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RÉSZLETEK  

A PARÓKIÁLIS KÖNYVTÁRALAPÍTÁS 

TÖRTÉNETÉBŐL 
 
 Hitvalló őseinkről tudjuk, hogy a lelki eledelt igen fontosnak 
tartották minden időben a maguk számára. A Biblia, a Szentírás formálta  
jellemüket. Meglátszott életükön, hogy milyen lelki eledellel táplálkoztak. 
Ki merte volna őket szándékuktól eltéríteni, pénzzel vagy egyéb ígéretek-
kel lekenyerezni? Öntudat és takarékosság, pazarló áldozatkészség meg-
fért egymás mellett életükben. A szavuk megfontolt és igaz volt, mert 
tudták Jézus tanításaiból: legyen a ti beszédetek úgy-úgy nem-nem, ami 
pedig ezen felül van, a gonosztól van. Beszédük zamatában a Biblia ízét 
lehetett észlelni, mert lelki táplálékuk a Szentírás volt. Az írott betűnek is 
azért hittek, mert az Írás, vagyis a Biblia betűit ismerték fel benne. Még az 
utódaiknak is hagyományoztak lelki táplálékból nyert erejükből, bár azok-
nak olykor nem ízlik az atyai eledel.1 
 I. Rákóczi György Erdély fejedelmének és családjának is legszük-
ségesebb és egyik legfontosabb olvasmánya a Szentírás volt. A szent  
könyv velük utazott, s ahol megszálltak nyomban elővették. A Biblia I. 
Rákóczi György fejedelem úti poggyászában könnyen hozzáférhető he-
lyen volt elhelyezve, mint állandó „vademecum”, vagyis mint a modern 
utazóknál  a napilap vagy a könyv.2 Ilyen könnyen hozzáférhető hely volt 
abban a korban a nyeregkápa. Egyesek tudni vélik, hogy a „Bibliás Feje-
delem” a Szentírást lovának nyeregkápájában hordta, hogy napi bibliaol-
vasási rendje alkalmával azonnal és könnyen hozzáférhető helyen legyen. 
Szalárdy János feljegyzése szerint I. Rákóczi György az Ótestamentum 
könyveit tizenháromszor, az Újtestamentumot 32-szernél is többször 
olvasta el.3 
 

I. Rákóczi György nevéhez és életművéhez tartozott elválasztha-
tatlanul keresztyéni hivatásából következően a másokért, egyházáért, és 
egyúttal nemzetéért történő felelősségvállalás. Ennek egyik része az ami-
ről a következő sorok beszámolnak, a parókiális könyvtárak megalapítása 
és létesítése. Napjainkban, amikor szinte minden református lelkészi hiva-

                                                 
1 KISS ANTAL JENŐ, A biblia olvasása, in Belmissziói útmutató, Bp.1943,171. 
2 MARTON LAJOS, I. Rákóczi György bibliája, A Dunamelléki Református Egy-
házkerület Budapesti Theológiai Akadémiájának Értesítője, Bp.1914. 11., 
„vademecum”=”jer-velem” 
3 Szalárdy János siralmas magyar krónikája, Bp.1980. 293. 
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tal szekrényeinek polcain ott ékeskednek szép kötéssel, aranyos díszítésű 
gerincekkel, a gyülekezetek birtokában lévő értékes teológiai könyvek, 
gondoljunk arra, hogy azok eredete négyszázhatvanöt, vagyis közel négy 
és háromnegyed század esztendővel korábbra, I.Rákóczi Görgy fejedelem 
alapítására vezethető vissza, amely egy fiának szóló levélbeli rendelkezé-
sével függ össze. Ma pedig már egy évszázada - vagyis a XX. század elejé-
től - hivatalosan is, az egyes gyülekezetek birtokában található és leltár 
szerint nyilvántartott könyvek létezése, ilyen történelmi összefüggéshez 
kapcsolódik. A kötetek a lelkészek rendelkezésére állnak a hivatalokban, s 
bármikor elővehetők az előadódó teológiai kérdések tisztázása, illetve 
tanulmányozás végett. Ezekre a helyi gyülekezetek tulajdonát képező 
teológiai könyvekre úgy nézhetünk, mint amelyek eredeti létesítését I. 
Rákóczi György munkálta ki, rendelte el legelőször a magyarországi re-
formátus egyházban a XVII. században. 
A parókiális könyvtárak mai példányainak hivatalos kivitelezésére a XX. 
század első éveitől került sor, hogy mint Rákóczi „vademecum” –ai, ha-
sonlóan álljanak mindenkor rendelkezésére lelkipásztorainknak a reformá-
tus gyülekezetekben. 
 

I. RÁKÓCZI GYÖRGY  ALAPOZÓ RENDELKEZÉSE 
 
A parókiális könyvtár történeti múltját oda vezethetjük vissza, hogy ami-
kor I. Rákóczi György költségein a diákok, az alumnusok, az ország hatá-
rain túlra mentek az egyetemekre tanulni, az ifjak egyik fontos feladata 
volt a tanulás mellett az a megbízatás, amely szerint a külföldön megjelent 
könyvekből egy-egy példányt hozzanak haza. A fejedelem könyvbeszerzői 
tevékenységét egyrészt a külföldön tanulásukban támogatott diákok által 
beszerzett könyvanyag gyarapította.  
Másrészt ezekhez járultak azok a kiadványok, melyeket a fejedelem bizo-
nyos örökségekből az örökösöktől pénzen megvásárolt. I. Rákóczi 
György nagy hangsúlyt fektetetett a gazdátlanná vált vagy egyéb módon 
birtokba vehető könyvek megszerzésére. Ilyen történet Csanaki Máté 
könyveinek megvásárlása. Egyik közlésből arról szerzünk tudomást, hogy 
a Csanakitól megvett könyvek egy részét a fejedelem a coetusnak, vagyis a 
lelkészek testületének juttatta. Aztán arról rendelkezik, hogy „20 
exemplárt„ a felelős vezető tétessen be a bibliothekánkba - vagyis a 
könyvtárba. A könyvek árát a fejedelem kifizette. A 102 darab másféle 
könyvből, a bibliothékából hiányzóakat pótolják, amelyeknek árát szintén 
Rákóczi fedezi.4 
Intézkedik Prágai Andrásnak a fejedelmeknek serkentő órája c. mű több 
példányának elajándékozásáról, az olvasók kezeihez juttatásáról.5 De 
számtalan gondoskodó levelében ad útmutatást a fontos és szükséges 
                                                 
4 MONOK ISTVÁN, A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660 Szeged, 1996. 187. 
5 U.o. 188. 
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könyvek megfelelő és igényes helyekre történő adományozásáról és azok 
elszállításáról. Ilyen esetről szól fiához II. Rákóczi Györgyhöz írt levele.  
Ez igen fontos rendelkezése ez amiatt, hogy az egyes gyülekezetekben 
folyó igehirdetési, istentiszteleti alkalmak szolgálattevői ne maradjanak 
tájékoztató, tudományos eligazítás nélkül. Szolgálataik alkalmával ki ne 
üresedjen lelkük. Nehogy elmaradottak legyenek  a legújabb tanulmányi 
munkák megismerésében. Fontos és szükséges könyvek kerüljenek a lel-
kipásztori hivatalok birtokába, és ott is maradjanak. Mindenkor álljanak az 
egyház, illetve papjai rendelkezésére, ügyelve arra, hogyha a lelkészek 
személyében változás állna be, a könyvek továbbra is ott maradjanak. I. 
Rákóczi Györgynek ezt a intézkedését tekinthetjük úgy, hogy ezzel már a 
XVII. században megalapozta a Református Egyházak Paróchiális 
Könyvtárát.  
Az „alapító oklevelet” drága örökségként hagyta ránk. Kelt Désen l642. 
június 29-én így: „Fejérvárról Koncz András oda fog három láda könyvet 
küldeni, kettei leszen püspök uram Postillája, egyikben egyikben l00, száz 
exemplár, ennek egyik ládáját számon adassad Pécsvárady uram kezében, 
s mi szónkkal őkegyelmének parancsold meg, osztassa el őkegyelme aján-
dékokon ezeket Buda, Kecskemét, Kőrös felé való religiokon lévő 
ecclésiákban, úgy ne az papé, hanem az az falukban vagy várasokban levő ecclesiáé 
legyen, ha szintén az papok az szokás szerint változnának is, de az könyvek el ne 
idegenedjenek azoktól az helyektől, a hova rendeltetnek. Valamennél nevezete-
sebb faluk várasok vannak az hódoltságon, mindenikben küldjön őke-
gyelme, ha mi azoktól megmarad, ott az partiumban ossza el őkegyelme. 
Az más két ládát küldd Patakra az praefectus kezében!”6 
„Püspök uram Postillája” egyébként Geleji Katona István prédikációit és 
énekgyűjteményt tartalmazó könyv. 
Más alkalommal Bibliákat ajándékozott a szűkölködő gyülekezeteknek, 
mivel a teljes fordítású Károlyi Biblia viszonylag kevés példányszámú 
megjelenése után, néhány évnek el kellett telni, míg Biblia juthatott azok 
kezébe, akik vágyakoztak utána, vagy múlhatatlanul szükségük lett volna 
rá. 
Szegény ember szinte meg sem vehette, mert olyan nagy áldozatott kívánt 
volna részéről. Egy feljegyzés szerint a középkorban egy apátságot, az 
elveszett Bibliáért két pusztával kellett kárpótolni. Tehát ezek szerint két 
puszta ára volt egy Biblia. Ha a XVII. században nem is fordultak elő 
ilyen kirívó esetek, mégis ott volt a szegény, sokat szenvedő magyar re-
formátus egyházban a kettős kívánság, a minél több és minél olcsóbb 
szentírás után való vágyakozás.7 

                                                 
6 A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése, szerk. Szilágyi Sándor Bp. 
1875. 595. 
7 DR. KOVÁCS ISTVÁN, Misztótfalusi Kis Miklós, in Belmissziói útmutató Bp. 
1940, 172.  
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Károlyi Gáspár Vizsolyi Biblia-kiadása után, Szenczi Molnár Al-
bert két újabb bibliakiadással enyhített a hiányon, mikor l608-ban ő is a 
Bibliakiadók sorába lépett, és megjelentette a Károlyi Biblia második ki-
adását Hanauban, kisebb nyomdai kivitelben „megékesbített” kiadás sze-
rint, és l6l2-ben Oppenheimben. A könyv vége kiegészült a francia nóták-
ra rendelt Zsoltárkönyvvel, psalmusokkal, ünnepi énekekkel, és szokott 
lelki dicséretekkel egybevetve.  
 

A  XX. SZÁZADI HELYZETKÉP ÉS MEGOLDÁS 
A./A legújabb korhoz érkezve az egyházakat és vezetőit különösen két 
kísértés fenyegette. Az egyik a liberalizmus, a másik a racionalizmus. Eh-
hez járult még bizonyos lelki vakság, mely akadályozta és homályosította a 
szemeket a bajok meglátására és észrevételre, akaratot a kísértések legyő-
zésére. Ha a XIX. század végén meginduló belmisszió hatására,  az Ige 
elsődleges tekintélye nem került volna ismét az egyházi élet érdeklődésé-
nek középpontjába, akkor a látás csak szándék maradt volna. Az egyház 
igei alapja a Szentírás csak a XIX. század  végén kezdett ismét a papság 
érdeklődésének előterébe kerülni és jó pár évtized telt el, amíg hatása 
lassan–lassan érvényesült ismét az egyház magatartásában.8 Enélkül pedig 
és  az  ezekkel kapcsolatos tudományok magas színvonalú tanulmányozá-
sa és ismerete nélkül, csak kevésre jutott volna az Isten népe.  

A XIX-XX. századforduló meglehetősen kritikus helyzetképet 
mutatott. Fogyóban volt a reformátusság. Kevés volt  gyermekek száma. 
A templomok üresek, a hívek nem jártak templomba. Az egyházat inkább 
csak jogi, gazdasági, közigazgatási tényezőnek tekintették. Akik evangéli-
um szerint éltek, Bibliát olvastak, asztali áldást mondtak, otthon imádkoz-
tak – csak kevesen voltak. Az egyházi élet megcsontosodott. A hitetlen 
egyházat a hitetlenség kormányozta – olvashatjuk egy egyházi helyzetje-
lentésből .9 

B./A lelki - szellemi megújulás megvalósításában egy másik té-
nyező is közre játszott, az anyagi lehetőségek szűkössége, sőt olykor hiá-
nya. Meglehetősen nagy mértékű a szegénység az egyházak, a gyülekeze-
tek, a lelkipásztorok életében, szinte legyőzhetetlen akadályként 
tornyosult a gyülekezetek, illetve annak szolgái elé. Ezeknek sodrába ke-
rülve az egyház csak nehezen birkózott meg a reá terhelődő feladatokkal, 
s tudott a kísértések fölött úrrá lenni. 
A megoldás keresésével több irányban is történtek próbálkozások. Külön-
féle gyógymódokról szóltak az elméletek. A közhangulat és a közszellem 
megteremtését a lelkészektől és a tanítóktól remélték. Figyelmeztető volt 
az egyház számára a szektás jellegű megmozdulások. Annál is inkább 
                                                 
8 BÍRÓ SÁNDOR, Református egyház a magyarság életében, in A Magyar Refor-
mátus Egyház története, Bp. 1949. 476. 
9 TÓTH ENDRE, Részletek XX. századi egyháztörténetünkből, Debrecen, 1954. 
Kézirat, 18,19. Továbbiakban : Tóth  XX. 
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mivel a teológiai irodalomban szinte a 70-es évekig a racionalizmuson 
élősködtek a lelkészek, s a professzorok is. 
 
Az első nagyobb teológiai megmozdulás a Protestáns Egylet megalakulása 
volt. Ez az Egylet ki akarata békíteni a vallást és a kultúrát. Fellépett a 
szétválasztó oknak tartott dogmakényszer ellen. Nem ismert a konfesszi-
ók közt különbséget. Végül is a mozgalom csupán a küzdő felek ügye 
maradt.10 
A megújulás keresésében tovább lépve ekkorra már a protestáns egyházak 
életétét szívükön viselők nagyszámú felelősei és kiváló személyiségei a 
kritikus helyzet megoldásának kivitelezésén fáradoztak. Ezek között em-
lítjük Balogh Ferencet, Révész Imrét és Szabó Aladárt. Jelentős szerepet 
vívott ki magának a Sárospataki Kollégium egyik tanára, illetve igazgatója 
Radácsi György. Az általa szerkesztés alatt álló Sárospataki Lapokban 
rámutatott a bajok okára és megfogalmazta a megújulás útját. Helyzetér-
tékelésében megállapította, hogy nagy a lelki szomjúság, de nincs lehető-
ség annak csillapítására. Akadálya az egyházban a  megcsontosodott lelki 
magatartás. Nagy az egyházi irodalomban és a tudományban való elmara-
dottság. A továbbképzésben hiányosságok tapasztalhatók. Lelkészértekez-
leteken nem foglalkoznak a megoldás lehetőségeivel. Nagy szükség volna 
a bibliaismeret és szeretet fokozására.11 
Radácsi György a Protestáns Irodalmi Társaság mellett tört lándzsát, ame-
lyet szükségesnek tartott arra, hogy a parochiális könyvtárak megvalósul-
hassanak, s a református egyház egyetemében létrejöhessen a megújulás. 
Elismerését fejezte ki, hogy a konvent elvállalta annak „kereszt-apaságát”. 
Szükségességét így indokolta: ”Urainknak egy része, papjainknak legna-
gyobb része szegény, s ha érzi is a lelki szomjúságot, nem képes annak 
lecsillapítását megváltani, az egyik része pedig – valljuk meg az igazat – 
nem is akarja…. A konvent pedig vigye ki a maga bölcseségével és tekin-
télyével, hogy alakíttassanak egyházi költséggel PAROCHIÁLIS 
KÖNYVTÁRAK, s ezzel legalább az ev. ref. egyház körében az Irodalmi 
Társaságért, de a papság szellemi színvonalának emeléséért s a protestáns 
öntudat élesztéséért is megtette a legjobbat, a legcélosabbat.”12 
A megújulást szívén viselő Magyar Protestáns Irodalmi Társaság címen a 
hazai református és ágostai hitvallású egyházaknak számos tagja 1888-ban 
egyesült oly célból, hogy elsősorban a protestáns egyháztörténelemnek 
művelését, továbbá az erkölcsi és vallásos olvasmányok terjesztését, egy-
házközségi könyvtárak létrejöttét elmozdítsa. 1863-ban alapszabály-
tervezet is napvilágot látott Révész Imre kidolgozásában. Az abszolutisz-
tikus kormány ellenkezése miatt akkor eredménytelen maradt a mozga-
lom, de működése 1889-ben megindult, és attól kezdve működött. Tevé-
                                                 
10 TÓTH XX.53. 
11 RADÁCSI GYÖRGY, Emlékjelek bizonyságok, Sárospatak 1906.I.392. 
12 U.o. II.245 
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kenysége arra irányult, hogy a nép között az erkölcsi és vallásos olvasmá-
nyok terjesztését és az egyházközségi könyvtárak létrejöttét előmozdítsa.  
Ehhez járult a belmissziói munka különféle próbálkozásokkal. Kitartó, 
töretlen akarással és hűséggel felkavarta a magyar református egyházi élet 
mocsaras és ingoványos talaját, hogy munkája nyomán új élet támadhas-
son. Az alvókat felrázta és felébresztette, a termésre alkalmas földterületet 
felszántotta és magot hintett bele.13 
A Parochiális Könyvtárak létesítése ugyan nem oldhatja meg egycsapásra 
több emberöltő elmaradottságának a problémáját, de előbbre visz az ége-
tő szükség enyhítésében. Nem mondható ki általánosan, hogy egyes paró-
kiákon a könyvtárat majd imitt-amott nem lepi be a por, de az a tudat, 
hogy minden protestáns lelkész  kezében meg vannak  a segédeszközök, 
melyek felhasználásával megerősödhet a maga hivatalában és hasznossá 
válhat az egész egyház egyetemének, többet ér annál, mint amennyi annak 
anyagi befektetése.  
A Protestáns Irodalmi Társaság javasolta, hogy mondják ki az illetékes 
hatóságok, és legyen gondjuk annak kivitelezésére, hogy minden egyházi 
könyvtár nemzedékről-nemzedékre szálljon. Mintha csak I. Rákóczi 
György rendelkezése köszönne vissza évszázadok messzeségéből:” ne az 
papé…hanem az ecclésiáé” legyen. Mindez annak érdekében, hogy a sze-
génység ne legyen többé mentsége az elmaradottságnak, s a papi művelt-
ség mindenkitől megkövetelhető legyen.14 
 

XX. SZÁZADI  MEGOLDÁS 
A XX. század első évtizedében a Református Egyház legfőbb testületének 
határozata nyomán, létrejött a Parochiális Könyvtárbizottság intézménye, 
és megjelent annak első kiadványa a Warga Lajos  sárospataki teológiai 
professzor által írt három kötetes mű: Keresztyén Egyháztörténelem 
cimmel. 
A szerző hat év alatt írta meg az első két kötetet 1000 lapnyi terjedelem-
ben.15 A harmadik kötetből, a XIX. század egyháztörténelme 20 ívnyi 
anyagban került közkézre.16 A többit a tanártárs-, utód (Zoványi Jenő) 
egészítette ki és fejezte be, ”Kegyeletes kötelességet teljesít”-ve.17 
A Parochiális Könyvtár megteremtésével, és a lehetőség megnyíltával, 
megmozdulhattak az elszánt és arra alkalmas akaratok,  természetesen 
elsősorban az anyag  feltárására, majd pedig a kezekben a tollak a kézirat-
ok megírására. Kéziratok nem születhettek máról-holnapra. Voltak kész 
anyagok, de az újak először szorgalmas kutatást és tanulmányozást igé-

                                                 
13 TÓTH XX.55. 
14 RADÁCSI i.m. II.257. 
15 RADÁCSI i.m. I.238. 
16 U.o.242.  
17 WARGA LAJOS, Keresztyén egyháztörténelem. Sárospatak 1905. január l. III.k. 
VII.o.  
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nyeltek, majd ezt követte a kivitelezés. Ezek miatt a sorozat kezdetben 
csak lassan indult a cél felé. Sok szép terv, kívánalom és javaslat, sőt még 
határozat is csak mérsékelt módon haladt a megvalósulás felé. 
A  sorozatkibocsátás  első éveit, az éppen aktuálissá vált Kálvin-jubileum, 
születésének 400. évfordulója határozta meg. Évfordulója vált elkötelező 
kiadási feladattá. Kálvin Institutiojának új fordítása és egyéb, a nagy re-
formátorral kapcsolatos kiadványok foglalták el a terv legnagyobb részét. 
A Parochiális Könyvtárbizottság elhatározta, hogy a Kálvin-kutatás felka-
rolását továbbra is napirenden tartja. Ebből az alkalomból került kiadásra 
a sorozat IV. kötete Pruzsinszky Pál, Kálvin János c. műve. A szerző 
Szász Károly emlékét is tisztelte vele, aki a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaságnak 1889-től 1896-ig elnöke volt, azután pedig választmányi tag-
ja. 
A Könyvtár V. kötete Kálvin Institutio c. műve volt, melyet új magyar 
fordításban Rábold Gusztáv és Czeglédy Sándor készített. Pápán került 
kiadásra 1909-ben. 
A VI. könyv szintén Kálvin Jánossal kapcsolatban jelent meg. Ennek 
revíziós munkáját Antal Géza és Borsos István pápai tanárok végezték. 
Eddig nem volt ismert magyar nyelvű munka, mely az Újszövetség beve-
zetését foglalta volna össze. VII. kötetként jelent meg a Parochiális 
Könyvtár kötetei közt, Erdős József által írt Újszövetségi bevezetés. 
1911-ben kerülhetett a lelkipásztorok kezébe. Célja, hogy az újszövetségi 
kritika főbb kérdéseiről tájékoztassa az azt tanulmányozókat. Debrecen-
ben került kiadásra.  
Pruzsinszky Pál tanár – aki lelkes Kálvin-kutatóvá vált- ismét jelentkezett 
Kálvinról szóló munkájával 1912-ben Pápán. Ez a mű Kálvin János élet-
rajza. A sorozat VIII. kötete. 
Ugyanebben az évben és ugyanott jelenik meg Czeglédy Sándor, Kálvin 
János kisebb művei c. a IX. kötet. Ez a gyermekek tanítására készült, 
amelyet káténak, vagy institutionak neveztek. Az ördög olyan dolgokkal 
kísért, amelyek majmolások, olyan mozdulatok, amelyek nevetségesek. Ez 
az írás az a gyakorlat, amit régente követtek, s amelyektől soha el nem 
tértek. Nem volna-e szükség véleményt formálni napjaink „kabala-
figurákkal” telített világunkban?!  
A X. kötetben Dr. Horváth József munkája került az olvasók kezébe 
Bölcsészettörténet. Az ókori filozófia történetét tartalmazza Thalestől. 
Kiadási helye Pápa, 1914-ben. 
Ravasz László, Homiletika c. könyve a XI. kötet. Kolozsvárott jelent meg 
1915-ben. Lektorai: Csizmadia Lajos és Novák Lajos. A tanulmányon 
három és fél évig dolgozott a szerző. Nagy értéke, hogy az igehirdetést 
szigorúan a gyülekezeti istentisztelet zárt egységébe és sajátos világába 
tagolja be, s ezzel a meghatározással kizárja az igehirdetésből mindazt, 
ami azon a körön kívül esik…. Az igehirdetés eszerint a gyülekezeti kul-
tusz központja és csúcspontja - állapítja meg Makkai Sándor értékelő 
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tanulmányában.18 Mai erőtlenségeink ennek az elvnek a figyelmen kívül 
hagyása miatt alakultak ki. Orvoslásának indoka: semper reformari!  
Varga Zsigmond: Az ókori keleti kutatások hatása c. 1915-ben látott nap-
világot a XII-XIII. kötet. Ezt követően a belmisszió kiváló dokumentu-
mot  kapott Forgács Gyula : A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve c. 
munkájában, amely a XIV. kötetben megjelent műve. Ez „biztos alapot 
jelentett  a további építésre … sok helyütt töredékességében vagy vázlat-
szerűségében is nagy méretű mű…” – értékelte a kiadványt Tóth Endre 
professzor.19 
Aztán sorban egymás után jelentek meg folyamatosan az értékesebbnél-
értékesebb teológiai művek kiváló tudós professzorok tollából. Olyanok, 
amelyek a gyülekezeti lelkipásztori munkában jelentős segítségül szolgál-
hatnak a lelkipásztorok részére, úgy a lelkigondozás, mint a gyermekmun-
ka területén. Sőt még gyülekezeti éneklés kérdéskörét is átölelte egy igen 
szakszerű, tárgyszerű és lélekből táplálkozott kiadvány. A XX. század 
második negyedében  a teológus képzésnek is elengedhetetlen eszközeivé 
léptek elő ezek a kiváló tanulmányok. Egyes szaktárgyaknál kollokviumi 
és vizsgaanyagként szerepeltek.  
1965-ig a Parochiális Könyvtár gondozásában XXVII. kötet jelent meg 
igen változatos teológiai tudományok tárgykörből. A teológiai tudomány-
ágak változatos területét ölelték fel a megjelent művek. Sőt olyan értékes 
segédkönyvek kiadására is vállalkozott, amely régi vágyként élt a szívek-
ben. Ilyen volt pl. a Bibliai Lexikon kiadása l931-ben. A Parochiális 
Könyvtár legutolsó kötete, Kálvin János Zsidókhoz írt levelének kom-
mentárja 1965-ben került kiadásra. A második világháború utáni kiad-
ványok a korábbi díszes külső formájukból vesztettek ugyan, de belső 
tartalmuk színvonala nem csökkent. 
A Parochiális Könyvtárbizottság ügyét és terveit szívükön hordozók ép-
pen úgy, mint 365 évvel korábban a „Bibliás Fejedelem„ I. Rákóczi 
György sem csupán divatból, vagy könyvgyűjtő szenvedélyből ösztönözte 
és támogatta a hitet építő, tévedéseket kiigazító kiadványok beszerzését és 
megjelentetését. Maga  is kivette részét azok használásából, olvasásából, 
tanulmányozásából és forgalmazásából. I. Rákóczi György fiának írja 
1644. március 26-án kelt levelében: ”Kálvin Institutiojából is magyarul 
küldj egyet!” 
A Magyarországi Református Egyház vezető testületének Parochiális 
Könyvtárbizottsága az első kötetek megjelenése óta, a mutatkozó szük-
séglet kielégítését szolgálta. Vállalkozott a felmerülő aktuális teológiai 
problémák tisztázására, a magas színvonalú lelkészi szolgálat kialakítására 
és megsegítésére. Arra nézve eligazítást adott. Fokozatosan azután és 
azóta bebizonyosodott, hogy mind a teológus képzésben, mind a gyakorló 
                                                 
18 MAKKAI SÁNDOR, Ravasz László igehirdetői útja, in, És lőn világosság, Em-
lékkönyv Bp.1941.21. 
19 TÓTH XX. 94. 



RÉSZLETEK A PARÓKIÁLIS KÖNYVTÁRALAPÍTÁS TÖRTÉNETÉBŐL 
 

195 

195 195 

lelkipásztorok eligazításában, képességeik megőrzésében sőt fejlesztésé-
ben, lelki életük és hitük erősítésében, évtizedeken keresztül haszonnal 
forgatták. Mindezekre nem csupán saját maguk, hanem Krisztus egyháza 
és a gyülekezet építése kötelezte a lelkipásztori közösséget. Bárcsak napja-
inkban is így hasznosulnának kötetei! A közelgő Kálvin-évforduló újra, 
újabb tartalommal gazdagíthatja az eddigieket.  
Újabb alkalom arra, hogy a hit mellé újabb tudományos kutatási ered-
mény kerüljön„…A ti hitetek mellé ragasszatok …tudományt…”20   
 
 
Budapest, 2007.  
 

                                                 
20 II.Pét.1,5/b 
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