán és vidékérr' Az évtized második felére a város már határozottan a kálvini
irány követ6je. Huszár Dávid 1577-ben itt nyomtatta ki a ma~r nyelvú Heidelbergi Kátét,
valamint a Hercegsz6116si Kánokokat magyar és latin nyelven. Az iskola kálvinivá válását
csak Hollósi Péter rektorságától, 1585-t6l lehet hiteles adattal alátámasztani, amikor is
létrejöttek az els6 írott törvények. Ezek a törvények egy 1724-b6l származó kéziratos
másolatban maradtak ránk, ~etlen kapocsként szolgálva az 1531-es alapítást feltételez6
több évszázados tradiciőhoz, Mindenesetre 1585-t6l a pápai skóla már fels6fokú intéz
mény, "illustris schola", s ekkortól kollégium, hisz bizonyítható az alap-, közép- és fels6
fokú oktatás együttes megléte. A helvét irányhoz csatlakozó város és iskola 16. századi
mili6je határozta meg a kollégiumi könyvtár fejl6dését, szellemiségét. Tóth Ferenc07~
1844) pápai professzor, majd dunántúli református püspök egy el6adásából tudjuk, hogy
a régi bibliotékának létezett egy katalógusa is, melyet 1706és 1717 között Otrokocsi Foris
Ferenc egyik művének (Theologia prophetica... Nagyszombat, 1705.) üres lapjára valaki
bejegyzett. Sajnos a könyvtár legrégibb írott "katalógusa" az Otrokocsi-művel együtt el
veszett. Mindenesetre komoly küls6 okoknak kellett közrejátozani a bibliotéka és az iskola
17. századi sanyarú sorsában, ha a könyvtár katalógusa elfért egy lapon. A mostoha sors
okai abban keresend6k, hogy a protestáns eklézsia és a kollégium elvesztette f6úri patró
nusait. A Török család 1618-ban, Török Istvánnal fiúutód nélkül kihalt. Csakhamar (1626)
Esterházy Miklós nádor birtokává lett a város és környéke, aki viszonylag toleráns volt a
pápai protestánsok irányában, ám utódai sokkal radikálisabb ellenrefonnációs tevékenysé
ge jelent6s mértékben visszavetette az iskola és bibliotékája békés és egyenletes fejl6dését.

A 17-18. századi könyvbejegyzések zöme arról árulkodik, hogy a könyvtár fenn
tartója és tulajdonosa maga a Coetus volt. A hazai protestáns kollégiumok diáksága
ezekben az id6kben kis közösséget alkotott, amelyet a rektor-professzor vezetésével
ugyan, de megszabott törvényeik szerint maguk a tanulók kormányoztak. Ez az au
tonóm diákszervezet vol t a Coetus.

Az els6 könyvtörténeti dokumentumunk 1619-b61 származik. Conradus Schlussel
burgíus: Theologiae Calvinistarum libri tres (Frankfurt, 1594.) című könyve fels6 kötés
táblájának bels6 részén nagyon halványan kivehet6: "Sum Theeae Amplissimi Coetus
Ref. Papensi ab anno 1619."4

A második adatunk a könyvtárra vonatkozóan 1637-b61 való. Georgius Vuicelius:
De eucharistia... (Lipcse, 1539.) című könyvének címlapján többek között ezt a bejegy
zést olvashatjuk: "Ex donatione Generosi Domini Andreas.Agha collatus est in usum
Scholae Papensis 26 die Octobr. Anno 1637."
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Az iskola használatára könyvet adományozó Agha András mez61aki birtokos ne
mesember volt, akit a pápai végvár lovas vitézei közül 1650-ben a pápai református
presbitérium tagjává választottak. A tulajdonosi bejegyzések szerint a könyv koráb
ban (1562) Köves András veszprémi katolikus püspöké volt, aki nagy szegénységben
halt meg, majd K6i Be~he Istvánnak, a dunántúli reformátusok els6 püspökének
tulajdonába került (1577).5

A külföldi puritánus irodalom viszonylag nagy száma, valamint a hazai puritánu
sok (Medgyesi Pál, Alstedt János Henrik, Apáczai Csere János stb.) műveinek egykorú
bekerülése a könyvtár törzsállományába azt is jelzik, hogy a pápai kollégium teológiai
oktatását és a pápai pegrinusok, ill. a dunántúli kálvinista lelkészek gondolkodását
nem kerülte el a puritánus eszmélődés.

A könyvtár egyik legrégibb könyvhagyatéka Veresmarthi Mihályé, aki 1652-t6l a
kollégium diákja, késöbb révkomáromi, 1664-től pápai, 1691-től gyóri lelkész. Veres
marthi 1690 táján adományozta könyvtárát az alma matemak. Ebb61 mintegy 40 mű
ma is megvan, több unikum példány, van köztük. Ilyen például Folnai Ferenc vasvári
és türjei prépostnak gróf Batthyány Adám hitvese, Aurora Catharina Formontin felett,
Rohoncon 1653. június 9-én elmondott temetési prédikációja, amely ez évben nyom
tatásban is megjelent Bécsben.

A ritka nyomtatványok közé tartozik az a valószínűleg Orléans-ban 1612-ben ki
adott vaskos hitvallásgyűjtemény,mely a.tulajdonosi bejegyzés szerint 1655-ben Csu
zi Cseh Jakab pápai lelkész, dunántúli református püspök tulajdona volt, aki koráb
ban megjárta a gályarabságot is. Őrzünk egy könyvet a később katolikus hitre áttért
gályarab-prédikátor és hittudós, Otrokocsi Foris Ferenc könyvtárából is. A Poetae mi
nores Graeci (Canterbury, 1684.) című könyv címlapján a következőket olvashatjuk:
"Ex libris Fr. Foris Otrokotsi... 1699."

Veszprémi István, a 18. század híres polihisztor orvosa, 1796-ban megküldte a kol
légium könyvtárának a magyarországi és erdélyi orvosok életrajzát tartalmazó rnonu
mentális munkáját, melynek címe: Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biog
raphia. I-IV. tomus (Lipcse-Bécs, 1774-1787.) Veszprémi, aki 1732 és 1739 között
volt a pápai kollégium diákja, könyvét hálás szívvel ajánlja az ót felnevelőalma mater
könyvtárának, melynek 1739-ben - ahogy a latin szövegb61 ez kiderül - maga is,
mint tógátus diák a könyvtárosa volt. A Coetus "könyvesházának" őrei feltételezhe
tóen mindig a széniorok ill. a tógátus diákok közül kerültek ki.

A Rákóczi-szabadságharcot követőpár évtized mértéktartó fejlődésthoz a könyvtár
életében, ám 1752-ben a kollégium a Pápától mintegy 10 kilométerre lévő Adásztevel
re kényszerült száműzetésbe, s ennek során a könyvtár sokfelé szétszóródott, még
Erdélybe is kerültek könyvek.

A mai gyűjtemény törzsanyaga a felvilágosodás és a reformkor idején alakult ki. Az
1790--1831 közötti szakasz két meghatározó egyénisége: Mándi Márton István (1760
1831)és Tóth Ferenc (1768-1844) professzorok. Nekik köszönhető,hogy az addigi iskolai
könyvtár helyén létrejöhetett a Dunántúl egyik legpatinásabb tudományos gyűjteménye.

Magának Tóth Ferenc püspöknek a könyvtára is mintegy 800 kötetnyi nyomtat
vány- és kéziratanyagával 1872-ben, veje, Liszkay József adományaként a könyvtárra
öröklődött. Liszkay apósa felbecsülhetetlenül értékes egyháztörténeti kéziratgyújte
ményét a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának adta el. Természetesen még szá
mos nagyon értékes könyvhagyatékot említhetnénk ezekből az időkbél (pl. Kazay
Gáborét, Deáky Gedeonét).

A 19. században a város iparosedása együtt járt a szellemi fejlődéssel, s ezzel pár
huzamosan a kollégium felvirágzásával. Jelentős mértékben megnövekedett a diákok
száma. Pápa pezsgő élem diákvárossá vált. A kollégium nagy vonzereje országos
hírű, tudós professzorainak volt köszönhető. Itt tanított 1833-tól Tarczy Lajos, a "ma-
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gyar Hegel", s Bocsor István is, a hegeliánus történettudós. A "Dunánh11 Athénje"
elnevezést a város éppen kollégiuma révén nyerte el. A két szellemóriás - Pet6fi és
Jókai - szintén a református kollégium ódon falai között tanultak, s kötöttek életre
szóló barátságot. Az 1841-ben megalakult Képz6társaságban kezdték el bontogatni
sok nevessé vált társukkal együtt - szárnyaikat. A I<épz6társaság könyvtára pedig
hatékonyan segítette szellemi fejl6désüket.

A könyvtár állománya 1864-ben9360kötet, 1904-1911 között 37 403kötet, 193Q..31-ben
61 658 kötet. Közvetlenül 1945el6tt a könyvtár 92 OOO kötetével Dunántúlon a harmadik
volt Pannonhalma és Esztergom mögött. Jelenleg hozzávet6legesen 200 OOO egységgel
számolhatunk, a duplumok és egyéb különgyújtemények (1~s apr6nyomtaványok,
világháborús gyűjtemények, plakátgyűjtemények, színlap- és fényképtár) nélkül.

Borsos István készítette el a könyvtár válogatott anyagának katalógusát, ami két
kötetben 1901-ben és 1912-ben jelent meg 17950 mű leírásával.

A könyvtár 1912-ben költözött a Március 15. térre, a f6iskola legújabb épületébe. A
keleti szárny földszintjén kapott helyet, itt található ma is áldatlan viszonyok között,
torokszorító helyhiánnyal küzdve. A kollégium épülete remélhet6leg hamarosan újla
egyházi tulajdonba kerül, s 1991-ben - 39 évi kényszerű szünet után - ismét meg
nyitja kapuit az 6si pápai református gimnázium. Ez pedig bizonyála a könyvtár
szerepének újbóli megnövekedését fogja jelenteni.

Ósnyomtatványok, antikvák, régi magyar nyomtatványok, folyóirattár

A könyvtár 8 incunabulumot, 6snyomatatványt öriz, Szerz6ik Osualdus de Lasko,
Petronius, Vergilius, Ausonius, Lucanus, Martialis és mások. A római Planck-nyomda
terméke leghíresebb 6snyomtatványunk, Aegidius Romanus 1482-ben kiadott műve a
kormányzás elveir61.

A mintegy 400 antikva, 16. századi külföldi könyvanyag szerz6gárdája sokkal szé
lesebb. Az ókor, a humanizmus és a reformáció korának legismertebb személyiségeire
bukkanunk közöttük. Megemlítend6 Aurelius Augustinus híres művének (De civitate
Dei) 1552-es bázeli kiadása. A Rákócziak sárospataki fejedelmi könyvtárába tartozott
- a könyvben található bejegyzés szerint - Kálvin János Institucícíjának Genfben,
1569-ben megjelent példánya. I. Rákóczi György fejedelemtől1635. január 24-én - öt
más könyvvel együtt - kapta kölcsön valaki Kálvin munkáját, s ez év június 3-án,
Gyulafehérvárott szolgáltatta vissza.

Az 1711 el6tti magyar, illetve magyar vonatkozású könyvállomány (ld. Szabó Ká
roly: Régi Magyar Könyvtár I-ID. Bp., 1879-1898.) 609 egységb6l áll, a kötetszám ennél
jóval nagyobb. Régi magyar nyomatványaink közül a legrégibb kiadvány Bornemisza
Péter: Mask része az evengeliumokbol való tanuságoknac... (Sempte, 1574.) című műve. Egyik
legféltettebb kincsünk a Huszár Dávid által Pápán, 1577-ben kiadott Híedelbergí Kátéels6
magyar nyelvú fordítása. L Torkos Jakab (1745-1785 között volt a dunántúli református
egyházkerület püspöke) könyve volt könyvtárunk egyik legnagyobb értéke, Bornemisza
Péter: Ördögí kísértetekr61... (Sempte, 1578. recte Detrek6, 1579.) című munkája, melynek
egyetlen meglév6 példányát mondhatjuk magunkénak. Érdekességként említem meg
Szenci Molnár Albert InstítucíMordítását, mely Hanauban jelent meg 1624-ben. A kora
beli vallásegyeztetési kísérletek egyik ismert, s nagy vihart kelt6 alkotása volt Samarjai
János: Magyar Harmánia című műve, mely Pápán jelent meg 1628-ban Szepesvárallyai
Bernhard Máté nyomdája termékeként.

A könyvtár legrégibb újságja talán az a Brüsszelben, 1685-ben kiadott francia nyelvú
tudósítás, amelyik Érsekújvár visszafoglaIásáról, az eszéki hídverésr6l, s a török elleni
harc egyéb eseményeir61 számol be. Különösen is gazdag a gyűjtemény a magyar
felvilágosodás és reformkor organumaiban.
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A kézirattár és a kéziratok

A kézírás és a kéziratos könyv a 19.században még mindig szerves része volt az oktatás
nak. így volt ez Pápán is. 1838júniusában megkezdte ugyan múködését a f6iskolai könyv
nyomda, mégis a tananyag jelentósrészét még nem a nyomtatott könyvek, hanem a diákok
kéziratos jegyzetei,a tanárok diktátumai és a különféle kompendiumok képezték.

Számos Petófit61 és Jókaitól származó autográf kéziratot (versek, el6adások, leve
lek, elbeszélések) 6riz a kézirattár. Ezek nagyobb része az 1841-esalapítású Képz6tár
saság "Érciemkönyvében" található. Jeles értékeinkközé tartoznak-Kossuth Lajos saját
kézzel írt levelei, köztük az, amelyiket az emigrációból írt Pulszky Ferenchez. Thaly
Kálmán levelezéséb6l szintén jelent6s mennyiséget 6riz a kézirattár. Több példánnyal
rendelkezünk Kossuth kéziratos lapjaiból, így az Országgyúlési Tudósításokból (1832
36) és a Törvényhatósdgi Tudósításokból (1836-37).

A Mohács el6tti magyar vonatkozású oklevélgyújtemény - kés6bbi másolatokkal,
ill. átiratokkal együtt - 35 darabból áll. Mennyiségre ennél jóval nagyobb az 1526
utáni oklevélgyűjtemény.Két kódexünk közül az egyik egy tenyérben elfér6, iniciá
lékkal díszített, német nyelvú imádságoskönyv (Gebetbuch) a 14. sz. végér61. Másik
kódexünk Vergilius Georgiconjának két könyvét tartalmazza, s 1401-ben íródott Né
metországban.

Nagy értéke könyvtárunknak az a kézirat, amelyik Kocsi Cserg6 Bálint gályarabsá
got is szenvedett pápai professzornak egy töredékes etikai múvét, s Pápán a tanuló
ifjúság el6tt elmondott beszédeit (1679-1682, 1693-1695 között) tartalmazza. Meg
emIítend6 Beythe István 15 saját kezú levele, melyeket Sopronból, ill. Németújvárról
írt 1575-1609 között magyar és latin nyelven. Becses értékünk Debreceni Ember Pál
diákkori, s ugyancsak saját kezú IIVade mecum..." címú kézirata 1679-b61. A "Lelki
fegyver ..." címú imádsággyújteményt jobbára az üldözött pápai iskola diákjai írták
1719-ben. Figyelembe ajánljuk a pápai kézirattár 1850 el6tti kéziratainak katalógusát,
mely 1987-ben jelent meg az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában.

A küIöngyújtemények

A legjelentósebb különgyújteményt a Papensia képezi, melyet Pongrácz József profesz
szor (1910-1951), könyvtárigazgató (1918-1963) létesített. A Papensia gyújtemény a
pápai kollégiumi tanárok és diákok alkotásait, s a városra vonatkozó irodalmat fog
lalja magába, s mintegy 5000 kötetb61 áll.

1863-ban került a f6iskola tulajdonába báró Baldécsi Antal 2771 darabból álló, rop
pant értékes metszetgyüjteménye, Katalógusát 1910-ben Felvinczi Takács Zoltán ren
dezte sajtó alá. Az éremgyújtemény alapjai a 19. századra vezethet6k vissza. A ma
gyar érmek katalógusa 1909-ben, a görög, barbár és római érmek katalógusa 1911-ben
nyomtatásban is megjelent, Borsos István könyvtárnok munkájaként.

A mintegy 3000 éves egyiptomi múmiát és fakoporsót 1885-ben Markstein Károly
egykori pápai diák adományozta az iskolának.
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