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A kolozsvári unitárius kollégium könyvtáráról

Gál Kelemen azt írja a kolozsvári unitárius kollégiumról szóló monográfiájában, hogy
ez az intézmény "a magyar unitarizmusnak központi szerve, szíve, szeme fénye és
fókusza. Ha ennek fénye a történelem folyamán valamikor bőségesen áradhatott, an
nak termékenyítőáldását és melegítő sugarait az egész "vallásközönség", egyháziak
és világiak, egyesek és intézmények egyaránt élvezhették. Ha ez a fény kialvással
fenyegetett, s a fókusz szent oltártüze a parazsak alatt senyvedett, megérezte a der
mesztö hideget mindenki, aki az egyházi közösség tagjának érezte és tartotta magát".
Ugy gondolom, igazat mondanak ezek a patetikus szavak, s ehhez az általános mél
tatáshoz csupán két megjegyzés kívánkozik. Egyfel61 az, hogya drámai mozzanatok
sokaságát megélt intézményb61 bizony olykor a tűzvészek és könyvégetések fénye és
melege is áradt, másfelől nem árt hangsúlyoznunk, hogya kollégium nem csupán az
unitárius felekezetnek, hanem az egyetemes erdélyi művelödésnek volt egyik igen
fontos központja.

A kollégium kialakulásáról és korai történetéről az említett monográfia és több
részlettanulmány ellenére csupán igen hézagos adatokkal rendelkezünk. Tudjuk
ugyanakkor, hogy az elődjének tekinthető városi-plébániai iskola élére a magyarok
nak 1526-ban sikerült először magyar rektort állítaniok, hogy aztán 1568-tól egy ki
egyensúlyozott rendszerben - évenként váltakozva a magyar és a szász lektor 
működjön az intézményben. Ezt persze megelőztea reformáció térhódítása, amelynek
során elóbb lutheránus, majd református irányítás alatt müködö, s a hódoltsági Tol
náig elmenően is kapcsolatokat fenntartó jelentős iskolává vált. Meg is gyarapodott,
hiszen miután 1556-ban kiűzték a városból a fehér barátokat, 1557-ben az ország
gyűlés rendelete az iskolának juttatta a Domonkos-rendiek kolostorát is.

Mindez jól ismert a szakemberek előtt, az azonban már kevésbé, hogy az antitrini
tarizmus előretörése csak hosszú küzdelem eredményeképpen tudta unitáriussá for
málni a kollégiumot. Az 1560-as években heves viták zajlottak le Dávid Ferenc és az
iskola református igazgatója, Károlyi Péter között, de még 157o-71-ben is a reformá
tus Félegyházi Tamás állt az intézet élén. Talán ismertebb, hogya század 70-es, 80-as
éveiben a még az antitrinitáriusok számára is problamatikus nagy valláskeresőkés
vallásújítók (Sommer, Palaeológus, Francken) adják meg az iskola jellegét. Ez is jelzi
tehát, hogy az iskola korántsem volt a mindenkori domináns anti trinitárius áramlat
egyszeru kiszolgálója, s az sem kétséges, hogya nagy hányattatások közepette meg
megújúló jezsuita iskolai kísérletekkel való versenyfutás nagymértékben hozzájárult
a kollégium tartósan magas színvonalához. Ezt a XVI. század utolsó két évtizedét
kitöltő békés, a diákokért az oktatás színvonalával harcoló küzdelmet azonban hama
rosan komolyabb, fegyverek váltották fel. A 15 éves háború egyetemes pusztulást
hozó következményeképpen elóbb Mihály vajda dúlta fel Kolozsvárt, majd olyan
események következtek, amelyek végveszélybe sodorták a város eme fontos intézmé
nyét. 1603-ban elóbb a jezsuiták kollégiuma vált a népharag áldozatává, hiszen a
politikai szerepük miatt is feldühödött, s az unitárius prédikátorok által csak tovább
tüzelt kolozsváriak szinte lerombolták kollégiumukat, s kikergették őket a városból.
Aztán ugyanebben az évben a győzedelmes Básta az unitáriusok kollégiumát dúlta
f~l: a reformáció szellemében írott műveket elégettette, vagy átadta a jezsuitáknak.
Am minden szorongattatás ellenére ez a fontos intézmény megőrizte vitalitását a
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református fejedelmek alatt is. A XVII. századi egyházi és világi értelmiség, az erdélyi
politikai és kulturális élet sok jelentékeny alakja tanult falai között, s viszonylagos
nyitottságát az is biztosította, hogy rendszeresen és szervezetten küldte legjobb diák
jait a nyugat-európai egyetemekre is. Ezek a peregrinusok nagymértékben járultak
hozzá a könyvtár gyarapításához is, hiszen az unitáriusok is követték azt az általános
magyarországi és erdélyi gyakorlatot, hogy azok, akik közköltségen folytatták külföl
di tanulmányaikat, kötelesek voltak a küldő intézmény könyvtárát könyvekkel is gya
rapítani. Az 1626-tólkezdve vezetett - máig kiadatlan - Fasciculusok is arról tanús
kodnak, hogya XVII. század végére - a sorozatosan pusztító tűzvészek ellenére is
- igen jelentékeny, friss, korszerű művekkel gazdagon felszerelt könyvtárral rendel
kezett a kollégium. Mindebb61 azonban igen kevés maradt ránk, mert a guberniumi
korszak beköszönte nagy megrázkódtatásokat okozott nem csupán az unitárius fele
kezet, hanem a kollégium életében is. Először csupán az ún. óvári iskolából kellett
elköltözniök, s ekkor a könyvtárat a piaci templom sekrestyéjébe szállították át. 1716
ban azonban Steinville tábornok a főtéri templomot is visszafoglalta a katolikusok
részére s ezzel együtt az 6 birtokukba került a sekrestyében őrzött könyvtár is. Már
tonfi György püspök a reformáció el6tt írt és nyomtatott műveket a helyi jezsuita
kollégiumba, illet6leg a plébánia könyvtárába vitette, míg a reformáció korában szü
letetteknek csupán egy részét adta vissza az unitárius egyháznak. Zömét állítólag
rakásra hordták és elégették, megint mások ismeretlen kezekbe kerültek, s csupán egy
töredékük került vissza a kollégium könyvtárába. Hatalmas érvágás volt ez, amely
megszakította a gyűjtemény folyamatos gyarapodását és kiépülését.

Am a XVIII. században az unitárius egyházat és intézményeit egyre keményebben
sújtó intézkedések ellenére komoly er6feszítések történtek a könyvtár életre keltésére.
Folytatódott a külföldi akadémiákon járt hallgatók adományozó gyakorlata, de az
állomány nagyobbik része mégis a nagy XVIII-XIX. századi adományozók jótékony
ságának eredménye, akik között Suki László, Bölöni Farkas Sándor, Nagyajtai Kovács
István, Simén Domokos és Brassai Sámuel voltak a legjelent6sebbek. Ehhez hozzájá
rult persze az a szívós szervez6 igyekezet is, amely összegyűjtötte a vidéki papoktól
és iskolamesterektől a náluk őrzött kéziratokat s mindazokat a műveket, amelyeket az
egyház első számú tanintézménye nem nélkülözhetett. Így állt össze ez a főleg kéz
iratokban rendkívül gazdag gyűjtemény,amit az is magyaráz, hogya Habsburg ura
lom hosszú időn át tiltotta az unitárius művek kinyomatását, s a kátékon és énekes
könyveken kívül szinte minden vallásos mű másolással terjedt.

A könyvtár állományának ismertetésére áttérve természetesen szép számmal őriz

nek itt régi magyar nyomtatványokat is, ezen belül azonban értelemszerűen elsősor

ban az unitárius teológiai irodalom van képviselve. A XVI-XVII. századi unitárius
teológiai irodalom (vitairatok, káték, énekeskönyvek stb.) szinte minden darabját
megtalálhatjuk a gyűjteményben, nagyon sok esetben XVIII. vagy XIX. századi kéz
iratos másolatban is. Feltűnő ugyanakkor a tulajdonképpeni szépirodalom teljes hiá
nya, hiszen legfeljebb Heltai Cancionaléjának meglétét említhetjük meg.

A történelmi vonatkozású kéziratok közül az élre kívánkozik a kolozsvári magyar
polgárok adóösszeírását tartalmazó 1453. évi kézirat, amely Nagyajtai Kovács István
hagyatékából származik. Kiemelkedő fontosságú az a XVI. század végi kézirat is,
amely a kolozsvári Szent Mihály- és a mellette álló ún. "kistemplom" javairól készített
leltár. De megtalálható itt egy Bethlen Miklós munkáit tartalmazó kolligátum éppúgy,
mint Bethlen Farkas nagy történeti munkájáról készült XVIII. századi magyar nyelvű
kivonat is. Ot másolatot is őriznek Cserei Mihály Erdély történetér61 írott munkájáról,
s gazdag, jobbára még alig tanulmányozott kolligátumok vannak az erdélyi határ
őrség felállításáról, valamint a mádéfalvi veszedelemről.
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Az egyháztörténeten belül természetesen az unitarizmus történetét taglaló munkák
dominálnak. Néhány fejezet megvan Uzoni István híres egyháztörténetéből,de több
másolat és redakció őrzi Agh István és Szentábrahámi Lombard Mihály még igen
kevéssé hasznosított egyháztörténeti előadásait is. A modernebb vonatkozások közül
arra a levelezésanyagra érdemes külön is utalni, amely a XIX. század 20-as éveitől

rendszeressé vált angol-amerikai és erdélyi unitáriusok közötti érintkezések során
született.

A teológiai és filozófiai kéziratok között kétségtelenül azt a Thoroczkay- és Lisz
nyai-kódexet kell megemlítenünk elsősorban, amelyek a kelet-közép-európai hetero
doxia európai méretekben is jelentős személyiségei (Sommer, Palaeológus, Francken)
műveineka XVI. század végén, illetőleg a XVII. század elején készült másolatait őrzik.
De nem kevésbé fontos a szombatosok régi könyve, Péchi Simon egyik autográf kéz
irata, vagy a Pécsi disputa szövegváltozata sem. A késöbbíekböl több kéziratos kötet
is tanúskodik arról, hogy a korai, majd érett felvilágosodás eszmeáramlatai, olykor
igen heves viták kíséretében, de eljutottak a kollégium falai közé is. Ezek közül igen
fontos egy mai napig feldolgozatlan Helvetius-magyarítás, de Martinovics kátéjának
másolata is.

A filológia-bibliográfiai irodalmon belül meg kell említenünk Kénosi Tőzsér János
nak az erdélyi unitárius írókról illetőleg nyomdászokról készült összefoglalását, vagy
Kótsi Patkó János drámatörténeti munkáját.

A modernebb irodalomtörténeti vonatkozások közül külön is szólnunk kell azokról
a kolozsvári diákfolyóiratokról, amelyek a XIX. század 20-as éveit61 kezdödöen hal
latlan változatosságban jelentek meg, s amelyek szinte teljességgel feldolgozatlanok.
A valamennyire már feltárt Remény is bizonyítja, hogy ezek áttanulmányozása jelen
tékeny mértékben gazdagítaná művelödés-és irodalomtörténeti ismereteinket.

A természettudományok körébe tartozó művek zömét a kollégium tanárainak el6
adásai, illetőleg az azokról készített másolatok alkotják. Már a XVII. századtól kezd6
d6en azonban vannak olyan kolligátumok is, amelyek a külföldi egyetemen tanult
ifjak ilyen jellegű jegyzeteiket tartalmazzák. Szerencsés esetekben ezek közlik a hall
gatott professzor nevét is, s fontos forrásai a peregrináció történetének is.

Mai napig sem eldöntött, kinek a javára írható, hogya kollégium kézirattárában
szokatlan nagy mennyiségben őriznek zenei kéziratokat. Rendkívül sok kotta-, illet6
leg partitúramásolat található itt XVII-XIX. századi zeneszerzöktől.s ezek egy része
kétségtelenül a legendás polihisztor, Brassai Sámuel hagyatékából származik. Ugy
tűnik azonban a kéziratok nagyobbik része a kolozsvári Musikai Egyesülett61 ered.
Mindenesetre ezek feldolgozása jelentékeny mértékben gazdagítaná a város zenei éle
tének műltjára vonatkozó ismereteinket.
.. Reménykedjünk, s ezért ne szóljunk a kollégium modem kori hányattatásairól.
Orüljünk annak, hogya magyar művelédéstőrténete rendkívül fontos tárháza végül
is együtt tudta tartani dokumentumait. A rendezés munkáját elkezdő diák-munkakö
zösségeknek, valamint - a nagy történész, Kelemen Lajos ösztönzésére szorgoskodó
- Benczédi Pálnak, és a sokat megélt Lakó Elemérnek köszönhetéén azt is pontosan
tudjuk, hogy mi mindent őriz ez a gyűjtemény. Lakó Elemér szakszerű és pontos
katalógusa föltétlen megérdemelné, hogy nyomtatásban is megjelenjen, s talán még
eljő az az idő is, amikor az e katalógus alapján tájékozódó magyarországi kutatók is
kézbe vehetik a mintegy 3500 munkát számláló kézirattár becses darabjait.

852


