
 
Különleges Bibliák az Eperjesi  Evangélikus Kollégiumban 
 Az Eperjesi Kollégium története szorosan összefonódott az iskola könyvtá-rának történetével. Egyidejűleg jött létre a Kollégium megalakulásával és hasonlóan alakult századokon át a sorsa. Az első említés a kollégiumi könyvtárról 1673-ból származik, de részleteket nem ismerünk. Feltehetően fokozatosan gyarapodott, amint azt a többi protestáns kollégium gyakorla-ta mutatja, a tanárok, diákok, egyéb támogatók révén. 1731-ben a kollégi-um rektora, Sartorius Dániel kezdte fejleszteni a könyvtárat, melynek gyűj-teményében már fellelhetők voltak majd minden tudomány kiadványai, de természetesen a teológiai művek képviselték a legnagyobb számot. A későbbi időszakban az úgynevezett főkönyvtáron kívül létrejöttek szakkönyvtárak, illetve a Kollégium egyes intézeteinek könyvtárai. Szintén fontos szerepe volt a Szirmay-könyvtárnak, mely 1833-ban alakult pazdicsi Szirmay János földesúr 14.000 kötetet számláló könyvgyűjteményének adományozásával.1 Ebben az időben (1839) a kollégiumi könyvtár csak 2823 darabból állott, köszönhetően annak, hogy az idő folyamán az állo-mányt többször érték veszteségek (például a rekatolizáció vagy háborús események miatt), de ettől az időtől fogva kezdett a könyvtár rohamosan gyarapodni. 1842-ben a helyi földesúr, gróf Bánó Gábor több mint 3.000 kötetet számláló könyvtárát adományozta a Kollégiumnak.2 További bőke-zű adományozók közé tartoztak a helyi nemesek, városi polgárok vagy maguk a kollégium tanárai és volt diákjai (így például Neustadter Lajos, Kéler István, Szontágh Sámuel, Henselmann Frigyes, Ferjencsík Samu, Sztehló András, Schwarz Mihály, Szirmay Hugó, Kohányi János), s ezek pozitív eredményeként 1861-ben már 11.905 kötetből állott a kollégiumi nagykönyvtár.3 A megnövekedett könyvtár nagyobb helyiséget igényelt, ezért az akko-ri könyvtáros Vandrák András a kollégium dísztermében 24 nagy, magas, zárható könyvtári szekrényt állítatott fel, ahol tulajdonképpen ma is fellel-hetők a könyvek. Neki köszönhetően egy új szakkatalógus kidolgozása kezdődött el 1833-ban, ami szakirányok szerinti katalogizálási rendet köve-tett.4 A század végén már több mint 12.000 darabot számlált az Evangéli-kus Kollégium nagykönyvtára. A már említett Szirmay-könyvtáron kívül létezett Algimnáziumi Könyvtár, a Magyar Társaság Könyvtára, a szláv nyelvet gyakorló társaság, az ún. Kolo könyvtára, a jogászok könyvtára, továbbá Pálfy-kör könyvtára, teológiai, tanítóképzői és tanítóképzői rész-könyvtárak. Ma ez a gyűjtemény a történelmi könyvtárak közé tartozik és 
                                                   
1  LACKO, KAMIL: Tlače 16. storočia v knižnici evanjelického kolégia a v Štátnej vedeckej 

knižnici v Prešove. Prešov, 2003. (továbbiakban: LACKO, 2003.) 5. p. 
2  Van, aki 3048 darabot említ: HÖRK JÓZSEF: Az Eperjesi Ev. Ker. Kollegium története. 

Kassa, 1896. (továbbiakban: HÖRK, 1896.) 420. p. Máshol 3700-as példányadatról 
olvashatunk: LACKO, 2003. 5. p. Feltételezhető, hogy időközben sikerült még több 
könyvet ebből az adományból beazonosítani. 

3  HÖRK, 1896. 420. p. 
4  VASILOVA, DARINA: Prešovské kolégium potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. 

(1850‒1918) Prešov, 2008. 260. p. 
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mintegy 58 ezres állományát már nem bővítik. Ennek legnagyobb részét teológiai művek alkotják, de fellelhető benne számos szakirányú kiadvány, újsággyűjtemények, kalendáriumok, értesítők vagy éppen különleges al-kalmakra kiadott nyomtatványok, melyek iránt hazai, de külföldi kutatók is gyakran érdeklődnek. A kollégiumi könyvtár ma az eperjesi Állami Tudományos Könyvtár igazgatása alá tartozik, de a kutatási, illetve reprodukciós engedélyt az evangélikus egyház püspöki hivatala adja ki. A reformátusság szempontjából ilyen egyedi kincsnek számító Huszár Gál-féle A keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok című, ún. Komjáti graduál (1574) azért is különleges, mert mindössze 3 példányban ismeretes, és ebből egy Szlovákiában található, éspedig ebben a kollégiumi könyvtárban.5 A Bibliák (teljes és részkiadások) külön katalógust képeznek: összesen 383 könyv lelhető fel ebben a gyűjteményben, melyben 131 teljes Biblia található, illetve külön 117 Újszövetség és 18 Ószövetség, továbbá vannak még részkiadások is. A nyomtatási, illetve megjelenési adatuk szerint a 16. századtól egészen a 20. század elejéig vannak kiadványok. A legrégebbi darab egy 1524-es Bázelban kinyomtatott könyv, mely a bizánci tudósnak, Theophülaktosznak a János evangéliumát magyarázó írásaihoz a reformá-tor Oecolampadius által írt kommentárját tartalmazza.6 A legújabb pedig egy 1917-es, Pozsonyban kiadott Újtestamentum. A 16. századból csak 22 könyv, abból 5 teljes Biblia maradt meg a kol-légiumi könyvtár tulajdonában, közülük 2 kivételével mind latin nyelven jelent meg.7 Kiadási hely szerint található itt Genf, Wittenberg, Sárvár–Újsziget, Bázel, Tübingen, Lipcse, Jéna és Zürich. A második legrégibb 16. századi nyomtatvány a svájci Konrad Pellican-féle zsoltármagyarázat Psal-terivm Davidis, Ad Hebraicam Veritatem interpretatum cum scholijs breuißimis, Chuonardi Pellicani, nunc primum ab autore recognitum címen, melyet 1532-ben Zürichben nyomtattak.8 A harmadik és egyben magyar nyelven írott Biblia egy Sylvester János fordítású Újszövetség.9 

                                                   
5  LACKO, 2003. 6. p.; RMNY 353. 
6  Theophylacti Archiepiscopi Bvlgariae, in quator Euangelia enarrationes Ioanne 

Oecolampadio interprete – ld. VD 16B/4599. 
7  Az öt Biblia a következő: Quinque Libri Moysis Iuxta Veterem Sev. Vvlgatam 

Translationem, Ad Hebraeam Veritatem Emendati…Lucas Osiander D.Rationem 
totius nostri instituti ex altera praefatione huius Primi Tomi intelliges. Tvbingae 
Excudebat Georgius Gruppenbachius Anno 1585. (VD 16/B2664); Testamenti Veteris 
Biblia Sacra I-V, Pars VI. D.N. Jesu Christi Testamentvm Novvm… Genevae 1590. 
(VD 16/ZV 31526); [Biblia Sacra Veteris & Novi Testamenti I-III] Tubingae 1593. (VD 
16B/2669); Sacrorvm Bibliorvm Pars I-III… Lucas Osiander D. Tubingae apud 
Georgium Gruppenbachium, 1597, 1592, 1598. Ez utóbbi Szirmai Miklós könyvtárából 
származott. (VD16 ZV 29167); Biblia Germanicolatina. Übers. Martin Lutheri Hrsg. V. 
Pavlvs Ebervs… Wittenberg 1565. (VD 16B/2673). 

8  VD 16B/315. Tulajdonosának bizonyos Mathias Polijanij, később az Eperjesi 
Evangélikus Kerületi Könyvtár van feltüntetve. 

9  RMNy 49. 
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Tulajdonképpen az említett 5 Biblián és egy magyar nyelven kiadott Újszö-vetségen kívül a többi könyv csak részkiadvány.10 A 17. századból összesen 49 könyv származik, azokból 13 teljes Biblia, 6 Ószövetség, 14 Újszövetség. A könyvek nagyobb része német területen jelent meg, Wittenberg (6), Frankfurt (7), Herborn (5), Nürnberg (3), Op-penheim (2), Lipcse, Frankfurt, Altenberg, Bázel nyomdáiban, de megta-lálható itt 2 Prágában nyomtatott kötet is (1 teljes Biblia és 1 Újszövetség). Ami a könyvek nyelvét illeti, a fentiek majdnem fele latin (18), sok a német (13), van 1 Oppenheimi Biblia11 és van 2 cseh nyelvű kiadás, a teljes Biblia 1604-ből való, az Újszövetség 1677-ből.12 A 18. században már eléggé megugrott a Bibliák száma. A 95 könyvből a fele (48) teljes Biblia, Ószövetségből van 3, Újszövetségből 27, a többi csak részkiadás. Itt már sokkal színesebb a kiadások helye, a hagyományos német városokon, mint Lipcse (14), Halle (8), Bázel (5), Frankfurt, megta-lálható Bécs, Lemgo (4), Amsterdam, Velence, Zürich, Párizs, Brünn, Prá-ga, Poroszló, Debrecen, Kolozsvár. A nyelvi arány is kissé változott a 17. századi állományhoz képest: a német nyelven kiadott nyomtatványok (33) kerülnek az első helyre, azután a latin (27), megszaporodtak a magyar ki-adások (10), szláv nyelven (lengyel, cseh) 6 mű jelent meg. Viszonylag sok példány van a görög Újtestamentumból, hasonlóan a Luther-féléből. A Károlyi-féle kiadásból a bázeliek vannak meg, az 1750‒1751-es és 1764-es revideált, és a gyűjtemény része egy 1782-es Káldi György-féle Biblia. Szin-tén különlegesnek mondható 2 szláv nyelvű hallei kiadású teljes Biblia (1722, 1745), amelyeket Bél Mátyás és Krman Dániel adtak ki a szláv nyel-vű evangélikusok részére. Érthető, hogy a legtöbb, 163 darabot számláló anyag a 19. századból maradt fenn, amelyben 60 teljes Biblia, 5 Ószövetség és 68 Újszövetség található. Megnőtt a Bécsben kiadott Bibliák száma (15), a legtöbb Budán, Pesten, később Budapesten (26) jelent meg, illetve a német városokban: Halle (6), Neustadt/Orla (7). Viszonylag sok kiadvány származik Londonból, ahol több egzotikus (török, ír, perzsa) nyelvű bibliafordítás jelent meg. Egyedi darabnak számít az angol nyelvű Biblia (Oxford, 1879), a szerb (Budapest, 1874), illetve a francia Újtestamentum (Párizs, 1875). Oroszországból, Szentpétervárról származik a Máté evangéliuma kiadása 1861-ből, mely szláv és orosz nyel-

                                                   
10  Példaként lehet említeni: Ezechiel propheta ad Ebraicam veritatem recognitvs & 

argumentis... Lipsiae 1575 (VD 16B/3810); Danielis Prohpetae Scriptum Ad Ebraicam 
Et Chaldaicam Veritatem recognitum & argumentis atque... Lipsiae 1572 (VD 
16B/3824); In Epistolam D. Pauli Ad Romanuos Hos est Clavem Sriptvrae Sacrae 
Primariam....Ienae, 1595 (VD 16B/5018); In Epistolam D.Pauli Ad Corinthios 
Priorem, Qvae politiae Ecclesisticae & Praxeos Theologicae apparatum.... Ienae, 1600 
(VD 16B/5049); In Palmos Davidis, Regis Ac Prophetae Paraphrasis Heroicis versibus 
expressa, A Ioanne Maiore.... Wittenberg 1574 (VD 16B/3230); In Dvos Libros 
Samvelis Prophetae Qvi Vvlgo Priores Libri Regvm Appelenatur D. Petri Martyris 
Vermilii Florentini....Tigvri 1564 (VD 16B/3049). 

11  RMNY 1037. 
12  Biblj Česká to gest cele Swaté Pjsmo. Praha, 1604.; Druhý díl Biblj totižte Nowý 

Zákon. Praha, 1677. 
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ven jelent meg a Kijevi Pecsorszka Lavra tipográfiájában.13 Ebből a bibliai könyvből van egy ír nyelvű londoni kiadás is (1886). Különlegesnek mond-ható az 1882-ben, Lipcsében örmény nyelven kiadott Ószövetség vagy Lu-kács evangéliuma dán nyelven (Koppenhága, 1884), s a Konstantinápoly-ban 1868-ban kiadott Zsoltárok könyve. Van ezen kívül tengerentúli nyomdából származó kiadás is: az 1867-ben New Yorkban kiadott szláv Újszövetség. Az evangéliumoknak van még ezen túl az állományban moszkvai kiadása is (1893), kelta (skót gael) nyelvű részkiadás (London, 1840). De akad itt finn nyelvű Újszövetség, svéd Biblia (Stockholm, 1855), sőt katolikusok számára készült német képes Biblia.14 A Károlyi Bibliából a 19. századi anyagban négy változat található (1846, 1873, 1883, 1885), pesti és kőszegi kiadások. Van egy sárospataki kiadású bibliai kalauz is (1897) a kollégiumi könyvtárban. A 20. századból csak 10 könyv maradt meg, 5 magyar és 5 szláv nyel-ven. Teljes Biblia nincs közöttük, csak 3 Újszövetség (budapesti és pozso-nyi nyomdákból), a többi csak bibliai könyvek részkiadásai vagy általában Jézus életével foglalkozó művek. A gyűjteményben fellelhető 44 könyv, amelyek hiányos adatokat tar-talmaznak a kiadási helyet és/vagy időt illetően, és ezeket pontosabban nem tudtuk meghatározni. Azok közt megtalálható 15 teljes Biblia, 18 Új-szövetség és 4 Ószövetség: ezek közül érdekességként említhetjük a perzsa nyelvű Újtestamentumot. Az Eperjesi Evangélikus Kollégium Könyvtárában fellelhető sok érté-kes és különlegesnek, sőt egzotikusnak is mondható nyomtatott teljes vagy részkiadású Biblia. Az egész állományból az első helyen számbelileg a teljes Bibliák állnak, de csak kis különbséggel következnek az Újszövetségek. Sokkal kevesebb, mintegy 20 darabot tesznek ki az Ószövetség-kiadások. A Bibliákhoz besorolt állomány majd harmadrészét olyan könyvek alkotják, melyek csak egyes szakaszokat foglalnak magukban a Szentírásból. Bizo-nyos, hogy részint a legrégebbi (a Komjáti graduál), részint a sok egyedi, egzotikus nyelvű kiadvány miatt (kiadási helyük, tulajdonosuk vagy nyel-vük miatt) az Eperjesi Kollégium Könyvtárának állománya értékes gyűjte-ményt foglal magában. (Kónya Annamária)   

                                                   
13  The Holy Bible. Oxford, 1879.; Novi Zavjet… Pereveo Vuk Karadzic. Budim Pest, 

1874.; Le Nouveau Testament. Paris, 1875. 
14  Bibelen eller den Heliga Skrift. Stockholm, 1855.; Gospoda našeho Isusa Christa 

svjatoje evangelije. Sanktpeterburg, 1861.; Novyj závet. Sanktpeterburg, 1874.; 
Tiomandh muadh ar tighearna agus. London, 1840.; Uusi Testamenti. Helsinkui, 
1866.; Novyj závet. New York, 1867.; Allgemeine, wohlfeile Bilderbibel für die Katho-
liken. Liepzig, 1855.; Svjačenneje Evangelije. Moskva, 1893. 


