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A nagyváradi és szatmár-
németi római katolikus

egyházmegyei könyvtárak
muzeális állományainak

kialakítása, feldolgozása*
Az utóbbi évtizedekben meglehetõsen mostoha
sorsra jutott erdélyi és partiumi egyházi könyv-
tárak némelyikének romjain az elmúlt évek so-
rán lendületes rehabilitációs munka indult el. A
fizikai értelemben vett rendbetétel után kezdetét
vette a tulajdonképpeni könyvtári feltárás, fel-
dolgozás is. A nagymértékû pusztulás ellenére
igen értékes könyvállományokat tudtunk meg-
menekíteni, begyûjteni, vagy akárcsak a teljes
ismeretlenségbõl kiemelni az újjáalakuló egyház-
megyei könyvtárak számára.

Fényes középkori elõzmények után a nagyvá-
radi római katolikus egyházmegye a protestan-
tizmus térhódításának nyomása, majd a 32 évig
tartó török uralom alatt (1660–1692) teljesen

elpusztult. A XVII. század legvégén visszatele-
pülõ püspökség számára a Rákóczi-szabadság-
harc katonai hadmûveletei az újbóli pusztulást
jelentették. Ezért a püspökség, a káptalan és az
ekkor még csekély számú plébániák a könyvtár-
gyarapítást gyakorlatilag csak az 1720-as évek-
ben kezdhették meg. Így az egyházmegye kléru-
sához kötõdõ, korábbi possessorbejegyzésekkel
ellátott néhány tucatnyi kötet gyûjteményünk igen
becses értéke.

XX. századi pusztulása okán a váradi püspö-
ki könyvtár egykori összetételérõl alig vannak
adataink. A Patachich Ádám püspök (1759–1776)
révén Kalocsára került értékes könyvállomány-
tól eltekintve a püspöki bibliotéka több mint két
és fél évszázados gyarapodását, összetételét jó-
részt homály fedi, a második világháborút köve-
tõ események könyvállományát és katalógusait
javarészben elpusztították. Hasonló sorsra jutott
a papnevelde könyvgyûjteménye is. Kegyesebb
volt a sors a káptalani könyvtárral, mely szinte
hiánytalanul átvészelte az utóbbi évtizedek ese-
ményeit, és jelenleg az egyházmegyei könyvtár
gerincét alkotja1. Igen változatos a kép a plébá-
niai könyvtárak sorsát illetõen. Az egyházmegye
mintegy háromtucatnyi történeti plébániájának
könyvtárai eltérõ mértékben estek áldozatául a
háborús eseményeknek, az elkobzásnak, a gon-
datlan kezelésnek és nem utolsó sorban a ma-
napság virágkorát élõ, gátlástalan mûkincs-
kereskedelemnek.

Az egyházmegye területén és elsõsorban
Nagyváradon egykor nagy számban jelenlévõ
szerzetesrendek (jezsuiták, ferencesek, pálosok,
premontreiek, irgalmasrendiek, kapucinusok,
minoriták, orsolyák) könyvtárai sajnálatos mó-
don jórészt elpusztultak, szétszóródtak. A váradi
jezsuita, ferences és pálos rendházak Mária Te-
rézia, illetve II. József intézkedéseinek estek
áldozatául. Könyvtáraik szétszóródtak, megsem-
misültek, egykori állományaik azonban levéltári
kutatások tárgyai lehetnének. A váradi irgal-
masrendiek és orsolyák, továbbá a szilágysomlyói
minoriták könyvtárai a második világháború utáni
évtizedekben teljesen megsemmisültek, a pre-
montreiek igen értékes egykori bibliotékájának

*A szerzõ elnézését kérjük, amiért cikke csak hosszas
várakozás után jelenhetett meg, ennek – másfelõl igen
örvendetes – oka az aktuális anyagok nagy száma volt. –
a szerk.
1 Emõdi András: Nagyváradi katolikus könyvgyûjtemé-
nyek a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan
könyvtárára. MKsz. 2003/4.
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pedig csak csekély maradékát õrzi a városban
ismét meggyökerezõ rend. Az egyedüli, többé-
kevésbé épségben megmaradt szerzetesrendi
könyvállomány a váradi kapucinusoké, akik
1727-ben telepedtek meg Váradon.

Joggal mondható tehát, hogy a nagyváradi
egyházmegyében 1998-ban elkezdõdött könyv-
tárrekonstrukció romokon indult meg. A püs-
pöki székesegyház hat könyvtári termének tel-
jes felújítását pályázati (NKÖM, NKA) forrá-
sok bevonásával végeztük el. Az évtizedek óta
ezekben a termekben tárolt, könyvtömeggé és
papírhulladékká silányult püspöki, káptalani és
szemináriumi könyvtárak, illetve könyvtárma-
radékok szétválasztása, takarítása, rendszere-
zése közel két évig tartó munka eredménye
volt. Sikerült proveniencia szerint önálló állo-
mányokra szétválasztani a könyveket, továbbá
kialakítani egy RMK és egy 1701 elõtti kül-
földi nyomtatványokat magában foglaló gyûj-
teményt.2 E munkálatokkal párhuzamosan mód-
szeresen végigjártuk a történeti plébániákat, és
az 1801 elõtti könyvanyagot jegyzékeltük,
majd részben begyûjtöttük az egyházmegyei
könyvtárba. E beszállított plébániai könyvál-
lományokat önálló egységekként kezeljük, nem
olvasztottuk be a törzsállományba.

A pusztulás mértékének ellenére egy jelentõs
könyvgyûjteményt alakítottunk ki a jelzett, meg-
menekült könyvtárak maradékaiból. 8 õsnyom-
tatvány, 374 antikva (XVI. századi nyomtatvány),
219 RMK, kb. ezer XVII. századi nyomtatvány
és  közel tízezer 1850 elõtti nyomtatvány alkotja
az egyházmegyei könyvtár muzeális állományát.

A feldolgozás 2000-ben indult meg. Elsõként
az épségben megmaradt és XVIII–XIX. századi
katalógusokkal is rendelkezõ káptalani állomány
feldolgozását végeztük el3, majd nekiláttunk az
összes állományrészt átfogó õsnyomtatvány-an-
tikva-RMK katalógus elkészítésének4. Idõközben,
évfordulós kiállítás apropóján, egy nyomdatör-
téneti összefoglaló munka is elkészülhetett5. Je-
lenleg a XVII. századi nyomtatványokat bemu-
tató katalógus összeállításán, illetve a kapucinu-
sok könyvtárát bemutató köteten dolgozunk.

A szatmári római katolikus egyházmegye
aránylag fiatal, 1804-ben szakították ki az egri –
érseki rangra emelt – egyházmegye területébõl,
Trianon után több részre esett szét. A váradi
egyházmegyéhez hasonlóan a plébániák, szerze-
tesrendek középkori, koraújkori elõzményei jó-

részt elpusztultak. A XVII. és XVIII. század
folyamán könyvtári tekintetben is jelentõs lépés
volt a szerzetesrendek újbóli megjelenése a ké-
sõbbi egyházmegye (ekkor tehát még egri püs-
pöki egyházmegye) területén. Az 1636-ban ala-
pított szatmári jezsuita gimnáziumnak és könyv-
tárának jogutódja 1776 után a pálos rend volt. A
rendfeloszlatások (1786) nyomán azonban a
könyvtár szétszóródott. Hasonló módon veszett
nyoma a nagybányai jezsuita rendház könyvtá-
rának is. Középkori elõzmények után a minori-
ták az 1680-as években tértek vissza Nagybá-
nyára, majd a szatmári békekötés után gyökerez-
tek meg végleg a városban. Kolostoruk államo-
sítása ellenére (1948 után) értékes könyvtáruk
megmenekült, a Szentháromság plébániatemp-

2 Emõdi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyház-
megyei Könyvtár rehabilitálására. Erdélyi Múzeum, 2002/
1-2.
3 Emõdi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtá-
ra a XVIII.században. Bp.-Szeged, 2002.
4 A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyv-
tár régi állománya. I. Bp.-Nagyvárad, 2005.
5 A Nagyváradi Szemináriumi Nyomda 1745–1804. Nagy-
várad-Bp., 2004.
6 Bibliotheca Laurenziana. Szatmár, 1900.
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lomban õrzik mindmáig.
Kaplonyban az 1720-as
évektõl voltak jelen a fe-
rencesek, könyvtáruk ja-
varészben ma is meg-
van. Az egyházmegye
területén a kegyesrendi-
eknek (piaristák) két
rendházuk is volt: Nagy-
károlyban (1727-tõl) és
Máramarossz ige ten
(1730-tól). Mindkét
rendháznak és a hozzá-
juk kapcsolódó oktatási intézményeknek részben
megmenekültek a könyvtárai, a gondos rejtege-
tésnek, befalazásnak köszönhetõen. A XIX. és
XX. század folyamán az egyházmegyében (új-
ból) letelepített szerzetesrendek könyvtárai kö-
zül a szatmárnémeti ferences kolostor könyvtára
igen jelentõs értéket képvisel, jelenleg a legérté-
kesebb könyvanyaga az egyházmegyének (az
1913-ban érkezõ rendtagok a gyöngyösi, kassai,
rozsnyói rendházakból kaptak könyvanyagot, me-
lyet 1948 után elrejtettek és csak az 1990-es évek
legvégén tártak fel).

Az 1804 után alakuló szatmárnémeti püspöki
és káptalani könyvtárak a második világháború
után szinte teljesen megsemmisültek, illetve szét-

szóródtak. A Schlauch Lõrinc-féle könyvtár
(mely magában foglalta a Török Jánostól vásá-
rolt hungarikumokban és ritkaságokban gazdag
könyvtárat is)6 egy részét az 1930-as években
eladta a püspökség, maradékai talán a kolozsvá-
ri Akadémiai Könyvtárba jutottak az 1950-es
években. Más okok következményeként (svábok
kivándorlása, új plébániaépületek építése az
1970–1980-as években, gondatlan tárolás stb.),
de hasonlóan nagymértékû volt a pusztulás a
plébániai könyvtárak esetében is.

2005-ben vette kezdetét a szatmárnémeti püs-
pökség által fenntartott Hám János Római Kato-
likus Teológiai Iskolaközpont mellett mûködõ
Egyházmegyei Könyvtár külön részlegének, a
muzeális könyvanyagot megõrizni hivatott
könyvgyûjteménynek a kialakítása. A nagyvára-
di tapasztalatokat felhasználva, egy meglehetõ-
sen operatív „felderítõ” munka során, 2005 má-
jus-júniusában számba vettük az egyházmegye
összes régi könyvállományát, és egy elõzetesen
kialakított koncepció mentén begyûjtöttük a
könyvanyagokat.

A püspöki palotában lévõ Egyházmegyei
Könyvtárba a püspöki és káptalani könyvtárak
csekély számú maradékát, az egyházmegye
összes plébániájának még fellelhetõ régi
könyvanyagát (mint említettük, ez elég szegé-
nyes volt), továbbá a szatmárnémeti ferences
rendház gazdag könyvtárát szállítottuk be. A
két piarista könyvállományt terveink szerint a
Nagykárolyban kialakítandó piarista „gyûjtõ-
könyvtárban” egyesítjük, továbbá a kaplonyi
ferences könyvtárat helyben rendeznénk, dol-
goznánk fel, ugyanis ott adottak a biztonságos
tárolás körülményei.

Az így kialakított, három pilléren nyugvó
régikönyves intézményi hálózat a jövõben remél-
hetõleg oltalmat fog nyújtani a szatmári egyház-
megye mostoha sorsú  régi könyveinek. Leltárba
vételük, feldolgozásuk 2006 nyarától várható.

A két egyházmegye (nagyváradi, szatmári)
összes könyvtárát átfogó ténymegállapító (mert
évtizedes pusztulásuk okán ez volt az elsõdleges
feladatunk), majd rehabilitáló (begyûjtõ, rend-
szerezõ és feldolgozó) munka jó irányban halad.
Reményeink szerint a már kialakított és a kiala-
kítandó gyûjtõkönyvtárak állományai feldolgo-
zásuk elõrehaladtával az egyház-, mûvelõdés- és
könyvtörténeti kutatás célpontjai lesznek.

Emõdi András


