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A sárospataki könyvtár egyik korai 

gyarapítója1 

 

 Sárospataki Református Kollégium könyvtára egyike a legrégibb magyaror-
szági protestáns gyűjteményeknek. A reformáció századában már létezett, 
sőt néhány 16. században adományozott kötet ma is gyűjteményben van. Az 

adományozók és a könyvtárosok gondoskodása mellett a történelem viharainak is 
őrzi a nyomát. A kollégium 1671-ben a Báthori Zsófia támogatását élvező jezsuiták 
elől menekült, és a könyvtár máris kétfelé szakadt: egyik Sárospatakon maradt a je-
zsuiták birtokában, a másikat magukkal vitték a Debrecen irányába távozó tanárok 
és diákok. Ez a könyvtár-töredék részben Debrecenben maradt, részben tovább 
vándorolt az iskolával Gyulafehérvárra. Ebből a gyűjteményből vittek vissza Sáros-
patakra ismeretlen számú kötetet azok a diákok, akik 1682-ben, a város felszabadu-
lása után visszatértek. A Gyulafehérváron maradt iskolát 1711-ben utasították ki ré-
gi épületéből, és hét évig tartó hányattatás után, 1718-ban telepítette le Marosvásár-
helyre az Erdélyi Református Főkonzisztórium.2 A fent vázolt mostoha sorsot már 
csak tetézte a „felszabadító” orosz hadsereg 1945-ös hadizsákmány-szerzése, ame-
lyet a kötetek nagyobbik részének 2006-os hazatérése orvosolt valamelyest. 

A Sárospataki Kollégium 1671 előtti könyveit tehát minimum négy helyen kell 
keresni: a Sárospataki Kollégiumban, a sátoraljaújhelyi jezsuita rendházban, a Deb-
receni Kollégium könyvtárában, illetve a Marosvásárhelyi Kollégium könyvtárában, 
melyet ma a Teleki-Bolyai Könyvtárban őriznek. De nemcsak ezek a gyűjtemények 
rejthetnek pataki köteteket. Könyvtárosok között közhelyszámba megy a félig tré-
fás, félig igaz mondás: A könyv akkor van biztonságban, ha senki nem veszi le a 
polcról. Eszerint a sárospataki könyvek soha nem voltak biztonságban, hiszen 
nemcsak olvasók vették le a polcról, hanem gyakran utaztatták őket. Utazás közben 
pedig könnyen elkallódhatnak az olvasmányok.  

2009–2010-ben Kálvin János műveinek 16–17. századi kiadásait keresve kutat-
tuk át a régi erdélyi könyvtárakat (350 tételt tartalmazó virtuális gyűjteményünk ka-
talógusa az elkövetkező hónapokban remélhetőleg napvilágot lát.). E kutatás köz-
ben akadtunk rá két Institúció-kiadásra, amelyek egykor Szőlősi Bede Jánosnak bir-
tokában voltak. A tulajdonos személye után kutatva kiderült, hogy a fent említett 
gyűjteményekben könyvtárának mintegy tucatnyi corpusa maradt fenn. 

A következőkben elsősorban a két Institúció-példányt szeretnénk bemutatni, 
nem feledkezve meg arról az együttesről, amelynek egykor részei voltak. 
                                                 
1 Köszönöm Sipos Gábornak, hogy lektorálta a tanulmányt, Buzogány Dezsőnek pedig azt, hogy elle-

nőrizte és jobbította a latin szövegek fordítását.  
2 A könyvtár részletes történetét lásd: Fekete Csaba–Kulcsár György–Monok István–Varga András: 

Partiumi könyvesházak (Adattár 14.). Bp. – Szeged 1988. (A továbbiakban: Adattár 14.) 7–85. 
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A sárospataki könyvtár egyik fautora 
Református iskoláink könyvtárainak ritkán volt anyagi alapjuk a programszerű 
könyvtárgyarapításhoz. Az állomány többnyire adományokból, hagyatékokból állt 
össze. Az iskola tanárai, az egykori diákok, illetve a tanintézmény vonzáskörében 
szolgáló lelkipásztorok magánbibliotékái váltak így közkinccsé. Varga András a Par-
tiumi könyvesházak című kötet Sárospatakról szóló fejezetében a könyvtár jelenlegi 
állományának possessor-bejegyzései alapján azonosít néhány olyan környékbeli ér-
telmiségit, aki könyvtárát a pataki scholára hagyta.3 

Varga írásában nem szerepel Szőlősi Bede János, hiszen – Czegle Imre posses-
sorjegyzéke alapján – egyetlen kötetét sem őrzik ma Sárospatakon.4 Könyveit a fent 
említett „utódkönyvtárakban”, Debrecenben és Marosvásárhelyen őrzik, de került 
belőlük Kolozsvárra, Gyulafehérvárra és Nagyszebenbe is. Ezeknek segítségével 
nemcsak biográfiáját egészíthetjük ki, hanem szellemi profilja is körvonalazódik. 

Szőlősi biográfiáját – részben könyvtörténeti adatok segítségével – Herepei Já-
nos rekonstruálta.5 Valószínűleg Wittenbergben tanult, Debreceni Ember Pál sze-
rint a Leucorea azon diákjai között volt, akik nem írták alá a Formula Concordiaet, 
így 1592-ben kizárták őket az Universitasról,6 ám a beiratkozási anyakönyvben nem 
szerepel.7 Valószínűleg hazatért, és Nagyszőlősön töltött be valamiféle egyházi hi-
vatalt, hiszen 1594-ben Vuilichius Iodocus és Ioachim Camerarius egybekötött re-
torikai munkáit tanítványának, Stenczel Imrének ajándékozta.8 

1601-ben ismét külhoni „búdosásra” adta a fejét, október 4-én aláírta a heidel-
bergi egyetem törvényeit.9 1602 augusztusában Taksonyi B. Péter disputációját hat-
soros verssel üdvözölte, ugyanazon év novemberében ő disputált.10 Mindkét egye-
temen találkozhatott Szenci Molnár Alberttel, hiszen a zsoltárfordító 1591-’92-ben 
Wittenbergben, 1601 őszén pedig Heidelbergben tartózkodott, és azt is tudjuk róla, 
hogy külföldön mindig kereste a magyar peregrinusok társaságát.11 

Szőlősi első ismert szolgálati helye valahol Bereg vármegyében – Herepei sze-
rint Nagyberegen – volt. Foktői P. Mihály 1608-ban Marburgból küldte neki Pisca-
tor Analysis Logica Evangelici című könyvét. A dedikáció így hangzik: Clarissimo ac 
Doctissimo Viro d. Joanni B. Zölösino verbi Diuini in Beregh fideliss. Dispens.12 Kérdés, 
hogy Nagyberegen vagy Bereg vármegye valamely településén volt lelkipásztor. 

                                                 
3 Uo. 7–10. 
4 Dienes Dénes, a Tiszáninneni Református Tudományos Gyűjtemények igazgatójának szóbeli közlése. 
5 Életrajzához lásd bővebben: Herepei János: Szőlősi Bede János. In: Uő: Adattár 17. századi szellemi 

mozgalmaink történetéhez. I. (A továbbiakban: Herepei Szőlősi) 71–76. 
6 Debreceni Ember Pál: A magyarországi és erdélyi református egyház története. Ford. Botos Péter. Sárospa-

tak, 2009. 237. 
7 Szabó Miklós–Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai Újkorban. Szeged, 1991. 106. 
8 Willich Jodocus: Erothemata in Rhetoricem…, Basileae [1555] (VD16 W 3239) + Ioachim Camerarius: 

Elementa rhetorice…, Basileae [1551] (VD16 C 396) – A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy-
könyvtára, Debrecen G 1196. Az ajándékozást rögzítő felirat a címelőzéklap rectoján: Optimae spei 
puero Emerico Stenczelis Szölösino, Joannes B. Szölösinus fraternitatis ergo dono dabat Szölösini A. 1594 5 Dec. 

9 Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. II. Heidelberg 1886. 210. 
10 Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595–1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóik-

ról. In: Az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve. 1980. (A továbbiakban Heltai 1980) 332–333. 
11 Szenci Molnár Albert naplója. s. a. r. Szabó András. Budapest, 2003. 109., 143. 
12 Herepei Szőlősi 75. 
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Később Szatmárnémetiben szolgált bizonyíthatóan 1611-től 1613-ig.13 1616-ban 
Nagybányáról írt levelet David Pareusnak Heidelbergbe. 1618-ban már Nagyszőlő-
sön szolgált, 1619-ben az Ugocsai Egyházmegye esperese volt. 1620. november 8-
án hunyt el.14 

 
Szőlősi könyvei 
Herepei János és Spielmann Mihály adattárai meg Jakó Zsigmond kéziratos posses-
sorkatalógusa segítettek abban, hogy könyvtárának egy részét rekonstruálhassuk: 
Mindezidáig 13 olyan kötet került elő, amely az ő birtokában volt. Öt könyvét Deb-
recenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárában őrzik. A 
könyvtár épületének felújítási munkálatai még zajlanak, így csupán az első három 
kötetet tanulmányozhattuk, a másik kettőre Herepei közlése alapján hivatkozunk. 
 

• Iodocus Willichius: Erothemata in Rhetoricem…, Basileae [1555] (VD16 W 
3239) + Ioachim Camerarius: Elementa rhetorice…, Basileae [1551] (VD16 C 
396) – jelzete G 1196 

• Aegidus Hunnius: Volumen Theologicarum Disputationum, Vitebergae 1598 
(VD16 H 6137) – jelzete F 445 

• Johannes Kuchlinus: Ecclesiarum Hollandicarum et Westfrisicarum Catechismus, 
Leidae 1612 – jelzete C 64 

• Johann M. Piscator: Analysis Logica Evangelici. Herborn 1601 – jelzete E 
1159 

• Sibrandus Lubbertus: De Principiis Christianorum libri VII. Hanoviae 1605 
(VD17 39:145624V) – jelzete C 576 

 
Három kötet Marosvásárhelyen, a Teleki–Bolyai Könyvtárban található. A könyv-
tár felújítás miatt hosszabb ideje zárva tart, így a nyomatatásban megjelent antikva-
katalógus15 adataira hagyatkozunk: 
 

• Heinrich Cornelius Agrippa: De incertitudine et vanitate scientiarum. Coloniae 
1584 (VD16 A 1166) – jelzete Bo 2068 

• Girolamo Cardano: De subtilitate libri XXI. Apologia adversus calumniatorem, 
quia vis horum librorum aperitur. Basileae 1582 (VD16 C 935) – jelzete 02942 

• Wolfgang Musculus: In Euangelistam Matthaeum commentarii tribus tomis digesti. 
Basileae 1578 (VD16 M 7287) + Wolfgang Musculus: Commentarii in 
Euangelium Joannis in tres heptadas digesti. Basileae 1564 (VD16 M 7277) – jel-
zete Bf 104 

 
Szintén három kötet található a Kolozsvári Református Kollégium könyvtárában,16 
amely ma a Román Tudományos Akadémia kolozsvári fiókjának kezelésében van: 

                                                 
13 Zoványi Jenő: Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. In: Magyar Protestáns 

Egyháztörténeti Adattár. 1929 105. 
14 Herepei Szőlősi 72–74. 
15 Spielmann-Sebestyén Mihály: Catalogus librorum sedecimo saeculo imressorum Bibliothecae Teleki-Bolyai 

Novum Forum Siculorum. Marosvásárhely, 2001. 23., 152., 489–490. 
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• Conti Natale: Mythologiae, sive explicationum fabularum libri decem… Francofurti 
1581 (VD16 C 4972) – jelzete R 80939 

• Sebastian Münster: Cosmographiae universalis lib. VI.… Basileae [1572] 
(VD16 M 6719) – jelzete R 81410 

• Bartholomaeus Garranza: Summa Conciliorum et Pontificum a Petro usque ad 
Iulium tertium … Parisiis 1564 – jelzete R 86008. 

 
A nagyszebeni Brukenthal Múzeum könyvtárában egy kötetére leltünk:17 
 

• Jean Calvin: Institutio christianae religionis. Genevae 1554 – jelzete V I 1433 
 

A gyulafehérvári Batthyaneumban szintén egy kötetre bukkantunk: 
 

• Jean Calvin: Institutio christianae religionis. Genevae 1592 – jelzete E2 VIII 6 
 

A baseli retorika-kolligátumot (Debrecen G 1196) és az 1554-es Institúciót (Bruk V 
I 1433) minden bizonnyal a 16. század utolsó évtizedében vásárolta. Heidelbergben 
két kötetet szerzett, az 1592-es Institúciót (GyfvBatth E2 VIII 6) és Hunnius Aegi-
dus művét (Debrecen F 445), 1603-ban ismeretlen helyen jutott hozzá Garranza 
munkájához (KvRef 86008). Beregi lelkipásztorként 1608-ban kapta (ajándékba) 
Piscator Logica-ját (Debrecen E 1159), szatmárnémeti parókusként 1612-ben sze-
rezte a Musculus-kolligátumot (MvhelyTB Bf 104), 1615-ben pedig Sibrandus Lub-
bertus munkáját (Debrecen C 576). 1616-ban Nagybánya papjaként került könyvtá-
rába Münster Cosmographia-ja (KvRef R 81410), Kuchlinus Catechismus-a (Debrecen 
C 64) és Cardano műve (MvhelyTB 02942). A könyvtár két darabjáról, az Agrippa-
kötetről és Natalis Mithologia-járól nem tudjuk, hogy mikor került birtokába. 

Ismertetett könyveinek legnagyobb részét nem külföldi tanulmányútjairól hozta 
magával, hanem lelkipásztorként folyamatosan gyarapította bibliotékáját és tudását 
is. A reformátorok alapmunkái és kortársainak teológiai művei mellett megtalálható 
közöttük római katolikus egyháztörténet, retorikák, illetve kozmográfia is. A köte-
tek tematikája alapján képzett, humanista érdeklődésű lelkipásztor szellemi portréja 
rajzolódik ki. 

 
Két kötetről tudjuk biztosan, hogy még életében elajándékozta. A retorika-kolligá-
tumot 1594-ben nagyszőllősi tanítványának, Stentzel Imrének adta, Garanza Summa 
Conciliorum-át 1619-ben ismeretlen személynek, Herepei szerint Csepei Sidó Fe-

                                                                                                                        
16 A kötetekre Jakó Zsigmond 1954-ben készült kéziratos possessor-katalógusa hívta fel a figyelmün-

ket. Találtunk továbbá két kötetet (R 82627–82630, R 83735–83736), amelyek külső tábláján a I B 
SZ / 1614-es supralibros található. Első látásra ez is feloldható Joannes Bede Szőlősiensis-ként, ám 
inkább hajlunk arra, hogy a monogram mögött inkább Szenci Boros János (aki 1614-ben éppen 
Heidelbergben peregrinált) rejtőzik. Feltételezésünket az is erősíti, hogy ezek a kötetek nem kerül-
tek a Sárospataki Kollégium könyvtárába. 

17 A könyvtár antikva katalógusának első két kötetét (A és B kezdőbetűjű szerző művei) Şerbănescu 
Olga készítette el: Catalogul cărţii străine din secolul al XVI-lea I–II. Sibiu 2007, 2010. (Bibliotheca 
Brukenthal XI., XLIX.) Ebben nem akadtunk Szőlősi possessor-bejegyzésével ellátott könyvre. A 
szerző tragikus halála miatt ez a feltáró munka félbeszakadt. 



Szőlősi Bede János Institúciói 

2012/1 Sárospataki Füzetek 63 

rencnek.18 Valószínűleg az 1554-es kis Institúciót is eladta vagy elajándékozta, hi-
szen Kálvin főműve végleges változatának, az ún. Nagy Institúciónak 1592-es ki-
adását 1601-ben megvásárolta. Münster Cosmographia-jának sorsa eddig ismeretlen. 

A maradék kilenc kötet valószínűleg közvetlenül halála után (hagyományozás 
vagy vásárlás útján) a Sárospataki Kollégium könyvtárába került, ugyanis az állo-
mány első, 1623-as jegyzékében mind a nyolc említett tétel megtalálható: Musculus 
in Matthaeum et Johannem, […] Theses Egidii Hunnii, […] Institutio Calvini […], Analysis 
Logica Piscatoris in Evangelium 2dum Lucam, […] Sibrandi Luberti de Principiis Christianor. 
Dogmatum, […] Hieronymus Cardanus de subtilitate, Mythologiae Natalis Comitis, […] Hen-
ricus Cornelius Agrippa de vanit[a]te Scientiar., […] Hollandicarum Ecclarum Catechismus 
Authore Kuthino [!].19 

A Marosvásárhelyen őrzött Szőlősi-kötetek mindenikében olvashatjuk a pataki 
könyvtáros bejegyzését. A négy kérdéses debreceni kötetből csupán kettőt vehet-
tünk kézbe. Egyikükben sem találtuk meg a sárospataki könyvtár tulajdonjelzését, 
ám mindkét kötet címlapjának felső részéről sornyi vastagságú sávot levágtak. Az 
egyikből látszik a Liber alsó része, tehát joggal gyanítható, hogy a Liber Scholae Illus-
tris S. Patachinae feliratot távolíthatták így el. Ezen kötetek következő possessor-be-
jegyzése – a Liber Sch. Debrecinae – éppen a 17. század 60-as, 70-es éveiben volt 
használatos.20 Valószínű tehát, hogy Szőlősi Bede Debrecenben őrzött kötetei a pa-
taki schola 1671-es menekülésekor kerültek a cívisvárosba. Az egyik kolozsvári, il-
letve a gyulafehérvári kötetben szintén megtalálható a pataki könyvtár 17. századi 
tulajdonosjelzése. 

 
Az Institúciókról 
Amint előbb is láttuk, Szőlősi Bede János Kálvin főművének, az Institúciónak két 
példányát is birtokolta, valószínűleg különböző időszakokban. 

 
Az Institúció hetedik kiadása 1554-ben jelent meg Genfben Adamus és Iohannes 
Riverius nyomdájában. Viszonylag gyakori példány, a Bibliotheca Calviniana-ban 32 
példánya szerepel 26 könyvtárban.21 Az Erdélyben található koraújkori Kálvin-kia-
dások feltérképezése során öt példányt találtunk belőle. Szőlősi Bede példányát a 
nagyszebeni Brukenthal Múzeum könyvtárában őrzik, jelzete I V 1433. (1. kép) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Herepei Szőlősi 72–73. 
19 Adattár 14.: 17–22., 40, 
20 Fekete Csaba szóbeli közlése. 
21 Rodolphe Peter – Jean-Francois Gilmont: Bibliotheca Calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au 

XVIe siècle. I. 1532–1554. Genève 1991. p. 525–527. nr. 54/9. (A továbbiakban: BiblCalv) A kötet 
egyetlen hazai gyűjteményben sem található meg, Sipos Dávidnak köszönöm, hogy külföldi tanul-
mányútja során lefényképezte, és így használhattam. 
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1. kép 
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A kötet útja nehezen rekonstruálható. Késő reneszánsz, vaknyomásos bőrköté-sé-
nek fatábláit egykor kapcsok fogták össze, az első táblán a M F S / 1558 supralib-
ros látható. A monogramot nem sikerült feloldani, aligha rejtőzik magyarországi tu-
lajdonos mögötte. Következő tulajdonosa valószínűleg maga Szőlősi. A kötet szá-
mos bejegyzése közül mindössze az első táblán található, Kálvin írásait méltató la-
tin nyelvű disztichonról állítható biztosan, hogy az ő kézírása: Donec erit mundus, Cal-
vini scripta manebunt, / Denudantque dolos impie Papa tuos. / Joh. B. Sz. (Ameddig fenn-
áll a világ, Kálvin írásai is fennmaradnak, / És leleplezik álnokságodat/fortélyaidat, 
te istentelen pápa!) (2. kép) Továbbá feltételezzük, hogy az Institúciót méltató ver-
sek közül az egyik legismertebbet – Thúri Farkas Pál abaújszántói lelkipásztor disz-
tichonját – is Szőlősi másolta be a címelőzéklap rectojára: Praeter apostolicas post 
Christi tempora chartas / Huic peperere libro secula nulla parem. (A szent könyvek után, kiket 
a nagy apostolok írtak, Ennél jobb könyvet még soha senki nem írt. – Szenci Molnár 
Albert fordítása.) Az íráskép tökéletesen azonos a debreceni retorika-kolligátum 
1694-es adományozást rögzítő bejegyzésével,22 így feltételezzük, hogy a 16. század 
utolsó évtizedében szerezte. Bede János 1610-es évekbeli írásképe némileg változott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kép 
 

A kötetnek volt még egy név szerint nem azonosítható 16. századi tulajdonosa. 
(Írása lényegesen különbözik a Szőlősiétől, így az azonosság eleve kizárható.) A 
könyv egyik hátvédlapjára Quid est liberum arbitrium? címmel rövid magyar nyelvű, 
szabad akaratról szóló teológiai értekezést írt. A hátsó táblán található gazdasági jel-
legű bejegyzései között szerepel bizonyos moczolay Novak Georgy battiá[m] adóssága. 
Megkockáztatható a feltevés, hogy a névtelen auktor családja (vagy annak egy ré-
sze) a szilágysági Mocsolyán élt. Az is kérdés, hogy a kötet tulajdonosainak krono-
lógiai sorában megelőzi-e Szőlősit vagy sem. 

A kötet a 17. században német környezetbe került, címelőzéklapján a Sum Jo-
han[nis] Wag[ner] 1634 bejegyzést olvashatjuk. A másik, datálatlan, ám íráskép alap-
ján 17. századra keltezhető possesor-bejegyzés így hangzik: Sum chara supellex Johan-
nis Gotthy Rusten. Sajnos egyik személyt sem sikerült azonosítani. 1745-ben Michael 

                                                 
22 Debrecen Ref G 1196. 
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Wagner23 mesei (Meschendorf) lutheránus lelkipásztor vásárolta meg Segesváron. 
Tőle Johann Theophil Ziegler24 nevű szolgatársához került. Valószínűleg ő ajándé-
kozta a nagyszebeni lutheránus gimnáziumnak, hiszen a bejegyzések kronológia so-
rában az iskolai 18. századi könyvtárosáé az utolsó. 

 
Kálvin főműve végleges változatának az ún. Nagy Institúciónak (1559) tizenkette-
dik latin nyelvű kiadása 1592-ben Genfben jelent meg Johannes le Preux nyomdá-
jában. Az egyetemes Kálvin katalógus 44 példányát jelzi 39 könyvtárban.25 Az erdé-
lyi gyűjteményekben hatot találtunk belőle, Szőlősi példányára a gyulafehérvári 
Batthyaneumban találtunk rá, könyvtári jelzete: E2 VIII 6. 

Kötése reneszánsz vaknyomásos bőrkötés, eredetileg két fémkapoccsal és mí-
ves fémsarkakkal. Az egyik kapocs ép, a másiknak csupán sarka maradt meg. Való-
színűleg wittenbergi mester munkája. Első tábláján Kálvin vaknyomásos portréja 
látható. A német reneszánsz kötésekre jellemző, a tulajdonos monogramját illetve a 
bekötés (és/vagy vásárlás) időpontját megörökítő supralibros sem hiányzik: G T / 
1597. Ha a monogram mögött rejtőző személyt azon magyarországi diákok között 
keressük, akik 1597-ben Luther városában tanultak, akkor egyetlen lehetséges meg-
oldás kínálkozik: Thúri György. Ő Rákóczi Zsigmond alumnusaként indult kül-
földre. 1597-ben subscribált Wittenbergben, majd 1600. július 29-én Heidelberg-
ben,26 1601-ben még ott volt. Több üdvözlő verse jelent meg Wittenbergben, Pál 
két levelét fordította le görögből héberre. Részt kellett volna vennie Szenci Molnár 
Albert bibliakiadási munkájában, ám haza készült, ezért nem vállalkozhatott a 
munkára. Hazatérése után Putnokon, Munkácson (1605–1608) és Sátoraljaújhelyen 
(1612) volt lelkipásztor.27 

A kötet címlapján (3. kép) a következőket olvassuk: Sum Ioannis B. Szeoleosini 
Emptus Heidelb: aur. 1. Ungarico 1601. Valószínűleg közvetlenül Thúri Györgytől vá-
sárolta a kötetet, hiszen 1601-ben mindketten a Palatinátus székvárosában tanultak. 
Az adás-vétel arra világít rá, hogy a külföldön peregrináló magyar diákok szoros 
kapcsolatban voltak egymással, nagyon sokszor könyveiket is egymás között adták-
vették. 

 
 
 
 

                                                 
23 Michael Wagnerrel 1722-ben Jénában peregrinált, majd Felméren (1731–1741) és Mesében (1741–

1764) volt lelkipásztor. Szabó Miklós–Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Marosvásárhely, 1998. (A 
továbbiakban: Szabó–Szögi) 495. 

24 Johann Theophil Ziegler (1738–1798) Szebenben, Erlangenben (1760) és Jénában (1761) tanult, 
hazatérve Szebenben volt tanár, majd prédikátor, 1775-től haláláig Bolkácson lelkipásztor. (Szabó–
Szögi 517.) 

25 BiblCalv. III. 1565–1600. Genève 2000. nr. 92/2 
26 Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. II. Heidelberg, 1886. 203. 
27 Életrajzáról lásd bővebben: Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp. 

1977. 636., Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595–1621 között tanult magyarországi diákokról 
és pártfogóikról. In: Az Országos Széchenyi Könyvtár évkönyve. 1980. (A továbbiakban Heltai 1980) 
336., Herepei János: Alvinczi P. Péternek külső országokból történt visszatérése és erdélyi útjáról 
való feljegyzések. In: Uő: Adattár 17. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. 328. 
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A címlapon két latin nyelvű, Institúciót méltató disztichont olvashatunk. Mindkettő 
Szőlősi kézírása: Praeter apostolicas post Christi temporas chartas / Huic peperere libro 
saecula nulla parem. Paulus Thurius Ungarus. A másik kevésbé elterjedt, ismeretlen 
szerzőjű maxima: Donec erit mundus Calvini scripta manebunt, Denudantque dolos impie Pa-
pa tuos. (4. kép) Szembetűnő, hogy Szőlősi 1554-es Institúciójába is ugyanezeket 
másolta be. Thúri Farkas Pál méltatása meglehetősen elterjedt volt, az erdélyi 
könyvtárakban ma megtalálható százhat 16–17. századi Institúció-kiadás közül har-
mincban olvashatjuk kéziratos bejegyzésként. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. kép 
 

A Donec erit mundus kezdetű disztichonnak sem a megfelelő szakkönyvekben, sem 
az internetes keresőprogramok segítségével nem akadtunk nyomára, csupán Szőlősi 
Bedő két kötetében fordul elő. Mivel mindkét helyre saját kezűleg jegyezte be, jog-
gal feltételezhetjük, hogy ő a szerzője. A kötet latin nyelvű, tartalmi vonatkozású 
széljegyzetei is Szőlősi kezétől származnak. 

Időrendben a következő bejegyzés már a pataki oskoláé: Liber Scholae Illustris S. 
Patachinae, íráskép alapján 17. századi. Valószínűleg az előbb felsorolt corpusokkal 
együtt került az iskolába – adományozás vagy vásárlás útján – valamikor 1620 és 
1623 között. 

Sajnos a Sárospataki Kollégiumból a gyulafehérvári Batthyaneumig vezető útját 
nem tudjuk rekonstruálni. A Batthyányi Ignác alapította könyvtár törzsanyaga Mi-
gazzi Kristóf váci püspök gyűjteménye volt. Ennek 18. század végi inventáriumá-
ban nincs benne a kötet,28 így feltételezzük, hogy az 1671-es meneküléskor még az 
iskola könyvtárában volt, és azzal együtt került Erdélybe. Hogy mikor került ki a 
bibliotékából, sajnos nem tudjuk. A possessor-bejegyzések nem árulják el, hogy lett 
volna a két intézményi könyvtár között más birtokosa. 

 
A kötetek ismeretében elmondhatjuk, hogy Szőlősi Bedő János Kálvin egyik késői 
bár, de hűséges magyar „tanítványa” volt. 13 kötetet tartalmazó – ma ismert – 
könyvtár-töredékében a genfi reformátor főművének két különböző kiadására lel-
hetünk. Ebben a korban egyetlen olyan hazai értelmiségit sem ismerünk, aki két In-
stitúcióval rendelkezett volna. 

Az 1554-es kiadást valószínűleg első peregrinációjakor, Wittenbergben szerez-
te. Olvasmánya rávilágít teológiai orientációjára is. Ha a könyvvásárlást belehelyez-
zük biográfiájába, már érthető, hogy 1592-ben kizárták az egyre inkább a lutherá-

                                                 
28 Dârjea, Ileana ed.: Fondul Migazzi – surse documentare. Alba Iulia 1998. 55., 70., 306. 
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nus ortodoxia felé húzó wittenbergi egyetemről. Az Institúció végleges verziójának 
1592-es kiadását csaknem tíz évvel később Heidelbergben vásárolta. Olyan város-
ban és egyetemen, ahol kálvinizmusáért nem érhették atrocitások. A számos szél-
jegyzet arra utal, hogy alaposan végigolvasta és rendszeresen használta a genfi re-
formátor művét. 

„Kálvinizmusának” külön színfoltja a Donec erit mundus kezdetű distichon. Az 
Institúció 16. századi verses méltatója, Thúri Farkas Pál is a wittenbergi egyetemen 
tanult 1556-tól,29 az ő nyomdokába lépett Szőlősi, amikor kétsoros versben méltat-
ta a genfi reformátor munkásságát. Thúri kizárólag az Institúciót dicséri, és alkotá-
sából hiányzik a polemikus felhang. Szőlősi már tovább lép, ő Kálvin írásainak 
(Calvini scripta), tulajdonképpen teljes írott hagyatékának maradandóságát hangsú-
lyozza. A pozitív hangvételű méltatás után a második sor már polemikussá válik: 
Kálvin munkássága leleplezi a pápaság cselszövéseit. A 16. század végén különültek 
el – nem mindig békésen – a reformáció felekezetei. A század közepén mindenki a 
római egyházzal polemizált, a század végére a reformáció felekezetei elsősorban 
egymással szemben vonultatták fel teljes teológiai eszköztárukat. Szőlősi Bede ezt a 
folyamatot saját bőrén is érezte, írásának polemikus éle mégsem az őt Wittenberg-
ből elűző lutheránusok, vagy a Tiszántúlon terjeszkedő unitáriusok, hanem a pápa-
ság ellen fordul. A méltató vers méltó társa tehát a Thúriénak, csak sajnálhatjuk, 
hogy nem terjedt el olyan széles körben, mint az előbbi. 

 
Hisszük, hogy az egyre rendszeresebbé váló könyvtörténeti kutatások Szőlősi Bede 
János bibliotékájának újabb darabjait hozzák majd felszínre, a kötetek részletes 
vizsgálata pedig remélhetőleg tovább árnyalja a Felső-Tiszavidék humanista mű-
veltségű, könyvgyűjtő lelkipásztorának szellemi profilját. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

                                                 
29 Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526–1700. Budapest, 2011. 
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