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A kolozsvári Lyceum-könyvtár története

Az 1948-ban államosított kolozsvári piarista kollégium könyvtárának múltját
vizsgálva a Báthory István által alapított jezsuita akadémia könyvgyűjteményé

nek történetéből kell kiindulnunk.
A jezsuita könyvtári gyakorlatnak megfelelően a gyűjtemény szervezése a

kollégium létesítésével párhuzamosan történt. A Báthory-egyetem bibliotékája
kialakulásánál fogva a középkori erdélyi magyar könyvtárfejlődésösszegezőjé

nek tekinthető. Az 1579-ben alapított jezsuita kollégium könyvtárába gyűjtötték

össze Gyulafehérvárról, Váradról, Kolozsvárról a reformáció során megszűnt

katolikus intézményeknek a 16. század végén még fellelhető könyveit. Az Eu
rópa különböző országaiból Erdélybe érkező jezsuita tanárok is érdekeltek vol
tak a könyvtár színvonalának emelésében, fenntartásában. Ezért mindjárt az
alapítás után a lengyelországi provinciálist és társait megbízták, hogy Báthory
István király költségére vásárolandó könyveket vigyenek magukkal Erdélybe.
Báthory ugyanis 1579-ben kötelezte magát, hogya rendházat ellátja a szükséges
könyvekkel. A gyűjtemény megszervezésében a pápai könyvtárral és annak
praefectuséval szoros kapcsolatban álló Szántó Istvánnak jutott a döntő szerep.
ű járt utána az említett középkori könyvanyag Kolozsvárra szállitásának, sür
gette a beszerzéseket, melyeket vagy a fejedelem által kiutalt pénzösszegből,

vagy a rend központi pénztárából kapott summából fedeztek. Mivel a kollégium
megerősödésével egy időben növekedett az igény az új könyvek iránt, a Krak
kón át vezető könyvbeszerző útjukon meglepően gyorsan eljutottak a Nyugat
Európából származó külföldi könyvújdonságok Kolozsvárra. Ezek ugyanis a
jezsuiták számára az oktató, hitvédelmi munkájukhoz elengedhetetlen segéd
eszközöket alkották. Az 1585/86-os tanévtől, miután elkezdődötta filozófia és
teológia előadása is, még sürgetőbbé vált a könyvbeszerzések kérdése.

Természetesen a könyvállományt a rendi előírásoknak megfelelően leltározták,
katalogizálták. Ezt a mai napig a kötetekben olvasható bejegyzések bizonyítják. A
diákok könyvtárhasználatát 1583-tóla Possevino által megszerkesztett szemináriu
mi rendtartás szabályozta, mely természetesen igazodott a jezsuiták általános gya
korlatához. Ennek megfelelően senki sem tarthatott magánál könyveket; a haszná
latra adott példányokba tilos volt jegyzeteket beírni, jeleket tenni; a tiltott könyveket
át kellett adni a rectornak, s csak az ő engedélyével lehetett olvasni őket.

1588. december 25-én a medgyesi országgyűlésena protestáns rendek kikény
szerítették a fejedelem jóváhagyását a jezsuiták Erdélyből való kitiltását elren
delő végzésükhöz. Közölték a jezsuita atyákkal, hogy "az mely könyveket, egy
ház marháját és egyebet efélét mind innen Fejérvárról, s mind Váradról, (Ko
Iozsvárról) számon nékik adtanak volt, azon módon és számon ők is mindene
ket rezignáljanak ugyan azon felyül megmondott helyekre." E rendelkezés elle
nére a jezsuiták igyekeztek sok mindent - köztük a könyvek egy jó részét is
- kimenekíteni Erdélyból Magyarországra, Lengyelországba. Az így elvitt va
gyont 1589 márciusában készpénzben közel 5000 forintra becsülték. Az elmene-
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kített könyvek zöme Magyarországon maradt, de könyvészeti ritkaságok Auszt
riába is elkerillhettek. Java részüket azonban még két év múlva is Leleszen
őrizték, de innen Szántó István önhatalmúlag a Znióváralján, Vágsellyén, Túró
con létesített rendházakba is bőven juttatott belőlük. Igy ma már nem lehet
megállapítani, hány kötet sodródott el végleg az Erdélyből kihozott anyagból.

A jezsuiták kitiltását azonban Báthory Zsigmond nem tekintette véglegesnek,
a Kakas István által külön kezelt birtokaik jövedelmét félretétette, az egykori
diákok közül megmaradókat Kolozsmonostoron saját költségén együtt tartotta.
A jezsuiták visszatérését Alfons CarilIo készítette elő, aki 1591 márdusában ér
kezett a fejedelmi udvarba Báthory gyóntatójaként, teológiai tanácsadójaként.
Végül 1595 májusában a gyulafehérvári országgyűlés érvénytelenítette a med
gyesi kitiItó végzést, s visszaadta a rend minden vagyonát. A kolozsvári épüle
tek visszaszolgáltatásakor kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint a könyvtár helyben
hagyott része sértetlenül megmaradt. (Sajnos a visszaadott kötetek számát nem
tüntették fel a jegyzőkönyvben.)

A kolozsvári könyvanyag megmaradásának is köszönhetően már májusban
újrakezdhették a tanítást. Ezután azonban megkezdődötta hadakozás az elvitt
kötetek visszahozataláért, újabbak beszerzéséért. Carilio levelezése sokatmondó
bizonyítéka ennek a hosszan tartó küzdelemnek. Sem a lengyelek, sem az oszt
rákok nem siettek a visszaszolgáltatással. Végül az osztrák provindálissal foly
tatott hosszas levelezés után 1595. augusztus 28-án Krizkovszki Gáspár atya
indult útnak Krakkóba az erdélyi holmikért, s noha visszaérkezésekor ezt nem
említik, feltételezhetően könyveket is hozott magával. 1595-öt követően meg
kezdődött a könyvtár fénykorának tekinthető időszak. A bejegyzések alapján
megállapítható, hogy ekkor a könyvállományt újból katalogizálták. Ezt követő
en külön praefectust kapott a gyűjtemény: 1596-ban Johann Leinberert, 1598-ban
a Rómából való Antonio Mariettit. Nemcsak ők, hanem a külföldröl érkező

tudós tanárok is a könyvtár körül valóságos tudományos műhelyt alakítottak ki.
E rövid virágzás után a könyvtár történetében - osztozva Erdély hányatott

sorsában - ismét nehéz időszak következett. Miután a Carilio és a jezsuiták
hatása alatt álló Báthory Zsigmondnak Habsburg-barát politikája csődöt mon
dott, a közhangulat a jezsuiták ellen fordult. A fejedelem támogatásának esők

kenésével, s azáltal, hogy Mihály vajda birtokaik és jövedelemforrásaik egy ré
szét elvette tőlük, anyagi helyzetük megromlott, s így kevesebbet fordíthattak a
könyvtár fejlesztésére is. Ez időszakban a legjelentősebb gyarapodást az 1602
ben Kakas István által adományozott Wolphard-Kakas gyűjtemény jelentette.
A lappangó jezsuitaellenes indulatok szabad utat nyertek Báthory Zsigmond
lemondása, s Erdélyből való távozása után. Igy 1603. június 9-én, miután Székely
Mózes fejedelem ostrommal elfoglalta Kolozsvárt, az amúgyis többségében uni
tárius vallású lakosság megrohanta a jezsuita rendházat és templomot. Pusztí
tásaikról Szamosközi így számol be: a fosztogatók a könyvtárba rontottak, és
"az egyházi, valamint a világi irodalomnak sok-sok termékét... valóban ember
telen, még a törököktől és tatároktól sem tapasztalt barbársággal kezdték pusz
títani, szekereékkel és kardokkal hasogatni." Hasonlóan drámai hangvételűAr
genti atya 1603. augusztus 15-i jelentése az eseményekről. Ezzel szemben ifjabb
Heltai Gáspárnak a vizsgálat hivatalos jegyzőkönyvében található nyilatkozata
más képet nyújt a történtekről. Ebből úgy tűnik, hogy június 9-én a garázdál
kodók nem jutottak be a védett helyiségekbe és a kápolnába, ahol a könyvtárat
őrizték, s így nem is fosztogattak ott. A 9-éről 1Ü"ére virradó éjszakát két esküdt
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polgár a helyszínen töltötte, s vigyázott a könyvekre. A következő éjjel maga
Heltai is a helyszínen volt, ahova időközbenSzékely Mózes is állíttatott őröket,
és ll-étől fogva a város bírája gondoskodott a védelemről 12 kirendelt emberrel,
amit a fejedelem és a város kiküldötteiből álló bizottság június 12-én felvett
leltára igazol. E szerint "az könyveknek nagyobb része meg vagyon". Június
12-étől az említett bizottság kezelte a könyveket is, sajnos nem nagy felelős

séggel. Bár igaz, hogya fosztogatók elpusztítottak, összevagdaltak több kötetet,
de a "nyomozás" során a városban csak 40-50 könyvet sikerült összeszedni.
Ez a tény is arra utal, hogya könyvtár megcsonkítását leginkább a művelt

könyvbarátok okozhatták, akik nagyon jól tudták, hogy milyen értékeket érde
mes "menteni". Ilyen volt például [acobínus János fejedelmi kancellár, aki roko
nának, Kakas Istvánnak a könyveit (és esetleg más köteteket is) Székely Mózes
sel magának ajándékoztatott, a lakására szállíttatott, s melyek csak nemsokára
bekövetkező halála után kerülhettek vissza a gyűjteménybe. A komolyabb ká
rosodást Székely Mózes haláláig (július 17.) vagy legkésőbb a jezsuiták vissza
téréséig (szeptember 17.) eltelt időszakban szenvedte el a könyvgyűjtemény. Az
1603 októberében összeállított kimutatás 2000 forintra becsüli a könyvtárban
elszenvedett kárt (a kéziratos anyagot nem számítva), mely a június 12-i leltárral
összevetve túlzónak tűnik.

Miután 1603 októberében Basta a Kolozsvárra visszatérő jezsuitákat az unitá
riusok főtéri templomával, parókiaházával, iskolaépületével kártalanította, 1604
január-februárjában megtörtént a könyvtár újjászervezése. Ez természetesen újbóli
leltározással járt. De a békés fejlődés körülményei most sem teremtődtek meg.

A Rudolf király által Kolozsvárra megtorlásként kivetett kegyetlen sarc ellen
hatásaként a város lakossága azonnal fellépett a jezsuiták ellen, mihelyt Bocskai
hadai megtisztították Erdélyt a császáriaktól. Az unitáriusoknak a városi tanács
1605. július 16-án visszaadta elvett javaikat, és utasította a jezsuitákat, hogy
három napon belül a várost elhagyva költözzenek Kolozsmonostorra. A kitiltást
követően Argenti atya a könyvek, templomi tárgyak egy részét szétosztotta a
székelyföldi papok között, A könyvtár legértékesebb részét azonban Kolozsvá
ron, megbízható embereinél hagyta.

A könyvgyűjtemény legrégibb állagából 490 cúnet sikerült a bejegyzések alapján
azonosítanom. Ezek legnagyobb része ma is Kolozsváron található (az Akadémiai
Könyvtárban, ahová a piaristáktól került), de akad példánya csíksomlyói ferences
kolostor könyvtárában, a Batthyaneurnban, a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban, a
Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Tudományos Könyvtárban, a budapesti Egyetemi
és Széchényi Könyvtárban, a gyöngyösi egykori ferences könyvtárban.

Noha 1606 novemberében a jezsuiták elhagyták Kolozsvárt, és 1607 júniusában
az országgyűlés újból kitiltotta őket Erdélyból, a megmaradt könyvtár alapjául szol
gálhatott a későbbiekben újjászerveződő katolikus oktatásügynek. Mivel a kálvinis
ta fejedelmek elnézték, hogy Kolozsmonostoron a jezsuiták iskolát tartsanak fenn
a papi utánpótlás biztosítására, ide szállitották a Kolozsváron elrejtett könyveket.

A fejedelemség megszűnte után a jezsuiták életkörülményei nyugalrnasab
bakká váltak. Beköltözhettek Kolozsmonostorról az óvári zárdába, ahová a
könyvtárat is magukkal vitték, mely onnan a Farkas utcai épületükbe. végül
pedig egyetemük Király utcai szárnyába került. György Lajos, a könyvtár tör
ténetének jeles szakértője szerint az akadémiai korszak 0693-1773} kezdetén
1000-1500 kötetre volt becsülhető a könyvtár állománya. Megszerezték a kor
szerű tudományos műveltséghez nélkülözhetetlen (s a bölcsészeti és teológiai
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fakultás léte által is megkövetelt> műveket: klasszikusokat, történetírók munkáit,
bölcseleti, hittudományi, természettudományos irodalmat, enciklopédikus soro
zatokat. E lendületes fejlődés következtében a 18. század folyamán néhány év
tized alatt több ezer kötettel gyarapodott a gyűjtemény. A legrégibb megmaradt
katalógus (1797) összesen 4039 művet sorol fel 6442 kötetben. A könyvtár élén,
amint ezt a jezsuita gyakorlat megkövetelte, a praefectus és a bibliothecatius állott.

Mint ismeretes, 1773-ban bekövetkezett a jezsuita rend feloszlatása. Altalában
} ez a könyvtárak felszámolását is maga után vonta, de szerencsére e tekintetben

a kolozsvári könyvgyűjtemény kivételt képezett. Ezt az időpontot követően hi
vatalosan Egyetemi Könyvtárnak nevezik. Mária Terézia rendelete nyomán az
1776/77-es tanévtől piaristák települtek Kolozsvárra, akik 1777 március végén

.a könyvtárat is átvették, mely aztán 1779 júniusában meg is nyílt a nyilvánosság
előtt. Pállya István rektor megnyitójában ezt mondotta: "a királynő kívánja,
hogya könyvtár nyilvános legyen. Akarja, hogy oda mindig szabad bejárása
legyen mindazoknak, akiket a tudományok iránti, minden tiszteletet megérdem
lő vágyakozás hevít". Végeredményben tehát ez volt az első, modem értelem
ben vett egyetemi könyvtár Kolozsváron, s jó ideig az egyedüli olyan intézmény
Erdélyben, mely tudományos segédeszközökkel szolgálhatott. A nagymértékű

gyarapodást azonban megtorpanás követte, miután ll. József (aki nem folytatta
Mária Terézia tanügyi elgondolásait) 1784-ben az egyetemi címet elvette, és ki
rályi Lyceummá minősítette a tanintézetet. A királyi Lyceum könyvtárának fő

feladatául ugyan a főiskola három tagozatának bölcsészeti, jogi, orvosi művek
kel való ellátását jelölték meg, de a rendelkezésre bocsátott költségvetés ennek
megvalósulását nem tette lehetévé. Ugyanakkor a könyvbeszerzés körülményes
volta miatt a múlt század első felének magyar irodalmi termése csaknem teljesen
hiányzik az állományból. A Bécsből érkező terjedelmes könyvtári szabályzatok
biztosították a könyvek korszerű kezelését. Ezeket 1848-ban váltotta fel az első

magyar nyelvű szabályzat. Miután a századforduló táján a hanyag kezelés miatt
jelentős károk érték a gyűjteményt (könyvek vesztek el, eluralkodott a rendet
lenség), megszigorították a kölcsönzést. Az állomány gyarapodása továbbra is
vásárlásokból, az 1852-es sajtótörvény nyomán a köteles példányokból és aján
dékozás útján jött létre. Kivételes helyzetben volt a könyvtár, hiszen az erdélyi
könyvellenőrző hivatal a cenzúrázott kéziratokat hivatalból itt helyezte el meg
őrzés céljából, s a tiltott könyvek bizalmas jegyzékét is ide irányították. Az aján
dékba kapott könyvek közül a legjelentősebb az Aranka-féle Magyar Nyelvmí
velő Társaság könyv- és kézirattára volt, melyet később György Lajos rendezett,
s melynek önmagában is jelentős művelődéstörténeti értéke van. Ugyancsak
jelentősen hozzájárult az állomány gyarapodásához a Magyar Tudományos
Akadémia, mely 1944-ig minden nyomtatványát megküldte a Lyceum könyv
tárának. 1823-rál a könyvtár is a Farkas utcai új iskolaépületbe került. Míg az
abszolutizmus ideje alatt irányítása a bécsi császári és királyi közoktatásügyi
minisztérium hatáskörében volt, a 60-as évektől a főkormányszék. illetve a Ka
tolikus Bizottság vált a könyvtár főhatóságává, közvetlen felettesévé pedig az
erdélyi római katolikus püspök. Az 1870-es évek elejétől pedig a könyvtár az
iskolával együtt az erdélyi római katolikus státus igazgatótanácsának irányítása
alá került. Miután 1849-től kezdődően az intézet keretein belül fokozatosan
megszűnta jogi, a bölcsészeti, majd 1872-ben az orvos-sebészeti kar, ez a könyv
beszerzésekre is kihatott. A könyvtár működésében továbbra is igyekeztek az
akkori kor színvonalán álló könyvtárkezelési eljárásokat, szempontokat érvé-
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nyesíteni. Így például az 1862-es szabályzat értelmében megtiltották az ősnyom
tatványok, ritkaságok, kéziratok kiadását. 1864-ben 25 603 művet tartottak nyil
ván a könyvtárban, melynek fontossága az Erdélyi Múzeum-Egyesület (1859),
majd a kolozsvári Egyetemi Könyvtár megalakulása után ezek fejlődésével pár
huzamosan fokozatosan csökkent.

Az 1918-as nagy politikai változásokat a könyvtár történetében nagyarányú
visszaesés követte. Allománya 1929-ig csupán 197 kötettel gyarapodott, 1929
ben György Lajost bízták meg a könyvtár átszervezésével, kezelésével, akinek
vezetése alatt a megváltozott körülmények között a gyűjtemény ismét különle
ges szerephez jutott, a kisebbségi tudományos élet egyik jelentős intézménye
ként. Fontos szerepet látott el a könyvtár, mert az egyetemi hallgatók számára
beszerezte a legfrissebb magyar tudományos könyveket, melyek gyűjtését az
Egyetemi Könyvtár akkor már elhanyagolta. Az 1934-ben a gimnáziumtól for
mailag is elkülönült könyvgyűjteményebben az időszakban új könyvtárrésszel,
a szépirodalmival gazdagodott. A két világháború között is az állománya rend
szeres beszerzésen, gyűjtésen kívül ajándékokkal gyarapodott, olyannyira, hogy
amint azt György Lajos megállapította: Ifa legtöbb magyar kiadvány itt gyúlt
össze Erdélyben". A második világháborút követően a gyűjteményt 1948 nyarán
államosították, s napjainkban a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban található.

A jezsuita egyetem, majd piarista kollégium könyvtára évszázadokon át szol
gálta az erdélyi művelődés ügyét, egyetemes szellemi értékek őrzőjekéntEuró
pához kötötte olvasóit. A kezdetben egyetemi könyvtárként induló gyűjtemény,
mely a két világháború között ugyanazt a szerepet töltötte be, mint indulásakor,
ma a művelődéstörténeti kutatásokhoz nyújt gazdag forrásanyagot.
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