
A BEREGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE 
KÖNYVTÁRA. 

A magyar bibliográfiában nem alkotnak nagy fejezetet a 
protestáns egyházi könyvtárak történetei. Pedig, hogy nemcsak 
a neves főiskolák országos jelentőségű könyvtárai részesei a 
magyar könyvkultúrának, hanem egyes parókhiák, köztük egé
szen kicsinyek is szép és értékes gyűjteményekkel rendelkeztek, 
arra vonatkozólag nem egy cikket közölt már a Magyar Könyv
szemle} Protestáns egyházmegyei könyvtárak sem igen szerepel
nek a bibliográfiai köztudatban, pedig volt és van néhány, 
amelynek állománya valóban nem lekicsinylendő számú és értékű. 
A következőkben egy ilyen egyházmegyei könyvtárról kívánunk 
beszámolni — amint azt már előre jeleztük is2 —, a beregi 
református egyházmegyei könyvtárról. 

A beregi református egyházmegyei könyvtárról bibliográfiai 
megemlékezést nem ismerünk. LEHOCZKY monográfiájában3 beszél 
beregmegyei könyvtárakról, de néhány kölcsönkönyvtár mellett 
csak a munkácsi görög katolikus monostor mintegy kétezer
kötetes gyűjteményét ismeri. „Ezeken kívül — írja — egyes 
tudománykedvelőknél és lelkészségeknél találtatnak néhány száz
száz kötetből álló könyvtárak, melyek azonban különös jelentő
séggel nem bírnak." A beregi egyházmegyei könyvtárat LEHOCZKY 
úgylátszik ez utóbbiak közé számította. Nem említi ezt a könyv
tárt GYÖRGY ALADÁR* és nem található róla közlés a Magyar 
Minerva évfolyamaiban sem. 

1 Pl. BÁN I M R E : A gyöngyösi református egyház könyvtáráról (MKSzle, 
J940. I I I . füzet), vagy éppen legutóbb SZIMONIDESZ L A J O S : Három protestáns 
parókhiális egyházi könyvtár a XVII. században. (MKszle. 1941. I. füzet). 

2 MKszle. 1940. I. füzet (99. lap). 
s LEHOCZKY TIVADAR: Beregvármegye monographiája. I I . kötet. Álta

lános rész. Ungvárott, 1881. 119—120. 1. 
* Magyarország köz- és magánkönyvtárai i88j-ben. Budapest, 1886. 

Magyar Könyvszemle 1941. III. füzet. 17 
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Megvan ezzel szemben A Beregi Ev. Ref. Egyházmegyei 
Lelkész-Egylet Könyvtárának Jegyzéke, melyet kis nyolcadretu 
51 lapon 1886-ban nyomtak ki Beregszászott. A Jegyzék, miután 
közli az 1886. június 16-i értekezlet határozatát, melynek értel
mében a könyvtárból kivett könyv — bejelentés nélkül — 
30 napnál tovább a kivevőnél nem tartható, főcímek alatt cso
portosítva sorolja elő a könyvtár állományát. Az egyes fő- és 
alcsoportok szerint a következőképen oszlott meg a könyvtár 
anyaga: 

Magyar könyvek: 
A) Predikatiók, imák . 95 mű 137 kötetben 
B) Theologia, erkölcstan, bölcsészet JJ mű 91 kötetben 
C) Jog, történelem 73 mű 124 kötetben 
D) Vegyes rovat 121 mű 237 kötetben 
E) Folyóiratok 10 folyóirat 78 évfolyama 

Latin könyvek 364 mű 408 kötetben 
Német könyvek : 

A) Egyházi beszédek és imák . . . . 23 mű 50 kötetben 
B) Hittan, erkölcstan 32 mű 41 kötetben 
C) Vegyes 36 mű 39 kötetben 

Francia 2 mű 3 kötetben 
Görög könyvek 32 mű 34 kötetben 
Függelék , 12 mű 12 kötetben 

és 1 folyóirat 9 évfolyama. 

A Jegyzéknek a könyvtárban ma is meglevő egyik példá
nyán ez áll: A könyvtárnoké. Ebbe a példányba a Magyar 
könyvek egyes csoportjai után az új szerzemények kézzel vezet
tettek be. Ilyen új tételek alapján a Magyar könyvek csoportjai 
sorrendben ezt a növekedést mutatják: 17 mű 24, 14 mű 14, 
6 mű 6 és 18 mű 18 kötetben (folyóirat-gyarapodás nincs). Ezek 
szerint a könyvtár összes állománya, az utólag beírtakat is bele
számítva, 930 mű lenne 1246 kötetben, azonkívül 11 folyóirat 
87 évfolyama. Tekintve azonban, hogy a Magyar könyvek 
Vegyes rovata, tartalmazza például a Budapesti Szemle 36 kötet
ből álló 13 évfolyamát, RÉVÉSZ IMRE Figyelmező jenek első 8 év
folyamát, a Sárospataki Füzetek 13 évfolyamát, stb., a fenti 
összegek némileg módosítandók. 

A Jegyzék nem képzett könyvtáros munkája. A felsorolás
ban — amely egyébként alfabetikus —, négy adatot kapunk: 
helyrajzi szám, szerző, rövidített cím, s hogy az illető mű hány 
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darab-, kötet-, vagy füzetből áll. A Latin könyvek között 
magyar és nem magyar szerzők vegyesen szerepelnek, BERZEVICZY 
Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in 
Ungarn]^ (a Jegyzék címfelvételében csak az első öt szó szerepel) 
a Német könyvek közé került, míg az olyan könyvek, mint 
például BOD Szent Hilariusa., SZŐNYI Martyrok koronája vagy 
RÉVÉSZ IMRE Déi><w-monográfiája, a Vegyes rovatba, osztattak be. 

A könyvtárból, amint azt a ma is meglevő kölcsönzési napló 
bizonyítja, rendszeres kölcsönzés folyt a kilencvenes évekig, 
aránylag csekély forgalommal. A könyvtár későbbi történetéről 
nem sok részletet sikerült megtudni. A cseh uralom viszontagsá
gos időket hozott a könyvtárra is, s 1939 novemberében, a mos
tani hevenyészett rendezés előtt, nagyon szomorú állapotban 
találtuk a könyveket: az egyházmegyei iroda és könyvtár cél
jaira szolgáló két helyiség egyikében a fal mellett voltak fel
halmozva. A könyvtárnak egyáltalában nem alkalmas, nedves 
(de amellett tűzveszélyes) szobában, sajnos, nagyszámú könyv 
vált teljesen használhatatlanná, sőt felismerhetetlenné. A több
heti tisztogatás és válogatás folyamán megmentett ép vagy csak 
kis mértékben sérült könyvek darabszáma (folyóiratok és egy
házkerületi, egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek hozzá-
számítása nélkül)5 meghaladja az 1350-et.6 Ezek közül 

Régi magyar 61 mű 45 kötetbe kötve, 
Hungaricum kerekszámban 750 mű 860 kötetben, 
Egyéb kerekszámban 370 mű 460 kötetben. 

A könyvtár régi magyarjai a következők: 
RMK. 1.-ből: 

427. (SZENCI MOLNÁR A L B E R T : Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum). 

428. (SZENCI MOLNÁR A L B E R T : Dictiones Ungaricae). 

475. (SZENCI MOLNÁR A L B E R T : Postula Scultetica). 

539. (Exequiarum ceremonialium . . . Susannae Caroli és Exequiae Prin-
cipiales. Azaz: Halotti pompa). 

8 A beszámoló további során közlendő számadatok mindig a folyóira
tok és gyűlési jegyzőkönyvek számának hozzáadása nélkül értendők. 

B Ezúton mondunk köszönetet D. Dr. R É V É S Z IMRE tiszántúli egyház
kerületi püspök úrnak és BARY GYULA beregi egyházmegyei esperes úrnak, 
akik e könyvtárra figyelmünket felhívták és a könyvtárban való munkálko
dást lehetővé tették s elősegítették, nemkülönben a beregi református egyház
megyének, amely e munkát anyagilag is támogatta. 

17* 
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$40. (SZENCI MOLNÁR A L B E R T : A Z Keresztyéni Religiora és igaz hitre 
való tanítás [CALVIN Institutiój&nak fordítása]). 

662. (SAMORJAI: A Z Helvetiai valláson levő Ecclesiaknak egyházi 
ceremóniájukról). 

690. ( W E R B Ő C Z I : Decretum juris consuetudinarii). 
731. (Canones Ecclesiastici és Az Edgyhazi Jó rend-tartasoknak Irot 

Törvényi). 
779. ( G E L E J I KATONA ISTVÁN: Váltság-Titka). 

880. (MEDGYESI P Á L : Erdély s' egész Magyar nep . . . Hármas Jajjá). 
881. (MiLOTAi NYILAS ISTVÁN: Agenda). 
891. (Confessio és expositio fidei Christianae). 
922. (MEDGYESI P Á L : Igaz Magyar-Nep negyedik Jajjá). 
923. (MEDGYESI P Á L : Rab-Szabadeto Isteni szent Mesterség, Külön 

ülő Keresztyén és Serva domine). 
924. (MEDGYESI P Á L : Igazak sorsa e' világon). 
928. (SÉLYEI BALOG ISTVÁN: Uti-Társ). 

934. (MEDGYESI P Á L : Sok Jaj jókban . . . merült igaz Magyaroknak . . . 
siralmai). 

93 j . (MEDGYESI P Á L : Istenhez való igaz Meg-térés). 
936. (MEDGYESI P Á L : ö tödik Jaj). 
946. (CZEGLÉDI ISTVÁN: . . . Malach Doctornak . . . Paj-Társi Szo 

Beszéde). 
948. (MEDGYESI P Á L : Joseph Romlása). 
949. (VÁRALJAI LŐRINC: Tekintetes és Nemzetes Vaji Ibranyi Ferenc

nek Temetése). 
960. (MEDGYESI P Á L : Magyarok Hatodik Jajjá). 
961. (MEDGYESI P Á L : Fel-gerjedt, s-pokol fenekéig hatalmazott Rö

högő Tüz). 
965. (MEDGYESI P Á L : Győzködő hit). 
966. (MEDGYESI P Á L : Isteni és Istenes Synat). 

1042. (KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY: Igaz hit [két példányban]). 

1072. (KÉZDIVÁSÁRHELYI MATKÓ ISTVÁN: X, u t T ö k Könyvnek eltépése.) 
1179. (SZATHMÁR-NÉMETI MIHÁLY: A Négy Evangélisták szerint való 

Dominica). 
1242. (CSÚZI C S E H JAKAB: Lelki Bölcseségre tanító Oskola). 
1301. (SZATHMÁR-NÉMETI MIHÁLY: Halotti Centuria). 
1302. ( T Ó F E U S MIHÁLY: A* Szent Soltarok Resolutioja [két példány]). 
1336. (KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY: Magyar Biblia). 

1435. (DEBRECENI KALOCSA JÁNOS: Isten ajándékával való kereskedés). 
1482. (PÁZMÁNY P É T E R : Prédikációk). 

1628. (SZENCI MOLNÁR A L B E R T : Discursus de Summo Bono). 
1650. (DEBRECENI EMBER P Á L : Garizim és Ébál). 

összesen 37 szám (a két duplummal 39 példány) SZABÓ szerint, aki 
azonban $39 és 731 alatt két-két, 923 alatt három, külön impresszummal és 
címlappal bíró művet vett fel. 
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RMK. 11.-ből: 
521. és 552. ( G E L E J I KATONA ISTVÁN: Praeconium Evangelicum, I—II.) 
589. (Index seu Enchiridion Omnium Decretorum). 
671. (GÖNCZI GYÖRGY: De Disciplina Ecclesiastica [három példány]). 
746. (NÓGRÁDI MÁTYÁS: Epistolae Ad Romanos Scriptae). 
835. (Compendium Doctrinae Christianae). 
938. (BUZINKAI MIHÁLY: Institutionum Dialecticarum Libri Duo). 

1318. (KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY: Analysis Apocalypseos). 

1402. (SZATHMÁR-NÉMETI MIHÁLY: Dominica Catechetica). 
1J19. (LiSZNYAi P Á L : Professionum Scholasticarum Opera). 
1534. (ROSAEUS: Virgilii Evangelizantis Christiados Libri XIII.) 

összesen 11 szám (a két duplummal 13 példány) SZABÓ szerint. 

RMK. IIL-ból: 
729. (LASCOVIUS PETRUS: Theorematum De Puro Et Expresso Dei 

Verbo). 
998. (SZEGEDI K I S ISTVÁN: Spéculum Pontificum Romanorum). 

2238. (BETHLEN JÁNOS: Rerum Transylvaniae Libri Quatuor). 
3604. (OTROKOCSI FÓRIS F E R E N C : Apocalyptica Tuba Quinta). 
4721. (OKOLICSÁNYI P Á L : História Diplomatica de Statu Religionis 

Evangelicae In Hungária), 
összesen 5 szám SZABÓ szerint. 

A felsorolt művek általában önálló köteteket alkotnak. Egybeköttetett 
az I. 427 és 428, az I. 690 és II . 589 (e két utóbbi rendesen egybekötve 
maradt fenn). Az I. 539 latin és magyar részét nem a SZABÓ által jelzett sor
rendben, hanem megfordítva kötötték be. Nagyobb kolligátum kezdődik I. 
880-nal. Ebben a MEDC.YESi-gyüjtőkötetben a következő rendben követik egy
mást az egyes darabok: I. 880, 934, 922, 935, 936, 960, 961, 923, 924, 965, 966, 
948, 949 (az utolsó VÀRALJAié). A koUigátumban MEDGYESI két alkalmi 
beszédsorozata található; az egyik, mely nyolc darabból áll és melynek be
vezetője az I. 934, teljes. A másik hét darabból álló sorozatból (ennek I. 960 
a bevezetője és tartalommutatója) hiányzanak: I. 962, 963 és 964. A koUigá
tumban a sorozatok egyes darabjai felforgatott rendben és még egyéb M E D -
GYESi-művek közbeiktatásával köttettek be. Különösen érdekes azután az a 
kolligátum, melynek első tagja a I I . 671 (GÖNCZI : De Disciplina Ecclesiastica). 
GÖNCZI után a ZÖVÁNYI GYÖRGY-féle Canones ecclesiastici 1723-as kolozs
vári és az ugyancsak ZovÁNYi-féle Liturgia ecclesiastica 1733-as kolozsvári 
kiadásai következnek, majd egy magyarnyelvű nyomtatvány 290—321. lap
jaiig terjedő töredéke, melyek a Házasulandók egybekeléséről és a Házasok
nak egymástól való elválásoknak okairól szólnak. A kolligátum lapjain talál
ható több egyházjogi vonatkozású bejegyzés arról tanúskodik, hogy az isme
retlen tulajdonos mindennapi használatra való kézikönyvet szerkesztett össze 
magának. 

A könyvek teljesség és épség tekintetében aránylag igen jó állapotban 
vannak. Nagyobb hiánya a II. 746-nak (NÓGRÁDI) és a I I I . 998-nak (SZE-
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GEDi) van; előbbiből 35 lap szakadt le és veszett el, utóbbinak nincs meg a 
címlapja, a mű előtti 8 számozatlan levélből 7. és a 285—302. lapok hiány
zanak, a 16. lapig pedig a lapok csonkák. A könyv a 284. lapig újabbkori 
papírkötésben van, a még előkerült 303—348. lapok azonban szabad leve
lekben. Ez utóbbi levélcsoport valamivel nagyobbméretű, mint a bekötött 
rész, amelyet körülvágtak. Ezek a levelek tehát alighanem még a legutóbbi 
bekötés előtt szakadtak el a többitől. A könyv mostoha sorsa összefüggésben 
lehet ismert tulajdonosa, SZÉLES ANDRÁS parókhiájának leégésével. 

Az említetteken kívül még 16 könyvnek van 1—4 lapos hiánya, ren
desen címlap vagy a mű elején vagy végén lévő számozatlan levelek közül 
egyik-másik, a főszöveg azonban szinte mindenütt ép. Vannak viszont külö
nösen szép példányok, mint például a KOMÁROMI CsiPKÉS-féle Biblia. 

A kötések közül már sokkal több a rongált, szétmállott. Kevés az egy
korú. Találtunk azonban egy igen szép liliomos (I. 427) és egy legyezős 
(II. 521) kötést. A legyezős kötés mellső táblájának alján 1645-ös évszám, 
ezzel párhuzamosan felül pedig M. T. CZ. betűk olvashatók. 

A könyvek között sok a glosszák, bejegyzésekkel tele példány. A tulaj
donosokat és árakat illető beírásokon kívül idejegyezzük az érdekesebbeket: 

I. 475. A hátsó fatáblára ragasztott papírlapon lévő és 1781-ből eredő 
feljegyzés szerint egy ló vétetett nyereggel és minden egyéb hozzátartozandó-
ságokkal 28 forintért. 

I. 539. A könyvet egyik tulajdonosa (valószínűleg STEPH. ASZTAI) fel
használta egyházi szolgálatában. GÖNCZI JózsEFnek a 207. lapon lévő beszé
dében a 'mi előttünk feküvő Kegyelmes asszonunknak halálán' szöveget a lap 
szélén így javítja: 'Attiankfiának halálán'. 

I. 1042. A mutatótábla utolsó levelének hátoldalán, az ezután következő 
három betétlevélen és a hátsó tábla belsején gyógyszer-receptek olvashatók 

I. 1179. SZABÓ nem jelzi, hogy a címlap után, a szöveg előtt Ajánló
levél, Elöljáró beszéd és egy SZATHMÁR-NÉMETI MlHÁLYhoz írott vers van 
összesen 12 számozatlan levélen. Az egyik betétlapon családi bejegyzés van: 
'Anno 1774 Die 10 Februarii vitték el az leányomat Klárát férjhez'. 

I. 1336. Provenienciája ismeretlen, de tulajdonosa egy sereg családi ese
ményt örökít meg Bibliájában. A Genesis kezdete előtti üres lapra ezt írta: 
'In Anno 1763 Die 4 Septembris Isten bölcs végzéséből edgyes életemet páros 
élettel akarván felváltani vettem magamnak Házas társul Ketskeméti Máriát. 
Solt CXXVII I : 3 . . .'. Az Ószövetség végén lévő üres lapon és a rákövetkező 
metszetnek a hátlapján szerepelnek a gyermekek. A bejegyzett öt közül az 
elsőt, Ismaelt, aki 1764. október 30-án született Kolozsvárott, az ottani külső 
templomban Soós FERENC keresztelte meg s keresztanyja VERESTÓI 
GYÖRGYné volt. Mindenesetre igen érdekes, hogy a tulajdonos, aki sejthetőleg 
szintén lelkipásztor volt, ezt a KOMÁROMI CsiPKÉs-szövegű Szentírást hasz
nálta családi Bibliának és nem valamilyen KÁROLYi-kiadást. 

I. 1650. Az ismeretlen tulajdonos felesége — más papírnemű nyilván 
nem lévén kéznél — az eredeti bőrkötésű könyv hátsó táblájának belsejére 
(a könyvet fordítva tartva) alighanem mosásba adott fehérneműeket jegyzett 
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fel; így: 'Hét lepedő | és két adrosz (!) | hat kendő ing kető ) három ing 
vál és egy pendej j két g a t y a . . . ' . 

II . 938. Tulajdonosa, FARKASDI PÁL, 1676-ban tankönyvül használta. 
II. 1318. Az egyik betétlapon ez a latin szöveg áll az imádságról: 

'Cum adstando oramus promptitudinem nostram; cum sedendo oramus 
aequiescentiam nostri cordis in Deo; cum genibus (!) flexis oramus, humíli-
tatem nostram significamus. Ergo Estő adstando, esto gemibus flexis oremus 
(modo sine superstitione Faciamus), in hoc ipso non curamus'. 

Az 1886-os nyomtatott Jegyzékben még találunk néhány címet, melyek 
bizonyosan vagy esetleg régi magyar könyvre mutatnak, de ma már nincse
nek meg a könyvtárban. Ilyen a 'Sz Tzene Péter. Helvetica Confessio', vagyis 
Szenei Csene Péter nevezetes munkája, amely mindenképen régi magyar, csak 
a Jegyzék címszövegéből megállapíthatatlan, hogy az oppenheimi (1616), deb
receni (1616), sárospataki (1654), vagy kolozsvári (1679) kiadás volt-e. Szere
pel a Jegyzékben 'St. Katona Geléji. Canones Ecclesiastici', amely vagy 
RMK. II . 700-zal vagy II . 1918-cal volt azonos.7 

Áttérve a 750-nyi nem régi magyar Hungaricumra, általánosságban már 
itt is megjegyezhetjük, hogy a könyvtárnak nem volt speciális gyűjtőköre. 
A nyomon követhető kezdettől fogva élt azonban a könyvtárért felelős sze
mélyekben a könyv megbecsülésének érzése. Ezt nyilvánvalóan erősítette az is, 
hogy a könyvtárnak kimutatható komoly és rendszeres javadalma (legalább 
is a múlt század utolsó évtizedeiig) nem volt s így minden, a könyvtárhoz 
bármily úton érkező nyomtatványt örömmel fogadtak. Eképen alakult azután 
ki egy olyan könyvtár, amelyben Bibliáktól és prédikációskötetektől a kalen
dáriumokig és a féregirtás útmutatójáig a különböző tárgyú és értékű köny
vek igazán nagy választéka található meg. 

A XVII I . századbeli szentírások közül a legrégibb a BÁRÁNY GYÖRGY-
féle 1754-ből való fordítás; újabbak egy a hang jegyes zsoltárrésznél csonka 
bázeli 1770-es és egy sárospataki 1835-ös kiadás. Az egyházi beszédeket tar
talmazó kötetek szerzői között ott vannak (csak néhányat említve) ÁNGYÁN 
JÁNOS, BÁTHORI GÁBOR (AZ evangéliumi keresztyén tolerantzia), DIÓSZEGI 
SÁMUEL, D O B O S JÁNOS, FÉSÖS ANDRÁS, HUNYADI FERENC, KOLMÁR J Ó Z S E F 

(Keresztyén katedrái tanítások), KÖNYVES T Ó T H KÁLMÁN, KECSKEMÉTI 
ZSIGMOND (falusi prédikátziói), KOVÁTS SÁMUEL, RÉVÉSZ IMRE, SZOBOSZ-

LAI P A P ISTVÁN, TAKÁTS ÁDÁM, T O M P A MIHÁLY, VÉTSEY J Ó Z S E F (A keresz
tyén erköltsi tudomány) s megtalálhatók többek között FÁBIÁN és LÁCZAY 
Prédikátori Tárházának, az Erdélyi Prédikátori Tárnak vagy az Áhítatosság 
órájinak kötetei. Különféle halotti beszédek egész serege van részben egyes 

7 A felsorolt régi magyar anyagról rögtönzött cédulakatalógust készí
tettünk. A cédula első lapjának bal felső markában az RMK. szám, alatta 
a mü leírása szerepel (SZABÓ szövege röviden), ez alatt [ ] között a könyv
tárban lévő példány épségének, állapotának, kötésének jelzése, a cédula hát
lapján pedig a könyvtárban lévő példányban található proveniencialis és 
egyéb bejegyzések. A könyvek zárt szekrényben, RMK. sorrendben állít
tattak fel. I I 
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füzetekben, részben régi szokás szerint kötetekbe kötve 'Alkalmatosságra 
mondott beszédek' gyűjtőcím alatt. Éppígy nincs hiány imádságoskönyvekben 
sem, a rendszeres teológiai tárgyú munkák között pedig megtaláltuk például 
MELIANUS GNATERETH ( = HELMECZY ISTVÁN) Igasság paizsát. A magyar 
egyházhistóriát elsősorban LAMPE-DEBRECENI EMBER PÁL (História ecclesiae 
reformatae in Hungária et Transylvania), BOD P É T E R (nemcsak a História 
Hungarorum ecclesiastica, hanem egyéb történeti munkái is) és SINAI MIKLÓS 
(== VlCTORiNUS DE C H O R E B O : Sylloge actorum publicorum) képviselik. De 
nem hiányzanak BUDAI ÉZSAIÁS könyvei, HEISZLER egyháztörténete, RÉVÉSZ 
IMRE számos műve (köztük CALvm-életrajza, a SYLVESTER- és DÉVAI-
monografiák), SZOMBATHI sárospataki iskolatörténete vagy T Ó T H FERENC 
egyházhistóriai könyvei sem. Láttuk a GLATZ-féle 300 éves reformációi jubi
leumi emlékkönyvet is. Bőven vannak egyházjogi tárgyú nyomtatványok 
(FABRITZKY: Gradus consanguinitatis, KOVÁCS JÁNOS : Az atyafiság és sógor
ság, FELSŐŐRI F Ü L E P GÁBOR könyve a lengyel-litván evangéliumi egyházak 
törvényeiről, KŐNEK és KOVÁCS ALBERT egyházjogi kézikönyvei s a Canor.es  
ecclesiastici 1711 utáni számos kiadása). Részei a könyvtárnak a közismert 
teológiai és általános lexikonok és kézikönyvek: BOD PÉTER Magyar Athc-
nása., WALLASZKY Conspectusa., W E S Z P R É M I Succincta medicorum biographiája, 
BROÜGHTON históriai lexikona, H Ü B N E R — F E J É R Mostani és régi Lexikona, a 
Közhasznú esmeretek tára, LADVOCAT Históriai dictionariuma, MOKRY BEN
JÁMIN kézilexikona stb. A könyvtár történeti tárgyú könyveiből kiemelhet
jük ENGEL Monumenta Ungricáját, FÉNYES ELEK munkáit (Magyarország 
statisztikája, Magyarország geographiai szótára stb.), HORVÁTH MIHÁLY magyar 
történetét, H U S Z T I ANDRÁS Ó és Üj Dáciáját, SCHWARTNER Statistik des 
Königreich Ungarnjít, Szűcs Debrecen-történetét és T I M O N Imagöj&t. Nem 
kisszámban fordulnak elő a könyvtár állományában a közismert külföldi teo
lógiai és bölcseleti munkák (CHANNING ELLERY, DRELINCOURT, DODDRIDCE, 
DKUMMOND, Os i ERWALD stb.) magyar fordításai. A protestáns teológiai irányú 
könyvek között akad néhány római katolikus is, például XlV.-dik Kelemen 
pápának levelei (KÓNYA fordítása). Német és francia nyelvkönyvek és szó
tárak mellett két PÁRIZ—PÁPAI szótár van a könyvtár birtokában; egyik az 
1782-i, másik az 1801-i kiadás egy-egv példánya. 

Még néhány megemlítendő könyv: BEREGSZÁSZI P Á L : Ueber die Aehn-
lichkeit der Hungarischen Sprache mit den Morgenländischen, BERZEVICZY 
GERGELY: Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Un
garn, BARTZAFALVI SZABÓ DÁVID: A tudományok magyarul, BARÓTHI SZABÓ 

D Á V I D : Új mértékre vett külömb verseknek három könyvei, BEREGSZÁSZI 
NAGY P Á L : Dissertatio philologica, Commentatio brevis de unione protestan-
tium, CSOKONAI V I T É Z MIHÁLY nevezetesebb poétái munkái (Bécs, 1816), 
Alkalmatosságra írt versek CSOKONAI V I T É Z MIHÁLY által (Nagyvárad, 
1805), CSOKONAI V I T É Z MIHÁLY: Lilla (Nagyvárad, 1808), DUGONICS 
ANDRÁS: Trója veszedelme (Pozsony, 1774), G R Ó F D E S E W F F Y J Ó Z S E F : 
A „Hitel" című munka taglalatja, G R Ó F D E S Ö F I J Ó Z S E F : Bárt fai levelek, 
BÁRÓ EÖTVÖS J Ó Z S E F : A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 
államra, FÖLDI JÁNOS: Természeti história, HORVÁTOVIC D O Í OLJÚB: Soi-

http://Canor.es
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len wir Magyaren werden?, KERESZTESI : Krónika Magyarország egyházi és 
polgári közéletéből, KERESZTES—KOVÁCS ÖDÖN—BARTÓK: Tájékozás az 
újabb theologia körében, KAZINCZY FERENC Munka ji, KOVÁTS MÁTYÁS: Ba
rátságos értekezés a' Vallási Egyesülés Ideájának Szerzőjével, LEHOCZKY: 
Bereg vármegye monographiája, Magyar Grammatika, mellyet készített Deb
recenben egy magyar társaság, Magyar füvészkönyv (Debrecen, 1807), 
MÁRTON ISTVÁN: Keresztyén teológusi morál, MARÓTHI GYÖRGY: Arithme-
tica, P É T Z E L I J Ó Z S E F : Henriás, PÉCZELY J Ó Z S E F : Pallas Debrecina, PÁRIZ 
PÁPAI F E R E N C : Pax sepulchri (Kolozsvár, 1760), RÉVAI : Antiquitates lite-
raturae Hungaricae, SOMOSY JÁNOS : 'Sidó grammatica Gesenius Vilhelm 
után, PRIVATUS VERIDICUS (== CSERI POGÁNY Á D Á M ) : Succincta deductio 
jurium et gravaminum Evangelicorum utriusque confessionis in Hungária, 
SZÉCHENYI ISTVÁN: Hitel (Pest, 1830), SZOROSZLAI P A P ISTVÁN: Keresz
tyén alattvalói elmélkedés, SZIKSZAI BENJÁMIN: Biblia szövétneke, SZIKSZAT 
GYÖRGY: Mártírok oszlopa, SZÖNYI N. ISTVÁN: Mártírok koronája. 

Ezek mellett azonban helyetfoglalnak a könyvtárban az efajta nyom
tatványok is: Anleitung für Nichtärzte zur Wiederbelebung der Scheintod-
ten (Kassa, 1853); Bizonyos oktatások, menemü móddal kellessék a' vízbe 
esett, *s abban elfulladott. .. Embereken hathatósan segéteni (Eger, 1780); 
Gazdasági Kistükör (Pest, 1845); A józan életnek némelly réguláji (Pest, 
181 j ) ; HUFELAND K R I S T Ó F : AZ ember élete meghosszabbításának mester
sége (megbővítette KOVÁTS MIHÁLY, Pest, 1799); ZSOLDOS JÁNOS: AZ 
egesség' fenntartásáról való rendszabások (Sárospatak, 1818); Kiirtó módja 
és szerei az ártalmas férgeknek minden méreg nélkül, vagy is Megérthető 
Tanítás, mint kellyen az egereket, patkányokat, legyeket, tetveket, földi-
bolhákat, hangyákat, rókákat, hörcsököket, vakondokat, mezítelen csigákat, 
zsizsikeket, hernyókat, svábbogarakat, lótetveket, szút, molyt, 's a' t'. ollyan 
szerek által kiveszíteni, mellyek az ember' életének és egészségének nem ár
tanak (3. kiadás, Pest, 1831). 

A könyvtár hungaricum-anyagába tartozik még egy sereg XVIII— 
XIX. századi tankönyv, klasszikusok iskolai használatra való szövegkiadá
sai, XIX. századi különböző kalendáriumok (Miskolcon készült . . . nemzeti 
kalendáriom, A magyar házibarát, Pataki nap és névtár, Protestáns Képes 
Naptár, Protestáns Naptár, Protestáns Üj Képes Naptár, Sárospataki Nép
szerű Naptár, Debreceni Magyar Kalendáriom) egyes évfolyamai és több
száz egyházmegyei és egyházkerületi gyűlési jegyzőkönyv, névkönyv és 
névtár az egész ország mindkét evangéliumi egyházának kerületei és megyéi 
részéről. 

A könyvtár valamikor nagyszámú folyóiratai közül a legtöbb ma már 
használhatatlan állapotban van és nagyon hiányos. Sok ép kötete van azon
ban még ma is a Budapesti Szemle 1857—69 közötti, a Sárospataki Tűzetek 
ugyancsak 1857—69 közötti évfolyamainak és a RÉVÉSZ-féle Magyar Pro
testáns Egyházi és Iskolai Figyelmezőnék. 

A könyvtár kerek 370 egyéb könyve között az első helyet foglalják el 
a Bibliák. Legrégibb egy Biblia cum summariorum apparatu. Kolofonja sze
rint GILRERTUS DE VILIERS nyomta Lyonban, 1521-ben. Lipcsei, 1657-es 
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kiadású egy Biblia universa et hebraica, 1627-es és 1739-es amsterdami egy-
egy Biblia Sacra és 1764-es zürichi egy Sacra Biblia. A Septuagintának két 
kiadását találtuk (Amsterdam, 1683 és 1725), görögnyelvü Újszövetség 
(Nóvum Testamentum Graece és lH Kaívr) ínaOriKn.) pedig öt van: Orléam 
1609, Gotha 1708, Amsterdam 1717 és a kétkötetes GRIESBACH-félének két 
kiadása: Halle 1770 és Lipcse 1805. A LuTHER-Bibliának egy 1750-ből való 
hallei kiadását láttuk. 

A könyvtárnak ezt a részét kevésbbé mondhatjuk vegyesnek, mint a 
hungaricumokét. Ez onnan magyarázható, hogy itt legnagyobbrészt külföl
dön vett és onnan hozott könyvekről van szó, melyeket tulajdonosaik kül
földi tanulmányútjaik alkalmával szereztek be. Persze ebben a csoportban 
is előfordulnak azért olyan könyvek, mint például a Sammlung witziger 
Einfälle (Berlin und Leipzig, 1779). 

A prédikációs kötetek között FRANZ VOLKMAR REINHARD több mint 
40 kötetes sorozata vezet. A református egyház egyik legnevesebb szónoká
nak, a páratlan hatású SAURiNnek németül vannak meg a beszédei 10 kötet
ben, a mezőgazdasági és földművelési prédikációkat író ZERRENNERnek 
pedig Natur- und Ackerbaupredigten című kötetét jegyezhettük fel. 

A XVI—XVIII . századi nyugati protestáns teológiai irodalomnak a 
könyvtárban meglévő néhány nevezetesebb darabja: ALTING: Fundamenta 
punctationis linguae sanctae (Frankfurt, 1701; TÓTFALUSI ugyanezt 1696-ban 
kinyomta Kolozsvárott); AMESIUS: De conscientia et eius iure vei casibus 
(Amsterdam, 1610; megjelent Debrecenben is, 1685); a magyar protestáns 
teológiára oly nagy hatással volt COCCEJUS munkái hatalmas foliánsokban, 
köztük a 8. kötet (Amsterdam, 1673), amely az első teljes héber szótárnak 
nevezhető Lexicon et commentarius sermonis bebraici et chaldaicix tartal
mazza; a gályarabságra ítélt magyar protestáns lelkipásztorokért sokat tett 
J. H. H E I D E G G E R História papatusa (Amsterdam, 1698), amelynek egyik 
fejezetében a magyarországi protestánsüldözésekről ír; HEIDEGGER Ana-
tome Concilii Tridentinijcnek editio princepse; a RÁKÓCZI érdekében Hollan
diában és Angliában járt és EMBER PÁLlal és PÁRIZ PÁPAival összeköttetést 
fenntartott JABLONSKY DÁNIEL ERNŐ Institutiones Históriáé Christianaeja; 
LEUSDEN Compendium biblicumának negyedik, APAFY MlHÁLYnak ajánlott 
kiadása (Leyden, 1694) és ugyancsak LEUSDEN Philologus Hebraeo-
Mixtusinak harmadik, T E L E K I MIHÁLY özvegyének és gyermekeinek aján
lott kiadása (Leyden—Utrecht, 1699); SCHRÖCKH JÁNOS MÁTYÁsnak (BÉL 
MÁTYÁS unokájának) História religionis et ecclesiae Christianaeja.; a magya
rok előtt nagy tekintéllyel bíró és különösen ALViNCZlre és SAMARJAira ható 
PAREUS DÁVID Corpus Doctrinae Christianaeja (Hanau, 1624); a magyar 
gályarabokkal szintén összeköttetésben volt FR. TuRRETiNUSnak, a nézetei 
számára sok kinn tanult magyar diákot megnyert coccejanus CAMPEGIUS 
VlTRiNGÁnak és a coccejanusok legélesebb ellenfelének, a holland reformá
tus skolasztika vezérének, VOETius GisBERTnek több műve. Felleltük ezek 
mellett még AMMON nem egy művét, BUDDAEUS, EICHHORN, CHR. G E L L E R T , 
H U G O GROTIUS, JOACHIM HILDEBRAND, LAMPE, LIGHTFOOT, P H . VAN 
LIMBORCH, B. MEISNER, OSIANDER, PISCATOR, SPANHEIM, ROSENMÜLLER, 
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RAMBACH, SALOMON VAN T I L L és HERMANN W I T S I U S egy vagy több köny

vét. CALVIN Institutiójínak 1612-es genfi, Timótheus-kommentárjának pedig 
1648-as genfi kiadása van meg. ERASMUS Colloquia familiär ia'ykr két ki
adása is képviseli: Leyden, 1664 és Ulm, 1747. Az egyházatyák közül 
TERTULLIANUS művei egy fólió (Tomus primus, Bázel, 1521) és egy nyolcad
rét (Tomus secundus, Párizs, 1566) kötetben vannak a könyvtár birtokában. 
Az egyháztörténetírás atyja, EuSEBius sem hiányzik: a két hatalmas kötet 
az 1579-es bázeli kiadásból való. Még két nevezetes egyháztörténeti munkát 
kell megemlíteni: JOHANNES SLEiDANUSnak a schmalkaldeni szövetség meg
bízása alapján készült reformációtörténetét (Strassburg, 1561. — A példány 
egy 1613-ból való magyarországi bejegyzés szerint 'liber rarissimus') és 
M O S H E I M főművét (Institutiones históriáé ecclesiasticae antiquae vei recen-
tioris, Helmstedt, 1755). Van AUGUSTINUS (Opera omnia, Augsburg, 1537 
és De gratia et liberó arbitrio, Köln, 1530), FLAVIUS JOSEPHUS (Opera, 
Bázel, 1567), de van KANT is (Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt— 
Lipcse, 1794; Kritik der praktischen Vernunft, Grác, 1796, stb.) és FICHTE 
(Versuch einer Kritik aller Offenbarung, Königsberg, 1793) meg LESSING is 
(Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger, Berlin, 1784). És ne hagyjuk 
végül említés nélkül a klasszikusokat, HoMEROSt és AESOPUSt, HORATIUSÍ 
és JUVENALISt, SENECÁt és PLAUTUSt, OviDIUSt, MARTIALISt és T E R E N T I U S 

VARROÍ. Van köztük néhány XVI. századi kiadás is: OVIDIUS Amatoria — 
Lyon, 1558, TERENTIUS VARRÓ Opera omnia — 1581, H O M E R O S Op. omnia 
— Bázel, 1561. 

A felsorolt könyvek állapota általánosságban jónak mondható. A több
kötetes munkákból soknak elveszett vagy tönkrement egy-egy kötete, de 
mivel nem egy mű több példányban is bekerült a könyvtárba, a különböző 
eredetű darabokból rendszerint összeállítható egy-egy teljes munka. Az egyes 
könyvek természetesen tele vannak bejegyzésekkel, melyek nemcsak pro-
venienciára és értékre vonatkoznak, hanem különböző természetűek: a köny
vek tudományos fejtegetéseihez kapcsolt glosszák, a szerzőkre vonatkozó 
adatok és egészen magánjellegű megjegyzések. Lássunk egy-egy példát: Z E P -
PER Politia ecclesiastica című könyvének (Herborn, 1607) címlapján ez áll: 
'Jegyzés. Ez egy felette ritka könyv. Ebből vette Gelei Katona István a 
maga Canonit. P. o. vesd öszve a Gelei 99-ik Canonát Zeppernek p. 539. 
646. lévő szavaival. Egy Magyar Református Tudós Papnak tehát nagy 
kin-cse ez. Sz. A. mk.' A kezdőbetűk és a kézírás SZÉLES ANDRÂSra 
mutatnak. 

A két E M B E R — L A M P E egyik példányában hosszabb bejegyzés adja elő 
a mű szerzőségének kérdését. P É T Z E L I Henriásábz pedig CSEGÖLY ISTVÁN 

1804. július 21-én ezt írta: 'Bötsi káplánságomba, dél után két órakor az 
ágyba le dűlvén el aludtam, 's álmomba valami esmeretlennel Liliomot 
szedtem egy gyönyörűséges réten, 's mikor azoknak szépségeket bámulnám; 
ezt a verset tsináltam, álmomba: Ki adta néked a' szép színt? óh gyönyörű 
Liliom! — Egy végtelen mennyei ok — 's mindenható hatalom. — A5 Poëtai 
regula szerint nem üt ki a vers két Sillabára; de csak annak bizonyságára 
írtam le, hogy mennvire dolgozik, és tisztán képzel a' Lélek még akkor is, 
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mikor a test pihen; sőt sokszor felségesebb gondolatokat formál, nem vonat-
tatván el akkor annyira a' testi érzékenységektüí/ 

A könyvtár jelenlegi állományával kapcsolatban meg kell 
még jegyeznünk, hogy összesen alig haladja meg a 150-et azok
nak a nyomtatványoknak száma (közgyűlési jegyzőkönyveket és 
folyóiratokat nem számítva!), amelyek megjelenési ideje túl van 
i8)0-en: a könyvtár tehát inkább régi jellegűnek mondható. 
Még jobban kell hangsúlyoznunk azt, hogy a kerekszám 800 régi 
magyarral és hungaricummal szemben csak 370 egyéb mű áll, 
ami annyit jelent, hogy a jegyzőkönyvek és folyóiratok leszámí
tásával is a könyvtár kétharmadrészben magyarnyelvű vagy 
magyar szerzőktől való nyomtatványokat tartalmaz; ez pedig 
erősen kidomborítja magyar színezetét. Azért kell ezt különösen 
kiemelnünk, mert a hasonló korból való római katolikus főpapi 
és a főúri könyvtáraknál ez a magyar szín sokkal halványabb. 

Megismerve a beregi református egyházmegye könyvtárá
nak anyagát, meg kell kísérelnünk feleletet adni arra a kérdésre, 
hogy miképen gyűlt össze ez az anyag. Minden pozitív adat 
ismerete nélkül is megállapíthatja bárki, hogy ez a könyvtár 
nem bőséges anyagi eszközökkel rendelkező könyvgyűjtő vagy 
könyvgyűjtők törekvéseinek eredménye. Valóban semmi nyoma 
annak, hogy barokk könyvtár lett volna. Nem bővelkedik ritka
ságokban, a könyvek nincsenek díszes kötésekben, a hely pedig, 
amely befogadta a könyveket, sem ma, sem régebben nem volt 
építőművészeti mestermű. Évtizedek óta egynéhány négyzet
méternyi szoba a „könyvtárterem", amely egyúttal levéltár, 
esperesi iroda és egyházmegyei tanácskozóhelyiség is; azelőtt 
pedig bizonyára az esperes vagy generális nótárius parókhiájan 
az iroda polcain talált helyet a könyvtár birtokállománya. Célja 
mindig a leggyakorlatibb volt: segítőeszköz egy egyházmegye 
lelkipásztorai számára hivatásuk minél tökéletesebb betöltésében. 
A könyvtár előtt pedig a könyvek állomáshelye egy falusi 
parókhia lelkipásztori dolgozószobájának könyvespolca volt. 
A könyvek bejegyzései mutatják, hogy egészen az újabb időkig 
(1876) az anyag elenyésző kisebbsége került csak közvetlen be
szerzés útján a könyvtárba, a túlnyomó többség egyes lelki
pásztorok (vagy kisrészben mások) hagyatékából, ajándékozásá
ból származik. 
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A könyvtár kialakulásának történetére vonatkozólag nem 
kívánunk túlmesszi következtetésekkel próbálkozni. Az egyház
megye hatalmas levéltári anyagának remélhető feldolgozása 
bizonyosan sok közelebbi adatot fog majd napvilágra hozni. 
A könyvtár alapítása egyelőre szemünk előtt elvész a múltban. 
Éppen ezért a rendelkezésünkre álló adatok alapján a könyvtár 
sorsát visszafelé fogjuk nyomon követni. 

Az 1886-ban megjelent Jegyzék összeállítása után is gyara
podott régi jellegű anyaggal a könyvtár. Ez a Jegyzék és a mai 
állomány összevetéséből megállapítható. A gyarapodás nem is 
volt kismérvű, hiszen a Jegyzék 930-as állományával szemben 
ma körülbelül n 80 mű áll, pedig a most végzett rendezés során 
is meglehetősen sok tönkrement könyvet kellett kiselejteznünk. 

A könyvtár tulajdonképen nem az egyházmegyének, hanem 
az egyházmegyei lelkészegyesületnek a tulajdona volt. A könyv
tár minden kötetének címlapján ez a bélyegzőlenyomat olvasható: 
A' Bereg Megyei Ev. Ref. Lelkészi Egylet-Pecsétje 1877. Ennek 
a lelkészegyesületnek az egyházmegye minden lelkipásztora tagja 
volt és a tagdíjakat könyvek vásárlására fordították. A beregi 
egyházmegye 1876. június 20—21-i gyűlésének Jegyzőkönyve a 
i n . pont alatt ugyanis ezeket mondja: „Hivatalból minden 
lelkész tagja lévén a lelkészi egyletnek s a tagsági díjakon be
szerzendő könyvek nem egyes lelkészek, hanem az egyházmegyei 
lelkészi könyvtár tulajdonát képezvén . . . " 

Az 1873. június 10—11-i közgyűlés határozata alapján 
BARI SÁNDOR tivadari lelkipásztortól ÁTÁNYI DÁNIEL és SÜTŐ 
KÁLMÁN lelkipásztorok átvették az egyházmegye levéltárát. 
Az átvételről szóló és az 1873. augusztus 7-i gyűléshez terjesztett 
jelentésben előadják, hogy a levéltári anyagban néhány könyvet 
is találtak. Ezek: egy Canones ecclesiastici, melyet VÉGH BENJÁ
MIN bodpaládi pap ajándékozott a beregi traktusnak 1817-ben; 
ugyancsak egy Canones ecclesiastici, BALAJTHY MIHÁLY ajándéka; 
Articuli ecclesiarum eis et ultra Tibiscum. . , 1767, ajándékozta 
BARI ISTVÁN, i8i84>an; ,az 1790. évi országgyűlés alkalmával 
írásba benyújtott, és köztanácskozás alá vett dolgok és munkák', 
ajándékozta MOLNÁR ISTVÁN assessor, 1800; BOD PÉTER Judi-
ciaria fori ecclesiastici praxisa (1757), LUKAHALMOSI NAGY 
GYÖRGY istvándii pap 1817-ből való ajándéka. Az itt felsorolt 
öt könyvből az első és az ötödik még ma is megvan a könyvtár-
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ban. Bejegyzéseik így szólnak: ,A Tractusi könyv Tárnak ajánlja 
Balajthy Mihály mpr.' — a kánonos könyvé; a BoD-nyomtat-
ványé pedig: ,Tiszteletes tudós Lukahalmosi Nagy György, az 
Istvándi Ref. Ekklézsia Lelki Pásztora ajándékozta a Beregi 
Vener. Tractus számára 1817& Észten. 18^ Jan. Visitatiokor. 
Signatura per Andr. Széles, Ord. Notarium et Visitatorem tunc 
temporisa Ezekről a könyvekről (mind az ötről) ÁTÁNYI DÁNIEL 
a levéltárrendezéssel kapcsolatban 1875-ben készített jelentésé
ben így emlékezik meg: „Végezetre vannak még a levéltárba 
több nyomtatványok is, mint régi Kormány lapok több kötetek
ben — Batizi féle egyházmegyei rajzok — adakozási kis köny
vek Pest részére — és vagy 5 darab régi Canonos könyvek — és 
ezek mint eddig, úgy ezután is csendesen nyugodhatnak." 

Ügy látszanék tehát, mintha 1873—75-ben a könyvtár csak 
ebből a néhány könyvből állott volna, amelyeket a levéltári 
anyaggal együtt őriztek. A helyzet azonban az, hogy a könyvtár 
ekkor már különálló volt a levéltártól s az öt ,cánonos könyvek' 
valamely más okból maradtak a levéltárban.8 A könyvtárban 
ugyanis van még néhány könyv, amelyeknek bejegyzése arról 
tanúskodik, hogy ajándékozás révén jutottak a könyvtár birto
kába, mégpedig az i8jj-as időpont előtt, — a ,cánonos köny-
vek'-en viszont kívül esnek. Ilyen PFANNER História Pacis 
Westphalica(\)-)ának harmadik kiadása (Gotha, 1697). Prove-
nienciája: ,A' beregi Egyh. Megye könyvtáráé. 1844 T. Makay 
Andrástól.' Ugyanekkor lett a könyvtáré VICTORINUS DE CHO-
REBO ( = SINAI MIKLÓS) Sylloge actorum publicorumz. is: ,Makay 
Andrásé i844be a' Beregi Egyh. Megye könyvtárának ajándé
kozás Sokkal régibb eredetű BARI ISTVÁN ajándéka: GÖNCZI, 
De Disciplina Ecclesiastica, RMK. II. 671. A kötés belső felén 
ez áll: ,Ezen könyvet TT. Bari István Hetei Prédikátor a Beregi 
Venerabilis Tractusnak ajándékozta 1818& Esztendőbe Januarius 
ytk napjánn. Széles András Tract. Ordin. Nótárius kérésére.'19 

8 Az 1873-i ÁTÁNYI—SüTŐ-féle jelentés szerint a levéltár anyagát be
szállították Beregszászra. Itt később — hogy mikor, pontosan nem tudjuk — 
ismét egyesült a könyvtárral. Ez a jelenlegi állapot is. 

* MAKAY ekkor muzsalyi lelkipásztor volt (1839—52); meghalt mint 
csetfalvi parókhus 1856-ban. 

10 BARI ISTVÁN 1788-tól fogva 1831-ben, Szernyén bekövetkezett halá
láig 11 helyen volt lelkipásztor Beregben. A hetei parókhián 1S11 — iS. volt. 
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Fentebb láttuk, hogy ugyanekkor adta BARI ISTVÁN az egyház
megyei könyvtárnak az egyik ,cánonos könyvet' is. Feltehetőleg 
tehát ekkor — s 1844-ben is — az egyházmegyei könyv- és levél
tárat még együtt kezelték s a szétválasztás később, valamikor 
1873 előtt 'következett be. 

Utolsó adatunk arra vonatkozólag, hogy a beregi egyház
megye bizonyos könyvállománnyal rendelkezett, a beregi egyház
megye III . jegyzőkönyvében olvasható ama határozat, melynek 
értelmében KONDOR BOLDIZSÁR esperes halála után, 1797. már
cius 7-én úgy döntöttek, hogy a „Tractualis pecsét által adatott 
Tisztő Tractualis Nótárius Kömlei Sigmond ö Kimének: a több 
concernens acták pedig és mind azok, mellyek néhai T. Senior 
Ürnál ex officio Seniorali tartattak; minthogy a Tractus ládáin 
kívül, több ládáiba is behelyeztetve és rakattatva vágynak, ezek
nek öszveszedése, inventálása és kézhez vevése (azon ládák 
egyebaránt zárokkal és Tractualis pecsétekkel is praemuniálva 
lévén) azon rövid időre hagyattak, midőn majd azon ládákban 
lévő Levelek, Acták, könyvek, s más efféle javaknak s porté
káknak egész massája, mind a Tractualis mind a secularis Depu-
tatióknak öszvejövéseknek alkalmatosságával pervestigáltatni és 
sequestráltatni vagyis segregáltatni fog." 

Tovább már nem tudjuk követni az egyházmegyei könyvtár 
történetét, de az a fentebb felsoroltakból is nyilvánvaló, hogy 
keletkezése valójában legalább is a XVIII. század utolsó évtize
deire nyúlik vissza. 

u Protocollum III. (iysj—1813), 107. 1. Ma is megvan az egyház
megyei levéltárban, Beregszászott. A határozat szövegét közli egyébként 
ÁTÁNYi DÁNiELnek szintén a beregszászi levéltárban őrzött kéziratos dol
gozata (A Beregi reformált Egyház vidék Esperestjeinek története) 80—81. 1. 
— A fenti eseményhez hasonló alkalmak egyébként nagyobb változást is 
hozhattak a könyvtár állományában. Az egyházmegye könyvei összevegyül
hettek az őriző esperes saját könyveivel és parókhiája egyházi könyvtárá
nak anyagával. Az őriző halála után való szétválasztás magától értetődően 
gyarapíthatta az egyházmegye könyvállományát, de épúgy csökkenthétté is. 
A csökkenés okainál figyelembe kell vennünk az egyik esperesi székhely
ről à másikra történő elég gyakori szállítgatást és azt a tényt, hogy a 
könyvállományok ellenőrzésénél ebben az időben általában meg szoktak elé
gedni a hiány megállapításával, a hiány okának kutatása és a pótlásra való 
kötelezés nélkül. 
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Az eddig említetteken kívül nem tudjuk, hogy a könyvtár 
mai anyagának egyes darabjai mikor kerültek az egyházmegye, 
illetve az egyházmegyei lelkészegyesület tulajdonába. Megállapít
ható azonban a könyvek legnagyobb részének bejegyzéseiből, 
hogy honnan kerültek oda. 

A tulajdonosokra mutató beírásokat illetőleg meg kell je
gyeznünk először is azt, hogy 13 régi magyarban, 205 hungari-
cumban és 102 egyéb nyomtatványban ilyen bejegyzést nem 
találtunk vagy a bejegyzések kitöröltek, kivágottak, esetleg tel
jességgel olvashatatlanok voltak. A többi körülbelül nyolc és 
félszáz műben 300-nal valamivel több név fordul elő. Ebből 
kerek 75 olyan név volt, melynek viselőjét a beregi egyházmegye 
lelkipásztorai sorában felleltük.12 130 név viselője olyan birtokos 
volt, akiknek könyve továbbkerült új tulajdonosokhoz, 100 pedig 
olyan, akinek bejegyzése mellett a legmagasabb évszám áll — te
hát a rendelkezésre álló adatok szerint legutolsó tulajdonos 
volt —, de beregvidéki lelkipásztorságáról nincsen tudomásunk. 

A beregi papok közül ötvennek neve csak egy-két könyvben 
olvasható. A birtoklás idejét jelző évszámok legkorábbika ezek
nél a XVIII . század közepéről, legkésőbbike a XIX. század 
harmadik harmadának elejéről való. 

Kilenc lelkipásztornak a beregi egyházmegye könyvtárába 
került könyvei elérik számban a tizet. Első helyen áll közöttük 
az idősebb SZÉLES ANDRÁS, akitől a könyvtár mai állományának 
több mint 15 százaléka való: 6 régi magyar, $6 hungaricum és 

12 Az egyes tulajdonosok beregi egyházmegyei lelkipásztorságának meg
állapításánál szétszórt adatok mellett forrásunk volt az egyházmegye levél
tárában őrzött nagyívrétű kéziratos névsor. Címe: A' belv. hitvallású Beregi 
Egyház megyében kehlezett Egyházak és azokban hajdan 's mostanában 
Prédikátori Szent Hivatalt fojtatott Lelkészek töredék Név Sora. A névsor 
a korábbi időket illetőleg meglehetősen hiányos, az 1760—1860 közötti idő
szakra vonatkozólag azonban eléggé pontosnak és teljesnek mondható. Meg
jegyezzük még, hogy ez a névsor szerintünk nem azonos Kiss KÁLMÁNnak 
a Szatmári Reform. Egyházmegye Története 52. lapján említett és ZÁGONI 
KÁROLY által írt „Emlékkönyv" negyedik szakaszával. Vagy ha azonos, 
akkor Kiss tévedett ZÁGONI szerzőségében. Az összeállító ÁTÁNYI DÁNIEL 
volt. Ennek bizonysága egyebek mellett az is, hogy a névsorral azonos ki
állítású beregi esperestörténet impuruma az ÁTÁNYI kétségtelen szerzőségét 
feltüntető és előző jegyzetünkben említett kéziratos dolgozatának. 
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116 egyéb mü, tehát összesen 178, 200-nál több kötetben. SZÉLES 
ANDRÁS személyéről érdemes néhány szóval megemlékeznünk.13 

Debreceni diáksága és külföldi tanulmányútja után szatmári tanár 
lett. Szatmármegyei parókhiákból 1812-ben került, át Beregbe, Váriba. Állo
máshelyei ettőlfogva Tiszabecs (181$—17), Barabás (1817—21), Kerecseny 
(1821—27), Barkaszó (1827—35), ismét Kerecseny (183$—40), Fornos 
(1840—41) és végül ismét Barkaszó, ahol 1842-ben, 69 éves korában halt 
meg. 1816-tól fogva egyházmegyéjének Ordinarius nótáriusa s mint ilyen az 
esperesválasztási zavarok idején, 1833-tól, hosszabb ideig maga vezette az 
egyházmegyét. Az egyházi közéletben való tevékenységének jelentős ered
ményei voltak egyebek között a papmarasztás eltörlése és az özvegyi 
kegyelemév rendszeresítése. A V E K E R D I NAGY MIHÁLY esperes megerősítésé
vel kapcsolatban az egyházkerület és a beregi egyházmegye közötti régebbi 
ellentét különösen élessé válásának idején, 1812-ben az egyházmegye jogai
nak védelmére az egyházmegyei közgyűlés megbízásából SZÉLES ANDRÁS 
szerkesztette meg a kerülethez intézett emlékiratot: A superintendentialis 
remonstratióra való mentő felelet. Történeti kérdésekkel már 1812 előtt fog
lalkozott SZÉLES ANDRÁS. A szatmári egyházmegyei levéltárat rendezte és 
elkészítette az anyag registrumát. Szatmári évei alatt kezdte el ezt a dolgo
zatát: „A Szatmári Tiszt. Tractus Ekklézsiáinak Históriája, melyet főképen 
a szatmári T. Tractus Archívumából összeszedegetett 1808. és következő 
esztendőkben üres óráiba Széles András successive a szatmári, németi, kisari, 
és gacsályi Ekklézsiának Prédikátora, és a szatmári T. Traktusnak egyik 
assessora." Egy másik dolgozata, amit már Beregben fejezett be: „A Refor
mata Magyar Ekklézsiák vallását és egyházi igazgatását illető Articulusok, 
királyi parancsolatok, Zsinatokon készült Canonok etcet." Üj egyházmegyéje 
története is érdekelte; ezt bizonyítja az a hatalmas jegyzetcsomó és széles
körű levéltári kutatások alapján nyugvó vázlatos kidolgozás, amelyet ma 
is őriz a beregi egyházmegye levéltára. Címe: „A Beregi Traktus Históriája 
1812.—Febr. mellyeknek materialejait öszve szedte id. Széles András 1812." 
Történeti tájékozottsága tette alkalmassá SzÉLESt az említett emlékirat el
készítésére. Jogi tudása és érzéke sem volt azonban csekély. Erre mutat az, 
hogy „Házassági törvények" cím alatt is írt egy dolgozatot s egyházjogi 
tárgyú cikke jelent meg a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, BARTÓK 
GÁBOR pedig Szatmár-Németiről írott monográfiájában úgy emlékezik meg 
róla, mint akihez fiatal ügyvédek jöttek tanulni. Nyomtatásban A' keresz
tyén hitről való Kátékizmus című könyve jelent meg Sárospatakon, 1823-ban. 

1S SZÉLES ANDRÁsra vonatkozólag a beregi és szatmári egyházmegyei 
levéltárban található anyagon kívül csak ezek hozhatók fel: Új Magyar 
Athenás, 895; Szinnyei, XII I : 637; Prot. Egyh. és Isk. Lap 1843., 67; BAR
TÓK G. Szatmár Németi egyházi s polgári történetei, 142 skk; Kiss KÁLMÁN, 
A Szatmári Reform. Egyházmegye Története 64 skk; BALOGH FERENC, 
A magyar prot. egyh. tört. írás, 60; ZOVÁNYI JENŐ, A Tiszántúli Reformá
tus Egyházkerület története I., 88 lapjai. 

Magyar Könyvszemle 1941. III. füzet. TS 
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,A széles tudományos jártasságú' lelkipásztornak — mint a 
PEIL nekrológja jellemzi őt — természetes, hogy jelentős könyv
tára volt. Ez a gyűjtemény azonban egészen bizonyosan jóval 
nagyobbméretü volt, mint ami végül a beregi egyházmegyei 
könyvtárba került. ÁTÁNYI DÁNIEL már említett esperestörténe
tében14 ugyanis iezt írja: „A Beregi egyház vidék z1^ jegyző 
könyve, meg égett ugyan Kerecsenbe 1824. Sept 19-kén, akkor 
kerecsenyi pap — és egyház vidéki fő jegyző néhai Nt. Széles 
András Ür könyveivel együtt annak távol léttében — . . . Dara
bokban széllyel szórt s megtalálható leveleit, sok keresgetés után 
össze szedte Átányi Dániel akkor kerecsenyi káplán, — és n. t. 
Széles András Űr dictálása után a maradék kedvéért az olvas
ható darab leveleket leírta ugyancsak Átányi Dániel." 

SZÉLES könyveinek megmaradt és az egyházmegyei könyv
tárba jutott része is bizonyítja tulajdonosának történeti érdek
lődését, övéi voltak az anyag felsorolásában már felsorolt 
SCHRÖCKH-, S L E I D A N U S - , EUSEBIUS-, TERTULLIANUS-kÖtetek és 
BOD meglévő műveinek legnagyobbrésze. SZÉLES könyvtárának 
megmaradt legkorábbi szerzeménye SCHRÖCKH egyháztörténete, 
ami 1795-ben — tehát mint 22 éves fiatalembernek — került 
birtokába. 1824 előtti dátumbejegyzéssel ellátott könyv kevés 
van, ezekben is rendesen ismét szerepei egy 1824-ből vagy 1825-
ből való birtoklási beírás: a tűzvészből megmentett könyveket 
SZÉLES ismét számbavette. 

Nem kétséges, hogy az egyházmegye történetével később oly 
sokat foglalkozott ÁTÁNYI DÁNIEL SZÉLESÍŐI sok indítást és még 
több oktatást kapott. SZÉLES fiatal káplánja könyvtárának meg
alapításával is törődött azonban: több könyv bejegyzése tanús
kodik arról, hogy ÁTÁNYI DÁNIEL 1826-ban, mikor kerecsenyi 
káplánságából benei rendes lelkészi állomására ment, principálisa 
könyvtárának több értékes duplumát kapta ajándékba. De gon
dolt SZÉLES az egyházmegye könyvtárára is: fentebb láttuk, hogy 
BARI ISTVÁN egyik könyvét (RMK. II. 671 — GÖNCZI) .Széles 
András Tract. Ordin. Nótárius kérésére1 ajándékozta a traktuá-
lis könyvtárnak. 

SZALONTAI ISTVÁN kisharanglábi (1833 — 38), majd bótrágyi 
lelkipásztornak 51 hungaricumát és 6 egyéb könyvét őrzi a be-

14 29. lap a) jegyzete. 
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regi egyházmegyei könyvtár. A könyvek tárgyukat tekintve in
kább a szentírással foglalkozó és prédikáció-irodalom darabjai. 

A kerecsenyi káplánság után, mint láttuk, Benére (1826— 
1829), Kisbégányba (1829—35), Gelényesre (1835—44), Barka
szóra (1844—55) s végül Csonkapapiba került, tanácsbírói és 
főjegyzői hivatalt viselt ÁTÁNYI DÁNiELnek 47 könyvét (2 régi 
magyar, 33 hungaricum és 12 egyéb) számláltuk össze. Közöttük 
megtaláltuk volt principálisának, SZÉLES ANDRÁsnak katekizmu
sát is. 1 

30 könyvben szerepel a mátyusi (1837—38), kislónyai (1839— 
1840) és izsnyétei (1840—61) lelkészkedése után Szernyén, 1875-
ben elhunyt, egyházi lapokba több cikket írt, s az egyházmegye 
történetével foglalkozott ZÁGONI KÁROLY neve. 

BÉKÁSI SÁNDOR nagylónyai (1834—52) és beregszászi 
(1852—76) lelkipásztor hagyatékából 24, SZABÓ ISTVÁN XVIII . 
századvégi csarodai lelkipásztor ( = RIMASZOMBATI SZABÓ IST
VÁN?) könyveiből 13 kötet van meg a könyvtárban, VARGA IST-
vÁNnak (1810—17: Kisbégány, 1817—32: Gút, 1832—47: 
Szernye) pedig 12 könyvét — közte 3 régi magyar — őrzi. 
VARGA JÁNOS nevének bejegyzése 57 nyomtatványban fordul 
elŐ, tekintve azonban, hogy ugyanabban az időben nem egy 
VARGA JÁNOS volt Beregben, a szétválasztást egyelőre nem tud
juk megtenni. 10 könyv őrzi végül VÁRADY JÓZSEF mátyusi 
(1841—44), gulácsi (1844—59), majd 1861-től izsnyétei lelki
pásztor birtoklásának emlékét. 

Ismételjük, nem tudjuk, hogy ezek az egyes könyvek és 
könvtárrészletek mikor váltak a beregi egyházmegyei könyvtár 
részeivé. Egyedül a legutolsónak felhozott VÁRADY JózsEFtől 
származó több könyvben olvasható az 1885-ös ajándékozásra 
vonatkozó beírás. SZÉLES ANDRÁsnak hasonnevű fia még a hat
vanas években is lelkészkedett Beregben; hogy atyja könyvtárát 
ő adta-e át az egyházmegyének, vagy az idősebb SZÉLES halála 
után mindjárt odakerült-e, egyelőre nem tudjuk. Általában aján
dékozás és hagyakozás, esetleg özvegytől való megvásárolás út
ján jutnattak a könyvek az egyházmegye könyvtárába: ugyan
azok a módozatok, mint amilyenekkel a protestáns Kollégiumok 
könyvtárai is gyarapodtak. Ilyen közvetítéssel kerülhettek a 
könyvtárhoz annak a kerek 100 ismert tulajdonosnak a könyvei 

1 8 * 
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is, akiknek beregi kapcsolatai kiderítéséhez még hosszabb utána
járás lenne szükséges. 

Említsünk még meg néhány nem lelkipásztori birtokostól 
származó nyomtatványt. CALVIN Institutiójínak 1612-ból való 
genfi kiadása előzőleg LÓN Y AI LÓNYAI LÁszLÓé volt, aki a XVIII . 
század végén tudomásunk szerint alispán és traktuális kurátor 
volt; egy SASKU KÁROLYÍÓI való könyv előző birtokosa a rákosi 
református iskola, egy egyházjogi munkáé pedig a tiszaújlaki 
református egyház könyvtára volt. Van nyomtatvány, amely 
CSÉKE ÁRON vásárosnaményi iskolarektor emlékét tartotta fenn, 
a beregszászi helvét hitvallású iskolának főleg pedagógiai mun
kákból álló könyvtára pedig 1886/87 táján, mikor az iskola ki
került az egyház fenntartói joghatósága alól, szintén az egyház
megyéé lett. Ma már azonban csak néhány darabra akadna közü
lük az utána kereső. 

A könyvtár mai állományának néhány érdekes régebbi pro-
venienciájú darabja között említésre érdemes az 1524-es lyoni 
nyomású Biblia, mely „Collegy Soc. Jesu CommotovV catalogc 
inscriptus ao 1676". A RMK. II. 1519. (LISZNYAI) ,una cum 
36 .. . voluminibus' NÓGRÁDI MÁTYÁsé volt. BEREGSZÁSZI PÁL 
Ueber die Selbstkenntnisét 1799. április 15-én a szerző maga dedi
kálta Sárospatakon VÁRI FERENCnek. Egy klasszikus író szöveg
kiadásában ez áll: ,In Praemium Suae diligentiae Accepit Michael 
Erszény Anno 1780 Die 9 Marty' — vagyis iskolai jutalomkönyv 
volt. KERESZTESI JÓZSEF: Üj teremtett állat című, Nagyváradon 
(1784) megjelent könyvében olvasható beírás sem érdektelen: 
iKopócsi Apáthiba Lakozó Csizmadia Mester Ember Jenéi 
Uramé ez a Prédikátzio Könyv Vétetett Most folyó ij8$ Esz-
tend. . .' MITTERSPACHER: Primae lineae históriáé naturalis 
című tankönyve (Buda 1795) 1796-ban EPERJESST JózsEFé volt, 
a következő évben azonban ,NEUMAN VENCESLAUS'-IIOZ került. 
POMEY Pantheum Mythicumiba.n (Lipcse, 1771) ez áll: ,Fran-
cisci Kazintzy An . . . /772 dr 8V°C, egy Collegium Physicum, 
disputationibus XXXII. absolutum (Amsterdam, 1650) bejegy
zései között viszont ezt olvassuk: ,Ex libris Georgii C. Comaromi 
ab Ao 1651. 4. Mártii st. vet. Trajecti ad Rhenum.' ILGEN: De 
notione tituli filii Dei Messiae dissertatió'ykx (Jéna, 1795) a meg
jelenés évében kapta Jénában SOMOGYI FERENC, egy amsterdami 
1717-es kiadású görög újszövetség birtokosáról pedig ezt tudjuk: 
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,Possidet Steph. Sellingi ab ao IJ88 Donum Hri S te Kolos con-
camerarii.' 

Tudjuk, hogy a régi könyvek, sorsa milyen változatos és 
kalandos volt. A beregi könyvtár egyes darabjainak bejegyzései 
is arról beszélnek, hogy a könyvek sok országot bejártak és sok 
tulajdonos, kereskedő kezén megfordultak, míg megpihenhettek 
a beregszászi könyvtárhelyiségben. Vétel és ajándék, hagyomá-
nyozás, árverés és csere jelentik a könyvek útjának egyes állo
másait. Lássunk néhány érdekesebbet: 

A Compendium Doctrinae Christianae-példiny (RMK. II. 835) nem 
kevesebb mint nyolc birtokos nevét mutatja egymás hegyén-hátán. Volt MÁDI 
SÁMUELé, akitől 1713-ban a 'Coetus Kalloiensis' kapta; nincs időpont Ú J 
VÁROSI SÁMUEL, T. SZATMÁRI JÁNOS, V. KÁLLAY ISTVÁN nevei mellett; 

SZIKSZAI IsTVÁNé 1810-ben, SZÉLES ANDRÁsé 1823-ban, ÁTÁNYI DANIELC 
pedig 1843-ban volt a könyv. Egy latin Szentírás (Amsterdam) már i64j-ben 
Magyarországon volt. Tulajdonosa 1690-ben Petrus Kolosvári de Rivulis 
Dominarum, tehát a Nagybányáról való KOLOSVÁRI P É T E R , 1772-ben V É G H 
BENJÁMIN, 1822-ben SZUCSÁNYI LÁSZLÓ, 1826-ban pedig SZÉLES ANDRÁS 

volt; már VÉGH BENJÁMlNnal a beregi egyházmegyébe került. HUNYADI 
Keresztyén Archivariusát (Vác, 1794), mely 1808-ban CSORBA jÁNOSé volt, 
VÁRADY J Ó Z S E F i8$o-ben a losonci lyceumnak ajándékozta. Ez ugyanaz a 
VÁRADY J Ó Z S E F volt, ki tíz más könyvét a beregi könyvtárnak adta; érdekes, 
hogy a losonciaknak ajándékozott kötet is végül ide jutott. CALVIN Timótheus-
kommentárja (Genf, 1648) Zürichen keresztül jutott hozzánk; ott 1698-ban 
GOTTHARD HEiDEGGERé, itt 181 i-ben SZOLLÁNYI iMRÉé volt. Egy leydeni 
kiadású Catechismus Heydelbergensis... a JOHANNE CoccEio-példány szinte 
évenként cserélt gazdát: 1693: VÁRÁLLYAI MÁRTONé, 1695: ZOVÁNYI 
GYÖRGYé, 1696: SZENTJÓBI IsTVÁNé, 1699: DÖMSŐDI jÁNOsé, végül pedig 
KANISAY FEREwcé. SLEIDANUS reformációtörténetébe (Strassburg, I J 6 I ) 1613-
ban már komáromi tulajdonosa jegyzi fel ma olvashatatlan nevét. PAREUS 
Corpus Doctrinae Christianaeja., mely Hanauban jelent meg 1634-ben, 1641-
ben magyar kézen volt; bizonyság rá ez a szöveg: 'Administraita Szent Péteri 
Uram kezemben Szent Georgi uramtól köldöt könjvet 24 Octobris in Anno 
1641 . . . ' SPANHEMIUS Controversiarum de Religione című munkáját (Amster
dam, 1694) KOVÁSZNAI P É T E R 1722-ben vette Utrechtben; 1730-tól KÁLLAY 
ÁBRAHÁMé, aki 1761-ben BALASSI ISTVÁNnak adta; 1808-ban vette birtokába 
SZÉLES ANDRÁS, hogy azután káplánjának, ÁTÁNYI DÁNiELnek prezentálja. 

Ezt a SPANHEMius-könyvet tehát külföldi tanulmányútjáról 
hozta haza KOVÁSZNAI PÉTER. Tudjuk, hogy a külföldet járó 
protestáns diákoknak kötelessége volt Kollégiumuk könyvtárát 
a kinti tudományos irodalom legfrissebb műveivel gazdagítani. 
A diákok lehetőség, szerint természetesen maguknak is vettek 
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ilyenkor könyveket. A beregi könyvtárban is egy sereg nyom
tatvány viseli nyomát külföldi vásárlásnak. BURKITT hatalmas 
hétkötetes Újszövetség-magyarázatát (Halle, 1763—68) JENÉI 
GYÖRGY 1776-ban Marburgban vette. EWALD Emblemata Sacra 
Miscellanea'janak a könyvtárban meglévő egyik példányát H U 
NYADI ISTVÁN vásárolta Groningenben 1737-ben, a könyv meg
jelenésének évében. Másik példányát meg SZIGETHI ISTVÁN 1776-
ban Bázelben. GEIER Proverbia Salomoniiának 4. kiadásához 
(Lipcse, 1696) KIRÁLY MÁRTON 1748-ban Boroszlóban jutott 
hozzá. TURRETINUS Institutio Theologiae Elencticaejinak első 
kötetét Leydenben szerezte be 1697-ben NÁDUDVARI SÁMUEL, többi 
kötetét pedig 1701-ben vásárolta hozzá Franekerben. Van azután 
könyv erlangeni és berni, utrechti és hallei provenienciával is. 

Több könyv viseli nyomát az itthoni, főleg sárospataki és 
debreceni kollégiumi aukcióknak. Egyházi és világi személyek
nek, tanároknak és diákoknak könyvtárai sokszor kerültek ilyen 
kollégiumi árverésekre; az élők maguk adták be könyveiket, az 
elhaltaknak pedig özvegye igyekezett ilymódon valami pénzhez 
jutni. így például könyvtárunk egy CiCERO-kötetében ez a be
jegyzés olvasható: ,Etiam hunc librum emi Debretini cum uxor 
mortui reverendissimi Ladisl Füredy beati libros vendituros cura-
v i t . . / Az árverésre adott könyvekből először is a főiskolai 
könyvtár választott s a választott könyvek egy része az árverési 
terembért fedezte. Ezek az árverések (évenként 10—15 volt) 
szolgáltatták hosszú ideig a főiskolai könyvtárak jövedelmének 
lényeges részét. Az árverési díjként a könyvtárba került duplu
mot azután később eladták. Ez történt a beregi könyvtár egy 
amsterdami (1627) Biblia Sacrajiva.1, amely GARAS ,emeriti col-
legii senioris4 könyvárverésén ,in taxám auctionalem' a pataki 
könyvtáré lett; 1794-ben azután KOLOS ISTVÁN vette meg. 
A kollégiumi könyvtár igényeinek kielégítése után szabad volt 
az árverezés bárkinek. így is becses könyvekhez lehetett jutni, 
mint például TERENTIUS VARRÓ összes munkáinak 1581-i kiadá
sához, melyet egy előbbi tulajdonosa, FEJÉR ISTVÁN ,comp. in 
auctione die 25a Junij 1794. S. Patakini'. 

A könyvgyűjtő tudós lelkipásztorok egyébként minden al
kalmat és módot megragadtak, hogy könyvtárukat gyarapítsák. 
A névbejegyzésekből következtetni lehet arra, hogy például 
SZÉLES ANDRÁS igyekezett elhunyt lelkipásztortársai magán-
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könyvtárának számára értékes darabjait megszerezni. Tizenöt 
olyan nevet találunk különböző nyomtatványokban, melyek vi
selői a beregi egyházmegye papjai voltak, könyveik pedig tovább
kerültek más lelkésztársukhoz, legnagyobbrészt SZÉLES ANDRÁS-

hoz. ZÁGONI KÁROLY éppúgy vásárolt a debreceni aukciókon, 
mint egy nánási fiskálistól, SOMY iMRÉtől (OVIDIUS Tristiá]ít), 
vagy a vári leánytanító T Ó T H FERENCÍŐI (PICTETUS Theologia 
Christiana'jit). 

A beregi egyházmegyei könyvtárban lévő könyvek bejegy
zéseinek végül még egy érdekes csoportjára mutassunk rá: az ára
kéra. A következőkben csak olyanokat kívánunk közölni, ahol 
az árjelzés mellett a bejegyző évszámot is feltüntetett; így is 
szemelvényeket adunk csupán a nagyon is bőséges anyagból. 

MEDGYESI Hármas Jajjit 1675-ben TARPAI TAMÁS 47 poltúráért vette 
Debrecenben. RMK. I. 928-at (SÉLYEI BALOG: Uti-Társ) a XVII I . század 
végén 'Júdás Lebbeuson' (BOD P É T E R ) cserélték el. CZEGLÉDI Malach Doc-
torának ára 1699-ben 75 dénár, SZATHMÁR-NÉMETI MIHÁLY A Négy Evangé
listák szerint való Dominicá]ínak pedig 1773-ban 6 márka, míg Halotti Cen-
turiája. 1713-ban 3 márkába került. DEBRECENI KALOCSA JÁNOS munkáját 
(RMK. I. 1435) 1743-ban / forint 8 dénárért vásárolta tulajdonosa, a Com-
pendium Doctrinae Cbristianae (RMK. II. 835) pedig 1810-ben 40 krajcáron 
cserélt gazdát. Az RMK. III . 729 (LASCOVIUS) 1819-ben 'constat 9 xr' 

Továbbá: Canones Ecclesiastici (Kolozsvár, 1768) 1771: 'const. 
den. 24', BOD Smirnai szent Polikárpus, 1774: 'comp. xr. 102'. TOMKA 
SZÁSZKY: Introductio in orbis antiqui et hodierni Geographiam (2. kiadás, 
Pozsony és Kassa, 1777), 1778: 'fi. Rh. 3.', 1779: 'Comp, pariter', 1819: 'pro 
jbus flór'. B O D : Szent írás értelmére vezérlő magyar Leksikon, 1780: 'gr. 75', 
K Ö R Ö S I MIHÁLY: Magyar concordántzia I—II. (Győr, 1788), Sárospatak, 
1789: 'dr. 204', egy másik példánya 1791: 'constat driis 240'. SZEKÉR JOA
KIM: Magyarok eredete, 1795: 'Empt. driis 250', POMEY: Syntaxis ornaia 
(Nagyszombat, 1754), 1801: 'Driis 30', HUNYADI FERENC: Ötven két közön
séges prédikátziók I—III . (Vác, 1797—99), 1802: 'Az 3 Darab 6. R.-flor'. 
Helvetia Confessio (Debrecen, 1791), 1808: 'grossis 24'. A Magyar Athenás 
egy példányának betétlapján több bejegyzés között az is szerepel, hogy 
WALLASZKY Conspectusn '1808. in 8° kötve 4 Rflor'. BEREGSZÁSZI NAGY 
P Á L : Dissertatio Philologica, 1816: '4 Rforint', Az ifjú Anacharzis utazása... 
BARTHÉLÉMY apátúr után franciából (Kolozsvár, 1820): 'Varga János vette... 
20 forinton 8 darabban 1820'. BÁTHORI GÁBOR: Emlékezet kövekkel meg
rakott temető kert, I—II., 1831: 3 ezüst forint. Egy Szent Biblia (Sáros
patak, 1835) értékére vonatkozó beírások: 'Kovács Andrásé ez a Sz. Biblia, 
hozatta számára ez idő szerént Beregújfalusi Lelkész Tiszt. Petró Mihály 
Űr a S. Pataki Anya Iskola könyvtárából edgy pengő forintért. [Más kézzel.J 
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1843-ik Évben két ezüst forintért meg vette Dobsa Joánna Buda}} Károly 
neje'. 

Egyéb müvek: Thesaurus S. Scripturae Propbeticae et Apostolicae 
(Genf, 1608): 'Ex Bibliotheca Samuelis Bartha 1632 Comparatus fi 2 hung'. 
PISCATOR: In librum Psalmorum Commentarius (2. kiadás, Herborn, 1618): 
'anno i6jo 18 die Junii. flo. 1. den jo . Saaros Patacbini'. Nóvum Testamen
tum Graece cum Vulgata interpretatione (Orléans, P. DE LA R O U I E R E , 1609): 
'Thomae B. Szent György-Völgyi 1703. Mens. Apr. 13. Albae Juliae Tran-
silvanorum Empt. Flor. Germaniae. 2.' LEUSDEN: Onomasticum sacrum 
(Leyden, 1684), 1769: 'Compar drs jß\ 1800: 'Comp. Dr. 31.'. LACTANTH 
FIRMIANI opera omnia (Lipcse, 1735): 'Gersonius Varadi ab Ao 17 J'4to 
Mense Aprili Compar. S. Patakini Dris 340. [Más kéz.] Jam Josephi Vétsei 
ab Ao 1780. Mens / j . Febr. comp. S. Patak dr. 272. [Ismét más kéz.] Venit 
in possessionem Petri Győri 1802 27a ybris in Auct. P. Driis 240'. 
AUGUSTINUS: De gratia et liberó arbitrio (Köln, 1530): 'Comp, driis 6 Mich 
Szilvást Ao 1804 fa M<*y $• Patak'. 

Ennyi az, amit vázlatosan elmondhattunk a beregi refor
mátus egyházmegyei könyvtárról. Az egyházmegye gazdag, de 
rendezetlen levéltára — mint már fentebb is rámutattunk — 
bizonyosan nem egy a könyvtárra vonatkozó értékes adatot rejt 
magában. így is láttuk azonban azt, hogy a könyvtár nem meg
határozott gyüjtőtevékenység eredménye, hanem túlnyomórészt 
ajándékok összehalmozódása; mindenféle könyvet elfogadtak és 
megőriztek. Mégis olyan könyvtár alakult ki, amelyben az egy
házmegye lelkipásztorai gyakorlati munkájuk segítségéhez és 
tudományos továbbképzésükhöz bőséges anyagot találhattak. Ez 
részben annak tulajdonítható, hogy esetenként mégis akadtak 
egyesek — mint például SZÉLES ANDRÁS —, akik szívükön visel
ték a könyvtár ügyét, részben pedig annak, hogy azok a lelki
pásztorok, akiknek könyvei legvégül idejutottak, külföldi tanul-
mányútjuk, sőt már itthoni akadémiai éveik idejétől fogva rend
szeresen és anyagi helyzetükhöz képest nem kis áldozatok árán 
igyekeztek összeszedni a hivatásuk gyakorlásához szükséges 
segédkönyveket és az érdeklődési körüknek megfelelő nyomtat
ványokat. Ismételjük, a beregi egyházmegyei könyvtáron nem 
fedezhetjük fel nagyhatalmú és dúsgazdag gyűjtők kezük- és 
penzüknyomát, de falusi lelkipásztorok őszinte tudományszooi-
júságának és áldozatos fáradozásának emlékeit mutatják a még 
mai szempontból is nagyszámú értékálló darabot őrző gyűjte
mény egyes könyveinek bejegyzései. 
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A könyvtár értékálló részének további megőrzése, a fölös 
anyag értékesítése és a könyvtárnak nemcsak könyvanyagban 
való felfrissítése, hanem elfogadható helyiséghez való juttatása 
is azok a legközelebbi elengedhetetlen teendők, amelyeket meg
követel a könyvtár jelenlegi állapota és megérdemel a múltja. 

HARSÁNYT ANDRÁS. 


