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A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium jeles filozófus tanárai és diákjai: 

Aranka György (1737-1817) költő, nyelvművelő. Széken született református papi 
családból. Marosvásárhelyen és Nagyenyeden végzett bölcseletet és jogot. 1796-ban 
az Erdélyi  Tábla elnöke lett.  Elsősorban mint irodalomszervező vált  nevezetessé, 
mint  a  nyelvművelő  törekvések egyik élharcosa.  Tervezetet  készített  Egy erdélyi  
magyar nyelvmívelő társaság felállításáról való rajzolat, az haza felséges rendeihez 
címen,  melyet  1791-ben az erdélyi  országgyűlés  elé  terjesztett,  ezzel  az   Erdélyi  
Magyar Nyelvmívelő Társaság megalapítója lett. Kéziratkiadó társaságot is tervezett, 
melynek célja a kéziratos történelmi művek kiadása. Elkészítette e művek lajstromát 
is. A magyar Shakespeare-kultusz egyik úttöröje. Marosvásárhelyt halt meg.

                      Művei: Aranka György apróbb munkái (Marosvásárhely, 1805)

Alstedius,  Johannes-Heinrich  (1588-1638) bölcsészetet  és  teológiát  tanított  a 
herborni akadémián. 1629-ben Gyulafehérváron a teológia és a bölcsészet tanára, e 
katedrákon haláláig buzgón és sikeresen működött. 
         Gyulafehérváron  kiadott  tankönyvei:  Rudimenta  Hebraicae  et  Chaldicae,  
Grammatica Latina in usum Scholae Albensis vagy Rudeimenta linguae Latinae

  Apáczai  Csere  János  (1625-1659)  1642-43  táján  Gyulafehérvárott  kezdte 
akadémiai  tanulmányait.  Heinrich  Bisterfeld  keltette  fel  érdeklődését  a 
természettudományok  iránt,  és  felhívta  figyelmét  az  enciklopédikus  tudás 
szükségességére.  Németalföldi  tanulmányútjának  állomásai:  Harderwijk,  Utrecht, 
Leyden,  Franeker.  Az  akkoriban  induló  harderwijki  egyetem  első  doktoraként 
avatták fel 1651-ben. Ugyanebben az évben veszi feleségül Aletta van der Maet-t. 
1653-ban a gyulafehérvári kollégium poétika osztályának tanára lesz. Itt mondja el 
híres beköszöntő beszédét.  A bölcsesség tanulásáról(De studio sapientiae). Később 
hiába  igyekezett  igazhitűségét  vitákban  is  igazolni,  mély  hitből  fakadó puritánus 
eszméi  miatt  nem  kerülhette  el  az  összecsapásokat  ellenfeleivel.  Az 
1655.szeptember 24-én lezajlott nyilvános vitában II. Rákóczi György kijelentette: 
Aki mást merészel tanítani, mint amit ő, a fejedelem jónak lát,  a Marosba vetteti 
vagy  a  székesegyház  tornyából  dobatja  le.  Ezt  követően  Apáczait  büntetésből 
Kolozsvárra helyezik át, ahová legjobb gyulafehérvári tanítványai is követték. Itteni 
beköszöntő  beszédének  címe:  Az  iskolák  felette  szükséges  voltáról(  De  summa 
scholarum necessitate). Enciklopédiájával,  beköszöntő beszédeivel és egyéb, keze 
alól kikerült műveivel az anyanyelvű műveltség elterjedését, a magyar tudományos 
értekező próza kialakulását  szolgálta.  1659-ben hunyt el.  Csupán felesége,  Aletta 
sírjának ismerjük pontos helyét, de bizonyos,  hogy Apáczai porsátora is valahol a 
házsongárdi temetőben várja a feltámadást. 
         Főbb művei : Magyar Encyclopaedia, Magyar Logikátska, Tanács.
         Férje  halála  után  felesége  nem  tér  vissza  Hollandiába,  hanem  folytatja  a 
megkezdett népnevelő munkát. Áprily Lajos Tavasz a házsongárdi temetőben című 
költeményével  állít  méltó emléket  e  mélyen hívő, erdélyi  népünkhöz meghatóan 
ragaszkodó emberpárnak.



 Bisterfeld,  Johannes  Heinrich  (1605-1655)  mielőtt  Erdélybe  érkezett  volna, 
Herbornban,Genfben  és  Oxfordban  tanult.  1630-ban  jött  Gyulafehérvárra,  ahol 
jelentős és gazdag írói munkásságot fejtett ki a logika, a teológia és a nyelvészet 
terén.  Diákjai  és  a  gyulafehérvári  polgárok  „ördöngös  professzornak”  titulálták  
természettudományos és  fizikai kísérletei miatt. Bár meghívót kapott a Németföldön 
(Hollandia) működő leydeni akadémiára, nem hagyta el Erdélyt.
         Fontosabb munkái: Elementa logica, Medulla, Bisterfeldius redivivus.

  Geleji  Katona  István  (1589-1649)  1615.november  6-án  megkezdi  heidelbergi 
tanulmányait.  Két év múlva hazatér, és a gyulafehérvári iskola igazgatója lesz. Itt 
bölcseletet, teológiát és nyelveket tanít. 1633-ban a nagyenyedi zsinaton püspökké 
választják. Ettől kezdve kapcsolódik élete közvetlenül Enyedhez. Püspöksége idején 
szilárdult meg az erdélyi reformátusság. Az 1646 júniusában tartott Szatmárnémeti 
Zsinat  egyik  vezéralakja.  Nevéhez  fűződik  a  református  egyház  első 
törvénykönyvének  megírása,  melyet  Geleji-kánonok néven  ismer  az 
egyháztörténelem.  Gyulafehérvárt  halt  meg.  Végrendeletében  75.000  forintot, 
nagyértékű arany- és ezüstedényeket hagyott az egyháznak.
         Munkái:  Az keresztyéni  üdvözítő hitne,…, De certitudine fidei,  Titkok titka,  
Canones Ecclesiastici(Geleji-kánonok néven ismert egyházi törvénykiönyv)

  Makkai  Sándor  (1890-1951),  Makkai  Domokos  fia,  közpiskoláit  az  enyedi, 
kolozsvári  és  sepsiszentgyörgyi  kollégiumban  végezte,  majd  a  Kolozsvári 
Refpormátus  Teológian  tanult.  1912-ben  filozófiai  doktorátusi  címet  szerez. 
Ugyanebben az évben enyedi segédlelkész.1918-tól koloszvári teologiai tanár, majd 
1926-36  között  az  Erdélyi  Református  Egyházkerület  püspöke.  Mint  bukarest 
szenátor az erdélyi magyarság politikai jogainak védelmezője. 1936-ban lemondott 
püspöki hivataláról  csalódottan hagyta el Romániát.  Debrecenben egyetemi tanár 
lett. Budapesten halt meg. A halott Ady Endre védelmében Magyar fa sorsa címmel 
írja meg híres tanulmányát, melyet napjainkig a legértékesebbek között tart számon 
az irodalomtörténet.
         Fontosabb  művei:  Ördögszekér, Magyar fa sorsa, Táltoskirály, Sárga vihar,  
Mi Ernyeiek, Egyedül  (Bethlen Gábor lelki arca

Mentovich  Ferenc  (1819-1879)  apai  ágon  ősei  Horvátországból  bevándorolt 
háromszéki  kézművesek  voltak.  Korának egyik  leghíresebb  filozófia  professzora. 
Tanulmányait Désen kezdi, Naszódon folytatja, a negyedik - szintaxista- osztálytól 
az enyedi kollégiumban tanul. Mint a filozófiai tanfolyam hallgatója ismerkedik meg 
Hegel  filozófiájáról.  1839-1841  közt  elvégzi  a  jogi  kurzust  is.  Mint  szelíd, 
szorgalmas  és  tehetséges  diákot  Szász  Károly  nagyobbik  fiának,  Károlynak  a 
mentorává fogadja.  Ilyen minőségében sokat tanul Szász Károly professzortól.
         1841  nyarán  külföldi  egyetemekre  indul,  Bécsbe  és  Berlinbe.  Hazatérve 
magántanító  Alsógáldon,  a  Kemény-kúrián.  A szabadságharc  bukása  után  Pesten 
újságíróskodik,  majd  Nagykőrösön  tanít.  Innen  hívják  meg  a  Mrosvásárhelyi 
kollégium matematika-fizika tanszékére. Marosvásárhelyt halt meg.
         Fő műve: Új világnézlet



Sipos Pál (1759-1816)  első olyan matematikusunk, akinek érdemeit  külföldön is 
elismerték  és  díjazták;  filozófus,  irodalmár,  református  lelkész.  Nagyenyeden 
született. Elemi és középiskolai tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban végezte. I. 
Kovács  József  tanítványa.  Egy  ideig  Naláczy  József  családjában  nevelő,  majd  a 
szászvárosi  kjollégium rektora.  Tanulmányait  külföldön egészíti  ki:  Frankfurtban, 
Göttingenben (ahol tanára Gauss, a kor híres matematikusa), Bécsben és  Berlinben. 
Frankfurti  munkásságáért  a  Berlini  Akadémia  jutalomban  részesíti.  Rövid  időre 
visszatér Szászvárosba, majd öt évig Sárospatakon tanít.  Itt  köt szoros barátságot 
Kazinczy Ferenccel. Élete végén Tordoson telepszik le, ahol református pap. Sipos 
Pál  nyitja  meg  a  sorát  azoknak  a  kiváló  tudósoknak,  akiknek  részben  sikerült 
áttörniük  a  szűk  hazai  korlátokat  és  az  európai  élvonalba  jutnak.  Ő  a  szerzője 
nálunk  az  első  eredeti  matematikai  értekezésnek,  mely  a  berlini  Tudományos 
Akadémia  német nyelvű kiadványainak sorozatában jelent meg  Beschreibung und 
Andwendung  eines  matematischen  Instruments  für  die  Mechaniker,  zur  
unmittelbaren Vergleichung der Zirkulbogen címen és  pályázat nélkül nyerte el az 
aranyérmet.
         A matematikus Sipos Pálról Demény Zoltán és Simon János enyedi kollégiumi 
tanárok írtak tanulmányt,  mely a Korunk című folyóiratban jelent meg az1980-as 
évek elején.

A nagyenyedi református temetőben

a tanársírok parcellájában nyugosznak: 

  I. Kovács József ( 1732-1795), Ajtai Abód Mihály kortársa, 1767-1795 között volt 
a  Nagyenyedi  Református  Kollégiumban  a  filzófia  és  a  matematika  tanára. 
Vásárhelyi  Tőke  István  utódja.  Tanári  széke  elfoglalása  után,  1769-ben  rektorrá 
választják,  majd  tanvezető  lesz.  Ő  nyújtotta  be  Nagyenyedről  az  erdélyi 
középiskolák  új  tantervéhez  a  fizika  tanításával  kapcsolatos  javaslatokat. 
Harminckét éven át szolgálta az oktatás ügyét, sokat fáradozott a kollégium vagyoni 
ügyeinek  rendezése  érdekében.Új  fizika  tankönyve  Erdélyben  az  első,  mely  a 
newtoni  fizikát  tisztán  tartalmazza.  Az  ő  tanítványa  Sipos  Pál.  15  ezer  magyar 
forintot  hagy  a  kollégiumra.  Bodola  János  püspök  így  jellemzi  temetési 
prédikációjában:  „Ő maga életét a tiszta és igen becsületes nőtlenségnek szentelte,  
azért, hogy annál több ideje lehetne sok és nagy köleleségében fogyatkozás nélkül  
előjárni  és annál több és hasznosabb fikat  nevelhetne  hazájának boldogítására.” 
Diákjai szerint „hazánknak legnagyobb oszlop-emberei közül való” volt. 
              Művei: Elementa psilosophiae naturalis, Emlékezet könyve.

Kováts József, (zabolai),

ev.  ref.  főiskolai  igazgató-tanár, valószinűleg  udvarhelyi  székely  családból  származott  és 
Marosvásárhelyt  tanult;  itt  ismerte  fel  tehetségét  Teleki  Sándor  gróf,  ki  fia  Sámuel  mellé  
választotta nevelőnek; ezzel ment külföldi akadémiákra. Innét visszatérve, előbb udvarhelyi tanár 
lett; 1767-ben választatott Nagyenyedre tanárnak, hol a bölcseletet és mathematikát tanította; az  
iskola bel- és külügyi rendezésében és különösen az iskola vagyonának a kormánynyal szemben 
védelmében  nagy  érdemei  vannak.  Meghalt  1795.  jún.  5. Vagyonának  felét  (15  ezer  magyar 
forintot) a nagy-enyedi iskolának jutalomkönyvek vásárlására s segélypénzül hagyta. 

Munkái: 



1. Halotti oratio... melyben Bethlen Imre ur ő nagyságának... erdélyi guberniumban egyik belső tanács 
hivének... utolsó tisztességet tett .. Alsó-Rákoson 1765. Szent-Iván havának XVI. napján. Szeben, 1767. 
(Málnái László gyászbeszédével együtt.) 

2.  Halotti  oratio. melyben  néhai  mélt.  gróf  Hidvégi  Nemes  Ádám  ur  ő  excellentziájának...utolsó 
tiszteséget tett és a haláltól való félelmet megkissebbíteni igyekezte a hidvégi gyászos udvarban 1765 
Bőjtmáshava 17. napján. Hely. n. 1766. 

3. Oratio funebis, qua exc. ac ill. dno Francisco libero baroni Wesselényi de Hadad... suprema in templo 
Hadadensi solvit...Nonis Augusti 1770. Kolozsvár, 1771. (Többek gyászbeszédeivel együtt.) 

4.  Elementa  philosophiae  naturalis a  J.  G.  Krügero  delineata.  Claudiopoli,  1774.  (Kézirata  a  m.  n. 
múzeumban Fábián András másolatában, K. előadása után.) 

5.  Emlékezet  köve,  melyre egy győzedelmes vitéznek  néhai  mélt.  báró vargyasi  Dániel  István urfi  ő 
nagyságának... emlékezetének oszlopául felemelte... 1773. U. ott, 1775. 

Horányi, Memoria II. 436. l. 

Benkő, Transsilvania II. 266. l. 

Parnassusi Időtöltés VII. 1796. 12., 14. l. 

P. Szathmáry Károly, A gyulafehérvár-nagy-enyedi Bethlen főtanoda története 161. l. 

Uj Magyar Athenás 235. l. 

Perik Bibliogr. 

Köteles  Sámuel  (1770-1831) Kollégiumi  tanár,  filozófiai  író  a  Magyar 
Tudós  Társaság  rendes  tagja,  a  magyar  bölcsészettudomány  úttörője.  Újtordáról 
kerül  Enyedre.  1788.  június  30án  subscribál.  Szász  Károly  ezt  írja  róla:  „A 
születésnek  semmit,  a  nevelésnek  keveset,  legtöbbet  és  szinte  mindent  magának  
köszönhet  kiformálásában.”  1818-ban  foglalja  el  a  nagyenyedi  kollégium 
bölcsészeti  tanszékét,  ahol  elsőnek  tanítja  magyar  nyelven  a  filozófiát.  Kemény 
Zsigmond tanára. Mint nagyenyedi tanár Kant eszméit hirdette.Országszerte elismert 
becsű  filozófiai  munkáit  a  rendszeresség  és  a  tudományos  igény  jellemzi.  Nagy 
érdeme  a  magyar  filozófiai  szakszókincs  megteremtése.  Tanítványai  rajongásig 
szerették, és büszkék voltak rá. Sírja a nagyenyedi református temetőben található.

Fontosabb  művei:  Közönséges  Logika  vagy  az  értelem  tudománya,  Az  
erkölcsi  filozófiának  eleji,  Philosophia  Encyclopaedia,  A  filozófia  története,,  A  
Görög filozófia históriája, Szép ízlés tudománya.   

Köteles Sámuel,

ev.  ref.  főiskolai  tanár, a  m.  tudom.  akadémia  rendes  tagja,  szül.  1770.  jan.  30.  Uj-Tordán; 
tanulmányait Nagyenyeden végezte, hol 1788-ban lépett a felső osztályba s osztálytanító is volt.  
1796-ban Jenába ment; honnét 1798-ban visszatérve egy évig udvari papja volt özv. br.  Dániel 
Istvánnénak. 1799. jún. 16. megválasztották marosvásárhelyi tanárnak. 1818. jan. 6. nagyenyedi 
bölcselettanár lett és Kant eszméinek lelkes hirdetője volt. 1830-ban a collegium rectora lett és  
kineveztetett  N.-Enyedre  könyvcensornak.  1830.  nov.  17.  a  m.  tudom.  akadémia  igazgatósága 
vidéki rendes tagjának kinevezte. Meghalt 1831. máj. 25. Nagyenyeden. A m. tudom. akadémiában 
Kállay Ferencz tartott fölötte emlékbeszédet. 

Czikkei a Tud. Gyűjteményben (1826. XII. A sympathia. 1827. V. Az erkölcsiség és a vallás. 

Munkái: 

1. Prédikáczió Szentpáli Elek felett. Kolozsvár, 1814. 

2. Logika, vagy az értelem tudománya. Készítette az oratoria classis számára. Marosvásárhely, 1808. (2. 
kiad. Kolozsvár, 1815., 3. kiadás: Közönséges logika cz. ... Nagy-Enyed, 1830.) 



3. Az erkölcsi filosofiának eleji. Egy kézikönyv, melylyet a maga tanítványai számára készített. I. rész.  
Tiszta  erkölcsi  filosofia.  Az  erkölcsi  filozofiának  második  része.  Erkölcsi  anthropologia,  vagy 
alkalmaztatott erkölcsi tudomány. Marosvásárhely, 1817. 

4. Gróf Bethlen Mária Lázár Józsefné felett beszéd és könyörgés. U. ott, 1817. 

5. A philosophia encyclopaediája. A hallgatók számára készítette ... Nagy-Enyed, 1829. 

6. Philosophiai anthropologia. Kiadta a magyar tudós társaság. Buda, 1839. 

Kéziratban  maradt  munkái:  Introductio  in  philosophiam:  Liber  primus:  Anthropologia,  psychologia-
empirica, 417 §.; Jus naturae: Privatum, Absolutum, Hypotheticum de laesionne jurium, saját kézirása, 
129 §; Historia sectae Eleaticae, sectio sexta, tehát egy része a philosophia historiájának; Politika II. rész  
3. könyv: A státus boldogságáról, 8r. 199 lap, leírta Erszényes József 1803.; Statistika magyarul, 409 lap  
(a  marosvásárhelyi  főiskola  könyvtárában.);  A  marosvásárhelyi  ref.  collegium historiája,  két  eredeti 
levele 1807. aug. 25. és kelet n. a Tóth Ferencz analectái közt (a m. n. Múzeumban). 

Kőnyomatú arczképe Koncz József, A marosvásárhelyi ev. ref. collégium cz. Munkájában. 

Szász Károly, A derék ember és ritka érdemü tanító képe. Kolozsvár, 1831. 

Magyar tudós társaság Népkönyve 1832. 38. l. (Döbrentey Gábor). 

M. tudós társaság Évkönyve. Pest, 1835. I. 14. l. 

Philosophiai Pályamunkák. Buda, 1835. I. 117., 140. l. 

Közhasznu Esmeretek Tára VII. 314. l. 

Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony. 1846. 12. l. 

Ferenczy és Danielik. Magyar Irók I. 274. l. 

Új M. museum 1856. XI. füzet. 

Jelenkor, Encyclopaedia. Pest, 1858. 108. l. 

Toldy Ferencz M. nemzeti irodalom története. 

P.  Szathmáry  Károly,  A gyulafehérvár-nagy-enyedi  Bethlen  főtanoda  története.  Nagy-Enyed.  1868. 
219., 309. l. 

Figyelő I.  1876. 170., X. 1881. 
269., XXII. 158. l. 

Uj M. Athenás 244. l. 

Koncz  József,  A 
marosvásárhelyi  ev.  ref. 
kollegium  története. 
Marosvásárhely,  1883-95.  255-
264., l. arczk.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés. 

Köteles Sámuel: 
tanár és 
tevékeny 
értelmiségi

Köteles Sámuel azok közé a 
XVIII–XIX.  századi  erdélyi 
értelmiségiek  közé  tartozik, 
akik  nem  csak 



Marosvásárhely,  hanem egész Erdély magyar kulturális  életében jelentős szerepet 
játszottak.  

1771.  január  30-án  született  Tordán,  s  nevelőszülők  vigyáztak  rá.  1781-től  a 
nagyenyedi református kollégiumban tanult, majd a református egyház és néhány 
arisztokrata  támogatásával  a  jénai  egyetemen  folytathatta  tanulmányait.  A 
németalföldi évek teljes mértékben meghatározták a fiatal Köteles személyiségének, 
világképének későbbi alakulását. A jénai egyetem a korabeli  európai szellemi élet 
egyik  központja  volt.  Elég  csak  annyit  mondanunk,  hogy  többek  között  olyan 
szellemóriások  előadásait  hallgathatta,  mint  Fichte,  Schelling  vagy Schiller.  1799-
ben, hazatérte után a marosvásárhelyi református kollégiumba hívták tanítani, ahol 
államtudományt és bölcsészetet oktatott. 1800-ban kinevezték címzetes tanárnak.  
Marosvásárhelyen találta meg élete párját is a táblabíró, Szentiványi Gál Pál Rebeka 
nevű lányában. Köteles Sámuel a városban való tartózkodása alatt teljes mértékben 
bekapcsolódott a korabeli marosvásárhelyi és erdélyi kulturális életbe. Tagja lett az 
Erdélyi  Magyar Nyelvművelő Társaságnak,  statisztikai,  filozófiai  és földrajzi  jellegű 
előadásokat  tartott,  és  több  vitaestet  is  szervezett.  A  korszak  fontos  kulturális, 
művelődési irányzatai,  eszméi tanügyi munkásságára is rányomták a bélyegüket.  
Jelentős  szerepet  vállalt  az  anyanyelvű  oktatás  bevezetésében,  és  a  gyakorlati, 
életközeli tanítás kifejlesztésén is sokat dolgozott. 1817-ben súlyos családi tragédia 
érte: meghalt egyetlen fia (még volt három lánya). Rá egy évre elhagyta Marosvásár-
helyt,  s  a  nagyenyedi  kollégium tanára  lett.  Itt  folytatta  oktatói  és  publicisztikai 
tevékenységét.  
A magyar tudományos élet elismerte és  értékelte Köteles  Sámuel  tevékenységét, 
akadémiai tagnak is választották. 1831. május 16-án halt meg. Feleségére és három 
lányára szerény anyagi örökséget hagyott, ennél viszont sokkal gazdagabb szellemi 
hagyatéka. A kanti filozófia nagy híve, a magyar kultúra, nyelvápolás és fejlesztés 
elkötelezett  harcosa  számos  kitűnő  művet  hagyott  hátra.  Filozófiai  műveit  már 
magyar  nyelven  írta,  így  a  filozófiai  műnyelv  egyik  megteremtőjeként  is  számon 
tartják. Fontosabb művei: A philosophia encyclopediája, Közönséges logika, Filozófiai 
antropológia.  Köteles  Sámuel  életpályája  a  külföldi  ismeretek  itthoni 
hasznosításának, a tanári és értelmiségi pályák ötvözésének klasszikus példája. 

Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) Désen született, Pápai Páriz Imre református 
lelkész fia. Váró Ferenc, a Kollégium krónikása így jellemzi: „...minden időkre 
legkiválóbb alakja a Bethlen Kollégiumnak. Benne az intézet történelmi  
rendeltetése, s az az eszménykép, amelyuet tudományos, erkölcsi és gyakorlati  
irányban valósítani hagyománynak vall, legtisztábban, legkifejlettebben valósul  
meg.” A XVII. század utolsó negyedének és a XVIII. század elejének legnagyobb 
tudású professzora, polihisztora, akit P. Szathmári Károly Goethe nagyságához mért. 
Tanulmányait szülővárosában kezdi, Gyulafehérvárt (ahol Apáczai Csere Jánosnak 
döntő szerepe volt egyénisége kialakulásában), Kolozsvárt folytatja, majd a 
nagyenyedi kollégiumban fejezi be. Egy életre szóló kapcsolatot teremt a 
nagyenyedi skólával, melyet csak külföldi tanulmányai miatt szakít meg pár évre. 



Lipcsében, Majna-Frankfurtban, Marburgban, Haidelbergben és Bázelben tanul, 
ahol orvosdokorrá avatják. Hazatérve egy ideig orvosi praxist folytat, majd 1676-tól 
haláláig az enyedi kollégium professzora, rektorprofesszora. Az ő nevéhez fűződik 
az intézmény történetének legnagyobb szellemi és fizikai építkezése: az 1704-ben és 
1707-ben lerombolt kollégiumot porából éleszti fel. Ő szerzi meg az építkezéshez 
szükséges 700 fontsterlingnyi „angol pénzt”, melynek kamatai állandó anyagi 
forrást jelentettek a kollégium XVIII-XIX. századi építkezéseihez. Jókai Mór A 
nagyenyedi két fűzfa című híres elbeszélésében  Pápairól mintázta Tordai Szabó 
Gerzson alakját. Az enyedi református temetőben ismeretlen sírban nyugszik. 
Feltételzett  sírhelye táján a református egyház szép, kopjafás emlékművet állított az 
1980-as évek elején. A Kollégium udvarán 2006- ban leplezték le mellszobrát, 
Lőrincz Lehel kollégiumi véndiák munkáját.
         Erdély Erasmusa élete utolsó huszonhat esztendejében gazdag tudományos és 
szépirodalmi munkát végez.
         Főbb művei: Pax corporis, az első magyar nyelvű orvosi könyv; Pax animae, 
Dictionarium manuale latino-ungaricum et ungarico-latino-germanicum, Latin-
magyar és magyar-latin-német kéziszótár (1708), a  Szenczi Molnár Albert nyomán 
szerkesztett, mindmáig legjobb latin-magyar szótárunk.    

Páriz-Pápai Ferencz,

bölcseleti és orvosdoktor, P. P. Imre ev. ref. lelkész író és Kávási Krisztina fia (nagyatyja Páriz 
Ferencz polgár és kereskedő volt Pápán, innét vette a család a Páriz-Pápai nevet), szül. 1649. máj. 
10.  Deésen (Közép-Szolnokm.); atyjával,  ki  II.  Rákóczy György erdélyi  fejedelem első udvari 
lelkésze lett, Gyulafehérvárra költözött és ott kezdte meg tanulását; 1663. jún. 6. anyja, 1667. máj. 
8.  pedig  atyja  is  meghalt,  a  családot  rokonok  és  jó  barátok  vették  gondviselésük  alá  s  őt  
Marosvásárhelyre adták iskolába; a gymnasialis osztályok bevégzése után pedig Nagyenyedre a 
Bethlen-kollegiumba vitték,  hol  bevették a  tógás  diákok közé s  az  akkori  jeles  tanárok,  ú.  m. 
Csernátoni  Pál,  Nadányi  János,  Csengery  István  és  Enyedi  Sámuel  gondos  vezetése  alatt  a 
tudományokban oly szép előmenetelt tett, hogy az ottani különféle iskolai hivatalok viselése után 
külföldi egyetemekre küldték; 1672. márcz. 11. indult útjára s máj. 1. érkezett Boroszlóba s 27.  
Lipcsébe, hol az orvosi tudományokat hallgatta; onnét Odera-Frankfurtba, hol legtovább időzött, 
majd  Marburgon  át  Heidelbergbe  költözött,  hol  bölcselet-doktorrá  avatták;  ekkor  szerényen 
visszautasította  a  bölcseleti  tudományok  tanárságát,  melylyel  a  heidelbergi  akadémiában 
megkinálták. 1673. ápr. 25-én Heidelbergből Bázelbe utazott, hol két évet töltött, azalatt Glaser,  
Zwinger,  Wettstein,  Bauhin  és  Hoffman  híres  tanárokat  hallgatta,  s  annyira  megnyerte  azok 
szeretetét,  hogy  barátságukra  méltatták  és  midőn  1674.  okt.  20.  orvosdoktori  rangra  emelték, 
egyszersmind a «bázeli  orvosi kar ülnöke» igen megtisztelő czímével is földiszítették. Svájcból 
eljötte  előtt  Hottinger  theologussal  és  Muralt  orvosdoktorral,  Schaffhausenben  Peyer  Konrád 
szintén  orvosdoktorral  kötött  szorosabb  barátságot.  1675-ben  tért  vissza  hazájába  s  aug.  15. 
érkezett Debreczenbe, hol a városi tanács orvosának hívta meg, de ő ezt nem fogadta el, hanem 
okt.  18-án folytatta útját hazafelé s okt.  25. érkezett  Kolozsvárra, s nov. 1. Nagy-Enyedre, hol  
szintén marasztották orvosnak, de ezt az állást se vállalta el. Egyideig Biharmegyében tartózkodott 
és orvoslással foglalkozott; 1676. március 24. vette házastársul Zöldi Katát Debreczenben és máj.  
15. ismét Enyeden volt. 1677. márcz. 13. Teleki Mihály meghívta Bornemissza Anna fejedelemnő 
udvari orvosának, 1678. szept. 20. fölajánlották neki a nagy-enyedi Bethlen-kollegiumban a görög 
nyelv,  a  bölcselet  és  természettan  tanszékét,  melyet  elfogadott  és  1680.  jan.  4.  ünnepélyesen 
beiktatták hivatalába. 1685. aug. 25. Szent-Miklóson nagy beteg lett és öt hétig feküdt, azután neje,  
a ki ápolta, lett nagy beteg Nagyenyeden és okt. 19. meghalt.  1686. márcz. 7. tartotta második 
lakodalmát  Székhalmi  Annával  Tordán.  Bornemissza  Anna  halála  (1688.  aug.  27)  után  Apafi 
Mihály fejedelem házi  orvosa lett  (ki  1690.  ápr.  15.  szintén  meghalt).  Enyedi  tanársága  alatt,  
melyet  40 évig viselt,  folytonos nyugtalanság érte,  különféle háborúk,  ellenséges berohanások,  
Enyed város polgárainak lemészároltatása, a tanuló ifjúságnak ellenség elleni fegyverre kelése és 



szétszéledése; mindemellett fáradhatatlan szorgalommal és csüggedetlen buzgósággal töltötte be 
hivatalát.  1707 őszétől,  másfélévi bujdosása közben Nagy-Károlyban tartózkodott, honnét írt II. 
Rákóczy Ferenchez segélyért, ki 1709. febr. 10. Dobozi István debreczeni biróhoz írt levelében 
elrendeli, hogy haladéktalanul küldjön Páriznak hatszáz forintot.  Meghalt 1716. szep. 10. Nagy-
Enyeden. 

Arczképe, az eredeti metszet után rajzolta Cserna K., fénynyomatban Dézsi Lajos, P. életrajza mellett.  
(Ugyanez a Vasárnapi Ujságban 1860. fametszetben). 

Munkái: 

1. Disputatio Inauguralis Tribus Consiliis Medicis absoluta, Quam Θεου Μεγαλοιο εκητι Avthoritate et 
Decreto Magnifici Et Amplissimi Ordinis Asclepiadei Procervm In inclyta ... Vniversitate Ravracorvm 
Pro Summis in Arte Medica Honoribus, Privilegiis, ac immunitatibus Doctoralibus more majorum ritè  
consequendis Publico, placido Eruditorum Examini,  censurae,  testimonio exponit  Franciscus Pariz de 
Pápa ...Anno M.DC.LXXIV. Basileae. 

2.  Sancta Merx Viri Nobilissimi, Excell. Exper. D. Joh. Henrici Glaseri, Phil. & Med. Doctoris ac in...  
Universitate Basiliensi patria... Profess Publici meritissimi Piè in Domino denati, Oratione Panegyrica 
Parentali  Laudata In Aula Medicorum aestiva Basileae,  Anno M.DC.LXXV. Die XV. Martii.  U. ott, 
1675. 

3. Pax Animae, Az az, A' lélek bekessegeröl, es az elme gyönyörüsegeröl való Tracta, Francia Nyelven 
irattatott  Molinaeus Peter  által.  Ugyan azon Nyelvből Magyarra fordittatott...  Kolosvárott,  1680. (De 
Moulin munkája. 2. kiadás. U. ott, 1775.). 

4. Carmen Seculare, Seculô Decimo-Sexto Dei gratia sub tredecim continuis Transylvaniae Principibus 
Orthodoxis Decurrente & jam Exeunte Dictum Decimo Quarto Michaeli Apafi Secundo Communibus 
Regni Procerum votus Electo Transylvaniae Principi, Partium Regni Hungariae Domino & Siculorum 
comiti, à Subjectissimo Cliente F. P. P. Enyedini. (Kolozsvár, 1681.). 

5. Rudus Redivivum seu Breves Rerum ecclesiasticarum Hungaricarum juxta & Transylvanicarum inde a 
prima  Reformatione  Commentarii.  Quâ  potuit  fidelitate  &  curâ  collecti,  expositi,  &  prout  gestae,  
consignati. Cibinii, 1684. 

6.  Pax  Corporis,  Az  az:  Az  emberi  Testnek  belső  Nyavalyáinak  Okairól,  Fészkeiről  s'  azoknak 
Orvoslásának módgyáról való Tracta. Mellyet mind élő tudós Tanitóinak szájokból, mind a Régieknek 
tudós Irásokból,  mind pedig maga sok Betegek körül  való Tapasztalásiból  summáson öszveszedett  a 
Házi-Czelédes Gazdáknak és Gazdaszszonyoknak, kik Városokban és falukon láknak, és sok ügyefogyott 
szegényeknek hasznokra,  mennyire lehetett  értelmessen,  világossan és  bővebben Magyar nyelven ki-
adott. Kolosvár, 1690. (2. kiadás Lőcse, 1692., 3. bőv. k. Kolosvár, 1695., 4. bőv. k. Lőcse, 1701., a fia P. 
P. András által újabban kiadatott. Kolozsvár, 1747., 1759., 1774.). 

7. Tristium Levamina impetrata A Musis suppetias venientibus, & directa ad expressum earundem Natum 
Celsissimvm Michaelem Apafi  II.  Dei gratiâ  Electum Transylvaniae Principem, &c per Humillimum 
Proxenetam... in alma Enyedina P. P. Opere & Veritate. Claudiopoli, 1694. 

8.  Ars Heraldica. Seu Consuetudinum Heraldicarum, quarum crebrior passim & usus, & in Historiis, 
praecipue  Europaeis  mentio,  Synopsis.  Collecta,  & in hunc pugillum, in gratiam inprimis Nobilitatis  
Transylvanicae contracta. Opere & veritate. U. ott, 1695. 

9. Pax Aulae. Az-az: Bölts Salomon Egynéhány válogatott Regulainak rövideden való elő-adása mellyek, 
embernek itt  az életben való bölts maga-viselésére,  kivált képen a' Méltóságban és Méltóságok előtt, 
szükségesképen  meg-kivántatnak.  Rész  szerint  Frantzia  nyelven  való  Irásból,  rész  szerint  pedig 
másunnan szedegettek és Magyar nyelven ki-adattattak. U. ott, 1696. 

10.  Pax Sepulcri. Az az: Idvességes és igen szükséges elmélkedés arról, miképen kellessék embernek 
mind keresztyénül  élni, mind pedig idvességesen meghalni.  Német Irásból szedegettetett  és e'  kisded 
hordozható  formában  szoríttatott,  az  áhétatos  együgyü  Magyar  Keresztyének  számára.  U.  ott,  1698. 
(Ujonnan e nagyobbatska formában világra botsattatott. U. ott, 1760. Harmad izben. Ugyanott, 1776.). 

11. Életnek könyve, mellybe bé-iratott példás emlékezetre méltó neve a Nemzetes, Tiszteletes, Tudos M. 
Totfalusi Kis Miklós uramnak. U. ott, 1702. (Első kiadása nem maradt fen. Újra kiadta jegyzetekkel Bod 
Péter «Erdélyi Féniks» cz. alatt H. n. 1767., az előbeszében megemlítvén, hogy P. P. ezen versei mind 
kézirásban, mind nyomtatásban kezében voltak. Közli Dézsi Lajos, P. életrajzában). 

12.  Ábrahám  Pátriárka' Fia  Isák  És  Bathuel  Leánya  Rebeka  Házasságok'  Alkalmatosságával  lett 
Beszélgetés Mellyet A Mélt. Ur Erdélyi Fő Cancellarius Grof Bethlen Miklós Uram és Szerelmes Házas-
Társa Gróf Rhédei Julia Asszony Mélt. Háza Öröme Napjára Mellyen a Mélt. Gróf Urfi Széki Teleki 



Sándor  Uranak  És  Mélt.  Grof  Kis-Asszony  Bethlen  Julia  Isten'  Rendelése  szerént-való  Házassági 
öszvekelések  véghez  vitetni  fog,  köteles  jó  indulatból,  tisztességes  és  oktató  Mulatságra,  Magyar 
Versekben ki-adott és a megnevezett Méltóságoknak alázatosan ajánlott a Nagy Enyedi Kollegiumból, 
1703-ban P. P. F. Marosvásárhely, 1704. 

13.  Dictionarium Latino-Hungaricum, succum & medullam purioris Latinitatis,  ejúsque genuznam in 
Lingvam Hungaricam conversionem, ad mentem & sensum proprium scriptorum Classicorum, exhibens: 
Indefesso XV. Annorum labore, subcisivis ab ordinariis negotiis, temporibus collectum, & in hoc Corpus 
coactum.  Leutschoviae,  1708.  (Következik  külön czímlappal:  Dictionarium Hungarico-Latinum, olim 
magnâ curâ  à Clarissimo viro Alberto Molnár  Szentziensi  collectum; Nunc vero  revisum, & aliquot  
vocabulorum,  in  Molnariano  desideratorum,  millibus  Latinè  redditis  locupletatum,  Studio  &  vigiliis 
Francisci Pariz Papai. U. ott, 1708.) Újabb kiadások: Nagyszombat, 1762., Bod Péter kiadása. Szeben és 
Pozsony, 1767., 1772., 1801. 

14. Pax Crucis Az az: Szent David Királynak és Prófétának Száz-Ötven Soltari. Mellyek, Azokat a' Szent 
Léleknek czélja és értelme szerint rövideden megmagyarázó Száz-Ötven Könyörgésekbe, a Soltároknak 
rendit meg-tartván, béfoglaltattak: és a lélekkel és értelemmel éneklő 's könyörgő Magyar Hiveknek lelki  
hasznokra ki-adattattak... Tselekedettel és valósággal. Kolosvár, 1710. 

Alkalmi költeményei: Justa Piis Manibus... Com. Dionisii Banffi... Basileae, 1674., görög verse; Plausus 
Votivus...  U.  ott,  1674.,  görög  és  latin  verse;  Kopis,  Hohannes  Dissertatio  Textualis...  Tigvri  Helv.,  
1675., görög üdvözlő verse; Silvani, Martini Philosophia... Heidelbergae, 1678. görög versei; Jástfalvi 
Török Georgius, Dissertatio Theologica... Francofurti ad Viadrum, 1711. 

Naplója 1649-1691-ig latin  és  magyar szöveggel  (Irodalomtörténeti  Közl.  1892.  388-98.,  499-515. l. 
Közli Koncz József);  Halotti emlékverse Bethlen Elek fölött  (M. Tótfalusi  K. Miklós, Kegyességgel, 
betsülettel, közönséges munkával érdemlett igazság koronája. Kolosvár, 1696. cz. munkájában). 

Horányi, Memoria III. 32. l. 

Veszprémi, Succincta Medicorum Biog. I. 124., 218., III. 218., IV. 135., 159., 161., 225., 244. l. 

Parnassusi Időtöltés VII. 1796. 12. l. 

Hebe 1826. Mellékl. (Névaláírása). 

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 353. lap. 

Budapesti Szemle 1858., 226. l. 

Uj M. Muzeum 1860. II. 393. l. (Gr. Kemény József). 

Vasárnapi Ujság 1860. 52. sz. arczk. (Kátai Gábor). 

Nagy Iván, Magyarország Családai IX. 122., 123. l. 

Hon 1868. 239. sz. 

P. Szathmáry Károly. A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen-Fötanoda története.  Nagy-Enyed, 1868. 
97-158. l. 

Figyelő I., II. XVIII. 

Szinnyei Könyvészete. 

M. Könyv-Szemle 1878. 237., 1881. 314., 1896. 398. (Emlékkönyve). 1899. 414., 415. l. 

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár I-III. 

Századok 1884. 903. l. 

Uj M. Athenás 575. l. 
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Dézsi Lajos, Pápai Páriz Ferencz. Budapest. 1898. Arczk. (M. Tört. Életrajzok XIV. 5.). 
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A  nagyenyedi  Bethlen  Kollégium  könyvtárának  kezdetei  és  első  korszaka 
(1622-1658)

Az  enyedi  kollégium  könyvtára  joggal  választhatná  magának  jelképül  az  egyiptomiak 
legendás szent madarát, a poraiból újból és újból megifjodva felelevenedő fénixet. Fennállása 
óta ugyanis háromszor sújtotta szinte megsemmisítő pusztítás, s ma mégis újból az ország 
egyik jelentős tudományos gyűjteménye. A polcain sorakozó ritkaságokban és tudományos 
értékekben testet ölt a mai szemlélő számára is érzékelhető módon mindaz, amivel Bethlen 
Gábor  iskolája  gazdagította  országunk  művelődését.  Ennek  a  kollégium  nevelő  és 
tudományos munkája során nagy felelősséggel, szeretettel és rendkívüli anyagi áldozatokkal 
létrehozott  gyűjteménynek  a  jelentősége  mindenkor  túlnőtt  az  enyedi  iskola  keretein  és 
mindig országos fontosságú volt. Így tartotta számon ezt a könyvtárat három évszázadon át, 
nemzetiségre  való  tekintet  nélkül,  Erdély  minden  tudományos  munkása,  Georg  Kraustól 
kezdve Timotei Cipariuig. Anyagát ma sem nélkülözheti egyetlen kutató sem, aki ennek az 
országrésznek  történeti,  művelődési  vagy  társadalmi  kérdéseivel  kíván  foglalkozni. 
Alapításától (1622) fogva ugyanis az Erdélyi Múzeum Egyesület  könyvtárának létesítéséig 
(1859) ez a könyvtár számított az erdélyi magyarság reprezentatív gyűjteményének, amely a 
magánosok bibliofiliájának legfontosabb eredményeit szintén magába olvasztotta. Országunk 
könyvtártörténete  szempontjából  ez  a  központi  szerep  adja  meg  a  fontosságát  az  enyedi 
Bethlen Könyvtár múltjával való foglalkozásnak. Történetén keresztül tehát sommásan afelől 
is tájékozódhatunk, hogy a magyar lakosság a XVII. század elejétől fogva mivel járult hozzá a 
hazai könyvtárügy fejlődéséhez és végső soron az ország művelődéséhez.

Könyvtárügyünk  történetében  a  XVI.  század  közepe  éles  határvonalat  jelent.  Minthogy 
korábban  egyedül  az  egyház  művelődési  igényeinek  kielégítése  kívánta  meg  a  könyvek 
rendszeres  gyűjtését,  legrégibb  könyvtáraink  kolostorokban,  püspöki  székesegyházak  és 
káptalanok  mellett  létesültek.  A  reformáció  után  azonban  Erdélyben  az  iskolázás  vált  a 
könyvtárfejlődés legfontosabb mozgatójává. A protestáns kollégiumok rövidesen nemcsak az 
oktatásnak,  hanem  a  tudományos  tevékenységnek  is  központjaivá  fejlődtek,  és  ezzel  a 
könyvtárképződés gócaivá léptek elő. Talán azért,  mert  a feudalizmus viszonyai között  az 
alkotó  szellemi  munkának  nem akadtak  más  műhelyei.  Vagy  talán  azért,  mert  itt  volt  a 
legerősebb és intézményesített a folyamatosság mind a tudományok művelése, mind pedig a 
könyvek  gyűjtése  terén.  Mindenesetre  sokat  mond  a  kollégiumok  könyvgyűjtésének 
következetessége, méretei és jelentősége felől, hogy Erdély ma is létező legrégibb, könyvtárai 
mind  ilyen  iskolák  mellett  keletkeztek  és  fejlődtek  nagyra.  Intézményesített  oktatás  már 
középfokon  sem  lehetett  el  könyvek  nélkül.  A  kollégiumok  pedig  a  papképzés  és  az 
értelmiségi középrétegek nevelése folytán a magyar lakosság körében főiskolai feladatokat is 
elláttak.  Könyvtár  létesítése  és  annak  állandó  fejlesztése  tehát  elválaszthatatlan  volt  a 
kollégiumok alapításától és fenntartásától.



Bethlen Gábor (1580-1629) fejedelem könyvszeretetéről fiatal korától fogva maradtak adatok. 
Könyveit  már  1620  előtt  fényűzően  köttette  be  és  címeres  supra-librosszal  díszíttette. 
Könyvtárát  tehát  Háportoni  Forró  Pál  1619-ben  jogosan  hasonlította  Mátyás  király 
Corvinájához. Arról is tudunk, hogy Bethlen a gyulafehérvári iskola munkáját 1622, tehát az 
akadémiai rangra emelés előtt  is támogatta könyvek vásárlásával.  Pl. 1620 őszén az egyik 
gyulafehérvári  iskolamestert  ötödmagával  és  hat  lóval  küldte  a  Kolozsvárra  érkezett 
könyvekért.  1622  nyarán  pedig  három  "mester"  két  szekéren  tíz  ökörrel  szállíttatta 
Gyulafehérvárra  a  nikolsburgi  béke  után  győztesen  hazatérő  fejedelemtől  Kolozsváron 
visszahagyott nagy tömeg könyvet. Bethlen művelődéspolitikája arra irányult, hogy az olyan 
tanult  emberelt  számát  növelje  Erdélyben,  "kik  hazánknak  sok  fő  dolgaiban  hasznosan 
szolgálnak".  Ezt  a  célját  a  Collegium  Academicum  megalapításával  és  a  könyvek 
elszaporítása útján remélte elérni. A magasabb fokú, igényes és korszerű iskolázás, valamint 
az ehhez nélkülözhetetlen könyvtár a fejedelem felfogása szerint egymástól elválaszthatatlan, 
egymást  megkövetelő  feltételei  a  haladásnak.  A  régi  fehérvári  skóla  kiépítésének  és  a 
németországi protestáns főiskolák színvonalára való emelésének egyik alapvető követelménye 
volt a megfelelő könyvtár egyidejű létesítése. A korabeli Erdélyben azonban máról holnapra 
nem  lehetett  könyvtárat  elővarázsolni.  A  fejedelem  tehát  saját  könyvtára  megnyitásával 
hárította  el  az  akadályt,  ezzel  is  kifejezésre  juttatva,  hogy  a  Collegium  Academicum 
felvirágoztatását legszemélyesebb ügyének tekinti.

1622-től fogva tehát a fejedelmi könyvtár egyben a gyulafehérvári Collegium Academicum 
könyvtárául is szolgált. Bethlen azonban, mint vérbeli könyvbarát, gyűjteménye gyarapítását, 
a  kezeléséről  való gondoskodást  továbbra  is  kizárólagosan magának tartotta  fenn,  s  ezzel 
annak fejedelmi jellegét változatlanul hangsúlyozta. Ez akadályozta meg a kutatókat abban, 
hogy  felismerjék  a  gyulafehérvári  könyvtár  kettős:  fejedelmi  és  kollégiumi  jellegét. 
Mindenesetre  feltűnő,  hogy  az  iskola  szervezetét  és  életét  apró  részletekig  szabályozó 
legrégibb törvényekben egyetlen szó sem esik könyvtárról vagy könyvtárosról. Ennek csak az 
lehet  a  magyarázata,  hogy  ezek  a  kérdések  nem  tartoztak  a  Collegium  Academicum 
hatáskörébe és rendezésükre szükség sem volt, minthogy az új iskola a már működő fejedelmi 
könyvtárat  használta.  A Collegium Academicum első  évtizedeiben  külön  könyvtárocskája 
csupán  a  tanuló  ifjúság  közösségének,  az  ún.  coetus-nak  lehetett.  Ez  azonban,  a  diákok 
számára legszükségesebb tankönyvek agyonolvasott példányain kívül, legfeljebb a fehérvári 
régi  skóla  könyveiből  örökölhetett  valamennyit.  A  kollégium  és  a  fejedelmi  könyvtár 
sorsának egybekapcsolása 1622 után persze azzal a természetes következménnyel járt, hogy a 
gyűjtemény gyarapításában ettől fogva az iskola szükségletei voltak döntőek. Bethlen Gábor 
nagy áldozatokkal  létesített  személyi  könyvtárgyűjteménye  így  az  ország első  iskolájának 
való szolgálat formájában nyerte el hozzá méltó szerepkörét Erdély művelődési életében.

A  fejedelmi  és  a  kollégiumi  könyvtár  azonosságának  gondolata  nagyon  óvatos 
megfogalmazásban  már  az  eddigi  irodalomban  is  felbukkant,  de  nem került  kifejtésre  és 
bizonyításra,  minthogy  látszólag  ellenkezett  a  legfontosabbnak  vélt  forrás,  Szalárdi  János 
Siralmas  magyar  krónikája  elbeszélésével.  Egyébként  is  a  késői  utódok  el  sem  tudták 
képzelni, hogy a bőkezű fejedelem ne létesített volna külön könyvtárat kedvenc intézménye 
számára.  A  továbbhaladás  első  feltétele  tehát  Szalárdi  jólértesültségének  ellenőrzése  az 
egykorú okleveles forrásokkal való szembesítés formájában.

Szalárdi  1662-ben írt  krónikájának sokat  idézett  és  sok zavart  okozott  helye így hangzik: 
"Bibliothecat különb különb tudományokhoz tartozó, gyönyörűséges, jó könyvekkel rakottat, 
olyat  szerzett  vala  ugyanazon  collegium  szükségére,  amelynek  is  megszerzése  sok  ezer 
tallérokban kerülhetett. Melynek gondviselése, erős hit alatt, egyik ott való káptalan hűségére 



bízatván regestrum szerint, amikor minémű könyveket a mesterek kikívánnak vala, kiadnák és 
azokat  ismét  az  ő  idejében  beszednék  szorgalmatosan,  minden  kár  nélkül,  melyre  a 
bibliothecariusnak ugyan fizetése is jár vala; sőt azt is megkísértette vala a Portán, hogy a 
Mátyás király híres-neves bibliothecaját  Budáról kiszerezhette  volna,  arra nagy summát is 
ígérvén, de a babonás nemzettől nem obtineálhatta, meg nem nyerhette volt."

Szalárdinak azt az állítását, hogy a fejedelem a kollégium számára, nagy költségekkel, külön 
könyvtárat  létesített,  közvetlen  adatokkal,  egyelőre,  nem cáfolhatjuk  meg.  Mégis  kétségbe 
kell  vonnunk  jólértesültségét  azon  az  alapon,  hogy  mit  mond  a  kollégiumi  könyvtár 
kezeléséről. A Szalárditól fentebb emlegetett könyvtárosra vonatkozó adatok ugyanis minden 
kétséget  kizáróan  tanúsítják,  hogy  a  "mesterek",  azaz  a  tanárok,  ezeket  a  "collegium 
szükségére"  beszerzett  műveket  a  fejedelmi  könyvtárból  kapták  kézhez.  Barsi  Mihály 
könyvtárosról  ugyanis  az  egykorú  díjlevelek  világosan  megmondják,  hogy  feladata  a 
fejedelmi  könyvtár  "gongyaviselése".  A  gondosan  lajstromozott  fejedelmi  gyűjtemény 
méreteire  és  e  munkakör  értékelésére  következtethetünk  Barsi  1628.  szeptember  16-án 
megállapított  fizetése  nagyságából.  100 Ft  készpénz  fizetése  fele  volt  ugyan annak,  amit 
Bojthi Veres Gáspár udvari historikus kapott, de megegyezett a főiskola belföldi "mester"-
einek javadalmazásával. Ezenkívül kapott még 10 rőf fajlandis posztót, három hordó bort, 32 
köböl  búzát,  makkon  hizlalt  két  disznót,  12  bárányt  és  12  öl  tűzifát.  Bethlen  tehát  jól 
megfizetett  külön  tisztviselőt  tartott  könyvei  kezelésére.  A  "mellékállásos"  megoldás 
teljességgel összeegyeztethetetlen a fejedelemnek a könyvtárával kapcsolatos elképzeléseivel. 
Ismeretes, hogy Bethlen maga is Mátyás király budai könyvtára méltó folytatásának szánta 
gyűjteményét. Szalárdi tehát nem ismerte, de közvetlenül nem is ismerhette a gyulafehérvári 
könyvtár Bethlen alatti  kezelését  és helyzetét.  Ő csak 1634-ben került  I.  Rákóczi  György 
(1593-1648) udvarába, és krónikájában azt a helyzetet írta le, amelyet saját szolgálata idején 
talált.  Erről  tanúskodik  elbeszélésében  a  könyvtárosság  és  a  hiteleshelyi  levéltárosság 
összekapcsolása, minthogy ez bizonyíthatóan csak I. Rákóczi György alatt következett be.

I.  Rákóczi  György  uralmával  azonban  hamarosan  megváltozott  a  fejedelmi-kollégiumi 
könyvtár korábbi helyzete.  Az új uralkodót nem fűtötték olyan merész művelődéspolitikai 
elképzelések, mint elődjét. A gyulafehérvári iskola sem volt személyes műve. Uralmát pedig 
éppen  az  elhunyt  fejedelem  özvegyével  és  öccsével,  a  kollégiumnak  tett  hatalmas 
alapítványokat kezelő Bethlen Istvánnal szemben kellett megszilárdítania. Gyulafehérváron a 
kollégium és a könyvtár egyaránt elődje és a Bethlenek nagyságát hirdette. Emberileg tehát 
érthető, hogy az új fejedelem és a Collegium Academicum között megszakadt az a szoros, 
személyi  és  érzelmi  kapcsolat,  amely  Bethlen  alatt  fennállott.  I.  Rákóczi  György,  mint 
hitbuzgó  ember,  híven  teljesítette  a  kálvinista  fejedelemre  háruló  minden  kötelességét  a 
protestáns  egyház  legjelentősebb  iskolájával  szemben.  A  Bethlen-féle  kezdeményezések 
továbbvitele  helyett  azonban  a  Rákócziak  központjában,  Sárospatakon  működő  iskola  és 
családi könyvtár kifejlesztésével igyekezett megörökíteni a nevét.

Uralma első éveiben, amíg sárospataki tervei ki nem alakultak, a gyulafehérvári könyvtár a 
Bethlentől megszabott szervezetben működött tovább. 1632 januárjában Rákóczi változatlanul 
felújította Barsi Mihály könyvtáros addigi díjlevelét  és "bibliothecariusunk"-ként emlegette 
őt. A következő esztendőben folytatta a töröknél - éppen a fehérvári főiskola szükségleteivel 
érvelve  -  a  Corvina  maradványainak  megszerzésére  korábban indított  akciót.  Érdeklődése 
azonban  rövidesen  elfordult  a  Bethlen-féle  bibliotékától  és,  mintha  csak  azzal  akarna 
versenyre  kelni,  minden  erővel  a  sárospataki  családi  gyűjteményét  igyekezett  fejedelmi 
könyvtárrá fejleszteni.



1634 februárjában a  sárospataki  udvar  papja,  Tolnai  István,  már elkezdte  a  várban őrzött 
könyvek  lajstromozását,  nagyság  szerinti  elrendezését.  Ettől  fogva  Rákóczi  az  új 
szerzeményeket  többé nem a gyulafehérvári,  hanem a sárospataki  könyvtárába irányította. 
1634  tavaszán  Alvinczi  Péternek,  a  híres  kassai  prédikátornak,  a  "szép  bibliotheca"-ját 
igyekezett 500 Ft-on megvásárolni Sárospatak számára. Ugyanaz év őszén bizonyos Szántai 
nevű embernek "valami kevés könyvecskéi"-t, vagy 1638-ban Csanaki Máté orvos külföldön 
szerzett,  de  Danzigban  maradt  könyveit  vásárolja  meg  részint  a  sárospataki  fejedelmi 
könyvtár, részint pedig az ottani kollégium coetusa számára.

A sárospataki gyűjteményt azonban I. Rákóczi György nemcsak új szerzeményekkel, hanem a 
gyulafehérvári  fejedelmi  könyvtár  rovására  is  gyarapította.  Egyes,  különleges  értéknek 
számító és az oktatáshoz szükségtelen kötetek átszállíttatásával új gyűjteménye fényét kívánta 
emelni. Például 1634 októberében a fejedelem 21 kötetben 15 raritas számba vehető régebbi 
kiadványt  küld  át  Gyulafehérvárról  Sárospatakra,  hogy azokat  Tolnai  "tegye  a  többihez". 
Ezek régi  esztergomi  missalék,  bibliák  voltak,  és  közülük talán  egyedül  Istvánffy Miklós 
magyar története nem minősíthető könyvészeti ritkaságnak.

Attól fogva tehát, hogy Rákóczi a sárospataki gyűjteményt tekintette fejedelmi könyvtárának, 
a  gyulafehérvári  bibliotéka  abban  az  ütemben  kezdett  átalakulni  kollégiumi  könyvtárrá, 
amilyen  mértékben  az  uralkodó  közömbössé  vált  iránta.  Az  új  helyzetnek  csak  egyik 
következménye volt  a  ritkaságok átvándorlása  Sárospatakra.  A másik a külön könyvtárosi 
állás  megszüntetése  lett,  minden  jel  szerint  már  1634  folyamán.  Minthogy  a  takarékos 
fejedelem  Sárospatakon  udvari  papjával,  Tolnai  Istvánnal  kezeltette  könyvtárát, 
Gyulafehérváron még inkább feleslegesnek láthatta külön könyvtáros tartását. Barsi Mihályt 
tehát requisitornak, azaz káptalani levélkeresőnek minősítette át azzal a kötelezettséggel, hogy 
melléktevékenységként a könyvtárat is kezelje. Valóban Barsit a források 1634-től fogva csak 
requisitorként emlegetik.

Ekkor  alakult  ki  tehát  az  az  új  helyzet,  amelyet  Szalárdi  megörökített  krónikája  fentebb 
idézett részében. A requisitor-könyvtáros azonban gyakran volt távol hivatalos kiszállásokon, 
s ilyenkor a tanárok nem juthattak volna hozzá a könyvekhez,  ha maguk is nem vállaltak 
volna  részt  a  könyvtár  gondozásában.  A  fejedelem  közömbössé  válásával  a  könyvtár 
egyébként  is  szinte  teljesen  a  tanárok  érdeklődési  körébe  került  át.  Kezelését  a  fizetetlen 
könyvtáros szívesen megosztotta azokkal,  akik ténylegesen használták a gyűjteményt.  Már 
1634-ben  nem  Barsi,  hanem  Alstedius  professzor  küld  ki  "a  fehérvári  bibliothekából" 
könyveket  a  Váradon  tartózkodó  fejedelemnek.  Ezzel  az  új  gyakorlattal  indult  el  az  a 
folyamat, amely körülbelül másfél-két évtized alatt a Bethlen-féle gyűjtemény szétosztásához 
és a kollégium külön könyvtárának kialakulásához vezetett.

Nem ismerjük e fejlődés egyes állomásait. 1656-ban azonban a kollégium már kétségtelenül 
rendelkezett külön "közkönyvtárral". Az ekkor kiadott új iskolai törvények 21. pontja ugyanis 
részletesen  intézkedett  felőle.  Eszerint  a  gyűjtemény  szétszóródásának  megakadályozása 
végett az iskola tagjai közül válasszanak esküdt könyvtárost és alkönyvtárost. Ezek senkinek 
sem kölcsönözhetnek a közkönyvtárból könyvet, ha az illető Gyulafehérvár városától négy 
mérföldnél  távolabb  lakik.  Feltételezésünk  szerint  ez  a  "közkönyvtár"  a  Bethlen-féle 
gyűjteménynek  azokból  a  köteteiből  alakulhatott  ki,  amelyek  az  oktatáshoz  szükségesek 
voltak. Ezeket a gyakrabban keresett könyveket célszerűbbnek látszott requisitor-könyvtáros 
helyett magával az érdekelt kollégiummal kezeltetni. Így a requisitor mentesült egyre inkább 
úgyis  formális  könyvtárossága  alól.  Annak a  lecsökkent  mennyiségű  könyvtári  anyagnak, 
amely továbbra is a fejedelmi palotában maradt, a titkos levéltárral együtt könnyen gondját 



viselhette  egyik  secretarius.  1651-től  fogva  ismeretesek  adatok,  amelyek  az  előbbiek 
feltételezését megengedik. Samarjai (Lőkös) Péter deákot ugyanis az egykorú források csak 
ebben  az  esetben  emlegethették,  egészen  Gyulafehérvár  elpusztulásáig,  hol  fejedelmi 
secretariusnak, hol a fejedelem levelei conservatorának, hol pedig "az országh Bibliothecaja"-
nak. A kollégium használatába adott,  illetve az udvari  könyvtárnak megmaradt  és a titkos 
levéltárral együtt őrzött könyveket egymáshoz közeli, de külön-külön helyiségben állíthatták 
fel.

Erre  a  megosztásra  I.  Rákóczi  György  halála  (1648)  után,  de  legkésőbb  1653  nyarán 
kerülhetett sor. Ma már nem tisztázható, hogy a természetes fejlődés vagy pedig a sárospataki 
iskola  érdekei  játszottak  nagyobb  szerepet  a  Bethlen-féle  könyvörökség  szétosztásában. 
Kétségtelen  ugyanis,  hogy  a  megosztáskor  ez  utóbbi  szintén  részesült  a  gyulafehérvári 
fejedelmi könyvtár anyagából.  A történteket,  közvetlen adatok híján, hozzávetőlegesen így 
rekonstruálhatjuk: II. Rákóczi György (1621-1660) nem érdeklődött különösebben az iskolák 
és a művelődés kérdései iránt. Anyja, Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) és öccse, Rákóczi 
Zsigmond (1622-1652) viszont szívügyének tekintette a kálvinista iskolázás korszerűsítését. 
Ezért is hívták meg 1650-ben Sárospatakra a kor leghaladóbb pedagógusát, a cseh Jan Amos 
Comeniust (1592-1670),  hogy az ottani  kollégiumban valósítsa  meg elképzeléseit  és ezzel 
Sárospatak legyen a követendő példa a többi iskola számára is. Sárospatak fejlesztése tehát az 
ötvenes  évek  elején  szintén  időszerűvé  tehette  a  Gyulafehérváron  őrzött  tekintélyes 
könyvanyag minél jobb hasznosítását. II. Rákóczi György részéről pedig alig feltételezhető a 
legkisebb ellenkezés is, amikor anyja és öccse azt kérte tőle, hogy a sárospataki kollégiumot 
szintén részeltesse a Bethlen-féle bibliotékából.

Ez ideig egyetlen szűkszavú adatból tudjuk, hogy a gyulafehérvári könyvtár számottevő részét 
II. Rákóczi György idejében Sárospatakra szállították át. A kolozsvári sáfárpolgár feljegyzése 
szerint, Lorántffy Zsuzsanna, az öreg fejedelemasszony udvarmestere, ifj.  Bálpataki János, 
1653.  július  26-án  12  ember  kíséretében  szállított  Kolozsváron  át  "Feiervarról  az 
Bibliothecaból Derék keonyueket Patakra". A szállítást lebonyolító személy tekintélyes állása, 
a kísérők nagy száma kétségtelenné teszik, hogy Bálpataki nem mindennapi mennyiségű és 
értékű könyvet, hanem szinte egy egész kis könyvtárat vihetett el Patakra. Legkésőbb ezzel 
egyidejűleg  mehetett  végbe  a  Gyulafehérváron  hagyott  kötetek  említett  megosztása  is  a 
Collegium Academicum és a fejedelmi titkos levéltár között.

A  Bethlen-féle  könyvgyűjtemény  tehát  már  Gyulafehérvár  1658.  évi  elpusztulása  előtt 
felbomlott. Ennek a valójában sajnálatos ténynek volt később köszönhető, hogy egyes részeit 
nem ugyanaz a végzet sújtotta, és így töredékei még hosszú ideig, Enyeden hihetőleg 1849-ig 
fennmaradhattak. Sajnos az ellenreformáció 1671 után a sárospataki kollégium könyvtárát és 
benne I. Rákóczi György és Zsigmond gyűjteményét erősen megtizedelte. A gyulafehérvári 
provenienciájú  darabok  utáni  kutatás  Sárospatakon  ezért  vezetett  szerényebb  eredményre, 
mint  ez  a  fennmaradt  könyvtárjegyzék  alapján  várható  volt.  A  könyvtár  megosztásának 
ismeretében azonban - úgy véljük - a Gyulafehérváron maradt könyvek pusztulásáról szóló 
adatokat is némileg másként kell értelmeznünk, mint azt eddig tettük.

A  fejedelmi  székváros  1658.  évi  pusztulásáról  a  korszak  mindegyik  elbeszélő  kútfője 
megemlékezik, de a könyvtári és levéltári anyag sorsa felől ismét Szalárdi János krónikája 
szolgál a legrészletesebb adatokkal. Kissé zaklatott fogalmazású szövege a következőképpen 
adja elő az előtte ismeretes gyulafehérvári könyv- és iratanyag végzetének beteljesedését. A 
tatár  had  pusztításának  hírére  "Pápai  János,  ott  való  egyik  káptalan,  a  bibliotheca  és 
conservatorium, levél- és könyvtartóházak, amely segestyében az egyháznak dél és a vár felől 



való oldalában igen alkalmatos helyen tartatnának, noha annak a templomból bejáró ajtaját 
kővel  berakattatván,  hogy onnan belől  az  ajtóhely  majd  meg sem tetszenék,  jó  módjával 
bemeszeltették vala, a hova maga is kívül való ablakon bebújván, azon könyves levéltartó-
házakban  elrejtezett  vala.  De  a  fütyésző  prédáló  nép  megsajdítván  a  segestyét,  könnyen 
ráhálták,  s  magát,  hogy  jó  szabású,  termetes  és  ifjú  ember  is  volna,  rabbá  tevék,  a  sok 
munkával,  költséggel  szereztetett  sok  szép  könyveket,  s  leveleket  is  és  protocollumokat, 
avagy fejedelmi könyveket,  valamelyeket Taraczközi  Ferenc nevű egyik káptalan magával 
Szebenbe  el  nem vihetett  volna  (egy darab  gránát  posztója  lévén,  a  szekereseknek  avval 
fizetett),  azon  könyvtartóháznak  közepire  rakásra  hordván  úgy  gyújták  és  égeték  meg 
rettenetes és becsülhetetlen kárral. Ó szánja meg az úristen! hogy annyi sok magok hasznokat 
kereső tisztek, praefectusok, udvarbírák közül nem találtatott vagy egy, ki az országinak a 
levelekből, királyi könyvekből, protocollumokból, az ecclesiának pedig a bibliothecanak sok 
szép és  nagy summa pénzben álló  könyveknek romlásából  való  nagy kárát  megkeserülte, 
szánta volna s az romlás előtt Szebenbe avagy csak azokat beköltöztette volna."

Rhédei Ferenc (1657-1658) már lemondott a fejedelemségről, II. Rákóczi Györgynek pedig 
még nem sikerült  újra  birtokba  vennie  az  országot,  amikor  1658 júliusában  a  török-tatár 
büntető-expedíció megindult a katonailag teljesen készületlen Erdély ellen. Az sem volt, aki 
intézkedjék,  vagy legalább  a  polgári  lakosság védelmét  szervezze.  A tisztviselők  azt  sem 
tudhatták, ki a fejedelem, honnan várják az utasításokat, kinek tartoznak engedelmességgel és 
felelősséggel.  Bár  az  általános  fejetlenségben  az  udvari  tisztviselők  szétfutottak 
Gyulafehérvárról saját javaik mentése végett, nem mondható, hogy az értékes gyűjteményeket 
teljesen sorsukra hagyva érte volna a veszedelem.

A feltartóztathatatlan pusztulás közeledése július 15-től fogva előrelátható volt. Gyulafehérvár 
lakóinak zöme idejében a zalatnai hegyek közé, a kollégiumi diákok és tanárok egy része 
pedig Kolozsvárra menekült. Nem lehetetlen, hogy a menekülők a közkönyvtár anyagából is 
vittek  el  magukkal  féltettebb  köteteket.  Arról  ugyanis  biztos  híradások  szólnak,  hogy  a 
gyűjteményeket őreik nem hagyták sorsukra, hanem megkísérelték a legértékesebb állagok 
elmenekítését, illetve annak elrejtését, amit már nem szállíthattak el.

Basirius professzor augusztus 12-én - tehát három héttel a szeptember 5-6-án bekövetkezett 
pusztulás előtt - azt jelentette II. Rákóczi Györgynek, hogy a nyomda betű- és raktárkészletét 
átvitték  a  palotába,  a  fejedelmi  levéltárat  és  könyvtárat  befalazták  és  éppen  a  kollégium 
könyvtára biztonságba helyezésével foglalkoznak. Nincs adatunk arról, hogy milyen lépéseket 
tettek  az  iskola  közkönyvtárának  védelmére.  Úgy  látszik,  anyagának  egy  részét 
elmenekítették Gyulafehérvárról és ez el is kerülte a pusztulást. A bekövetkezett tragédiáról 
szóló  híradások  ugyanis  egyöntetűen  a  fejedelmi  levéltár  helyiségében  őrzött  könyvek 
elégetéséről szólnak, de - Szalárdi fentebb idézett homályos szavaitól eltekintve - hallgatnak a 
kollégiumi  közkönyvtár  megsemmisüléséről.  A  fehérvári  könyvanyag  egy  részének 
megmenekülését  azért  is  feltételeznünk  kell,  mert  egyébként  az  1662  után  Enyeden 
újjászervezkedő  kollégium  -  az  akkori  nyomorúságos  körülmények  között  aligha  tehetett 
volna szert rövid idő alatt 1600 darabot számláló könyvtárra.

Szalárdi fenti híradásából szintén látható, hogy a katonailag védhetetlen fejedelmi székhelyről 
előzőleg valóban szállítottak el könyveket és levéltári anyagot. Taraczközi "főkáptalan", azaz 
a hiteleshelyi levéltár vezetője, nemcsak Szebenbe, hanem "egy hosszú zöld ládában" a dévai 
várba  is  menekített  iratokat.  Maga Basirius  a  saját  holmiját  és  könyveit  szintén  idejében 
Szebenbe  vitette  és  Taraczközi  őrizetére  bízta.  Csak  ezután  menekült  Váradra,  ahová 
szeptember  5-én  érkezett  meg.  Basiriusnak  még  arra  is  volt  módja,  hogy  a  másoktól 



kölcsönvett  könyveit  szintén  Szebenbe  menekítse.  Az  sem  érdektelen  mozzanat,  hogy 
Basiriusnak  azt  az  arab  kéziratát,  amelyről  Szebenbe  küldött  portékái  között  külön  is 
megemlékezik, később a kollégium enyedi könyvtára őrizte, a Bisterfeld professzor 1655. évi 
hagyatékából származó kötetekkel együtt. A kollégium és a hiteleshely gyűjteményeinek őrei 
tehát  helyükön  maradtak,  nem  nézték  ölbe  tett  kézzel  a  veszedelem  közeledtét,  hanem 
megtették, amit tehettek a könyvek és iratok megmentésére. A török és tatár martalócoktól 
elhamvasztott  kollégium üszkös falai  között  tehát  éppen úgy nem semmisülhetett  meg az 
iskola teljes könyvtára, mint ahogyan a hiteleshelyi levéltár  tekintélyes része is napjainkig 
fennmaradt.  Meggyőződésünk, hogy ha a kollégium gyűjteménye 1849-ben Enyeden nem 
pusztult volna el, benne - a kuruc kori újabb károsodás ellenére - a Bethlen- és Rákóczi-kori 
bibliotékának még jelentős töredékei megtalálhatók lennének.

A kortársakat mindenekelőtt a levéltári anyag sorsa érdekelte. Az ezzel kapcsolatos bővebb 
információkból  azonban  egyet-mást  a  könyvtár  sorsának  kutatója  is  kihámozhat. 
Mindenekelőtt  azt,  hogy  a  Szalárdinál  és  másoknál  feljegyzett  1658.  szeptember  5-6-i 
könyvtárégetés  nem  a  kollégiumi  közkönyvtárra,  hanem  a  fejedelmi  levéltárban  őrzött, 
bizonyára legértékesebb és legdíszesebb kötetekre vonatkozik. Ezek őrzője, Samarjai Péter 
fejedelmi titkár, II. Rákóczi György oldalán tartózkodott a kritikus napokban. Így az ottani 
könyvtári és levéltári anyagról való gondoskodás szintén a hiteleshelyi levéltárosokra maradt. 
Ezért kerülhetett Pápai János requisitor a fejedelmi "bibliotheca és conservatorium" befalazott 
helyiségébe.  A  máig  megmaradt  levéltári  anyag  összetétele  kétségtelenné  teszi,  hogy 
Taraczközi  nemcsak  a  hiteleshelyi,  hanem a  fejedelmi  levéltárból  és  könyvtárból  szintén 
igyekezett  minél  többet  elszállítani.  Taraczközinek  a  pusztulást  követő  időből  származó 
levelei  tanúsítják,  hogy  ő  nem  csupán  iratokat,  hanem  könyveket  szintén  menekített  a 
hiteleshely anyagához nem tartozó állagokból is. Például 1665. augusztus 24-én így ír Apafi 
Mihály (1632-1690) fejedelemnek, aki a török és Erdély viszonyára vonatkozó régebbi iratok 
után érdeklődött  nála:  "Láttam az fejedelmek conservatoriumjában más leveleket  is,  török 
császárét ... az után hová löttek azok a levelek, tudhattya akkori conservator Samariai Péter, 
az  mint  az  országh  bibliothecaja."  1667-ben  bekövetkezett  halálakor  is  arról  írnak,  hogy 
"szegény Tarazközi uram az elmúlt veszedelmes időkben az mely leveleket és könyveket ide s 
tova  hordozván  megtartott  ...  szegénnek  két  szállásin  vannak  Szebenben  ...  Azoknak 
elszállíttatására  penig  olyan ládákat  kellene  csináltatni,  hogy azokban  ...  a  jövendőben  is 
történhető veszedelem előtt bátorságosb helyre vitten vihetnék, ne emésztené meg a tűz, mint 
a megbecsülhetetlen Bibliothecat".

Az  egész  könyvtár  elégetése  mindenképpen  túlzásnak  látszik,  minthogy  a  könyv  nagyon 
nehezen fog tüzet és az sem képzelhető el, hogy a zsákmányoló martalócok különösen sok 
időt vesztegettek volna a fejedelmi könyvtár minél tökéletesebb elpusztítására. Azt, hogy a 
könyvtárban tűz pusztított, a fenti idézet is bizonyítja. Ezenkívül azonban számolni kell azzal 
is,  hogy  a  tűzből  megmenekült  köteteket,  a  hosszú  időre  gazdátlanná  vált  gyűjtemény 
megrongálódott  vagy  sértetlen  maradványait  a  lakosság  hordhatta  szét.  Ebben  a 
vonatkozásban  elgondolkoztató  a  gyulafehérvári  irat-  és  könyvmenekítésben  fő  szerepet 
játszott Taraczközi Ferencnek az a véleménye, hogy még évek múltán is sok mindent össze 
lehetett volna szedni a feldúlt fejedelmi "könyv- és levéltartóházak" anyagából. A tekintélyes, 
agg "főkáptalan" 1665. augusztus 24-én ezeket írja, élő lelkiismeretként, a tehetetlen Apafi 
fejedelemnek:  "Attam  volt  én  Nagyságodnak  memoriálét  néminemű  dolgokról  ugyan 
számosan, néhány úttal instálván Nagyságodnak, hogy az eltévedett bibliothecabeli levelek, 
könyvek etc., etc. felkerestessenek az országban, de Nagyságodtól arra semmi válaszom nem 
jőve. Most sem ártana annak úttyát felkeresni." Erre azonban nem került sor, noha sok adat 
szól arról,  hogy - legalábbis  a fejedelmi levéltár  anyagából  -  nagy mennyiségű irat  került 



előkelő családokhoz, mások mellett a nagy tekintélyű Teleki Mihályhoz. Így lehetett ez, csak 
kisebb mértékben, a könyvanyaggal is.

Az  1658.  évi  gyulafehérvári  könyvtárpusztulással  kapcsolatban  jelenleg  ismeretes  adatok 
segítségével  tehát  nem  juthatunk  közelebb  annak  feltárásához,  hogy  a  kollégium 
közkönyvtára miként vészelte át ezeket a nehéz időket. Nem kétséges, hogy ez a gyűjtemény 
is  megtizedelődött,  de  feltétlenül  több maradhatott  meg belőle,  mint  a  bibliofil  értékeket, 
politikai  vonatkozású műveket  őrző titkos levéltári  részlegből.  Pedig ebből szintén maradt 
ránk hírmondónak valami. Bármi lett légyen is az iskola könyveinek sorsa, bizonyos, hogy e 
szomorú esemény  határkő a  kollégiumi  könyvtár  életében.  A Bethlen-féle  könyvtár  teljes 
széthullásával  most  már  neki  kellett  egyedül  továbbvinnie  azt  a  művelődési  szolgálatot, 
amelyre  a  nagy  fejedelem  egykor  saját  személyi  gyűjteményét  rendelte.  A  fejedelmi 
könyvtárból  kisarjadó,  évtizedeken  át  annak  árnyékában,  azzal  összefonódva  fejlődő 
kollégiumi  bibliotéka  az  1658.  évi  rombolás  nyomán  lett  nagykorú  és  állott  végleg  saját 
lábára.  Gyulafehérvár  újabb  felégetése  rövidesen  a  pusztává  lett  város  elhagyására 
kényszerítette  Bethlen  Gábor  kollégiumát.  Szétzüllött  könyvanyagából  már  csak  Enyeden 
szerveződhetett, néhány év múlva, újból könyvtár.

Ma már csupán találgathatjuk, hogy mekkora és milyen veszteség érte Erdélyt a Bethlentől 
megalapozott,  majd  az  oktatás  igényeinek  megfelelően  állandóan  fejlesztett  gyűjtemény 
szétszóródásával. Basirius egy későbbi feljegyzésében, nyilvánvaló túlzással, 20 ezerre teszi 
az elpusztult  kötetek számát.  Bár a gyulafehérvári  könyvtár a fejedelemség legjelentősebb 
ilyen gyűjteményének számított,  állománya a megosztás előtt  sem rúghatott  többre 4-5000 
kötetnél. A Rákócziak sárospataki családi és fejedelmi könyvtárában sem őrizhettek többet 
1800-2000  műnél  -  katalógustöredékéből  kikövetkeztethetően.  A  XVII.  századi  Erdély 
viszonyai között  tehát a gyulafehérvári  néhány ezres állomány is rendkívülinek tekinthető. 
Gondos válogatás  és  fejlesztés  esetén  anyaga valóban biztosíthatta  a  kor színvonalán  álló 
tudományos és nevelő munkát a kollégium falai között.

Bethlen idejében a fejedelem személyes érdeklődése és a kollégium külföldi professzorainak 
tudományos munkája, illetve az oktatás igényei szabhatták meg a beszerzést. A két Rákóczi 
uralma  alatt  már  inkább  Alstedius  és  Bisterfeld,  majd  Basirius  professzor,  valamint  a 
református  püspökök  kívánságaihoz  igazodhatott  a  könyvvásárlás.  A  történelem, 
államelmélet,  jog,  politika,  katonai  tudományok  mellett  a  teológia,  filozófia,  a  klasszikus 
görög  és  latin  irodalom,  a  földrajz  és  általában  a  természettudományok,  főként  az 
orvostudomány, a csillagászat XVI-XVII. századi anyaga lehetett erőteljesebben képviselve 
állományában.  Mindez azonban kikövetkeztetés egyéb források elejtett  szavaiból,  hiszen a 
szakirodalom jelenleg csupán öt olyan kötetről tud, amelyikről biztosan állítható, hogy valaha 
Bethlen  Gábor  fejedelem  könyvtárához  tartozott.  A  kollégiumi  közkönyvtár  legrégibb 
állagából  való  darabok  pedig  egyelőre  fel  sem ismerhetők,  minthogy  a  kutatás  a  sajátos 
jegyeiket  sem  tisztázta  még.  Ezt  az  nehezíti  meg,  hogy  az  eltulajdonított  kötetekből 
igyekeztek minél tökéletesebben eltávolítani az előző tulajdonosra utaló minden bejegyzést. 
Mégis az a meggyőződésünk, hogy az erdélyi, magyarországi és szlovákiai gyűjtemények régi 
könyvanyagának tervszerű átvizsgálása annyit napfényre hozna mind a fejedelem, mind pedig 
a  kollégium  használatában  volt  kötetekből,  amennyi  lehetővé  tenné  a  jelenleginél 
megalapozottabb  vélemény  alkotását  egyrészt  az  eredeti  gyűjtemény,  másrészt  a  későbbi 
gyarapítások jellegéről. Azt remélni azonban, hogy az egész állomány összetételéről valaha is 
pontos képet nyerhetünk, hiú ábrándozásnak látszik.



Önmaga  a  fejedelmi  eredet  szintén  sejteti,  hogy  a  Bethlen  Kollégium  széthullott  első 
könyvtára minden tekintetben felülmúlhatta az Erdélyben szokásos iskolai gyűjteményeket. 
Az alapító fejedelem sokoldalú, eleven szellemi érdeklődése és pompaszeretete, valamint az 
iskola  külföldi  szakembereinek  tájékozottsága  és  igénye  tartalmi  és  formai  tekintetben 
egyedülálló gyűjteményt hozhatott létre Gyulafehérvárt.

E könyvtár egykori fényéről a jelenleg ismert töredékes adatok is elárulnak egyet-mást. A 
gyűjtemény  mellett  könyvkötő  műhely  működött,  ahol  egységes  reneszánsz  ízléssel 
díszítették  a  besorolásra  kerülő  műveket.  Bethlen  idején  alakították  ki  azt  a  kötésmódot, 
amelyet  az  öreg  Rákóczi  alatt  szintén  alkalmaztak  ugyanazokkal  a  díszekkel  és  azonos 
elrendezésben. E kötések legjellegzetesebb eleme a kötéstábla mezejének közepére helyezett 
supralibros.  Ennek a feliratos  emléktáblák  monumentalitását  sugárzó  szövege a  fejedelem 
nevét,  címeit,  olykor  jelmondatát  és  többnyire  a  kötés  készítésének  idejét  mondja  el.  Az 
aranynyomáson és aranymetszésen kívül, a bőr színezésével is díszítették a könyvek tábláit.

Aligha hihető, hogy, akárcsak Bethlen idejében is, minden egyes művet a fentebb ismertetett 
fényűző kötéssel  láttak  volna  el.  Így talán  csak a  fejedelem személyes  használatára  szánt 
darabokat  köthették  be.  Ezek zöme viszont a megosztáskor hihetőleg az udvarnak maradt 
részlegbe kerülhetett és 1658-ban valóban elpusztulhatott. A Rákócziak idejéből való, iskolai 
célokat szolgáló beszerzések kötése már egyszerűbb lehetett, minthogy többé nem áldoztak 
akkora összegeket  a könyvtárra,  mint  korábban. Ez ugyan a bibliofilia  háttérbe szorulását 
vonta maga után,  de nem ment egyidejűleg a tartalmi vonatkozások rovására is. A kiváló 
professzorok  és  a  kálvinista  művelődés  vezető  személyiségei  irányításával  folyó 
könyvbeszerzés változatlanul biztosította az állandó kapcsolatot a tudományos haladással.

Az  1658.  évi  pusztulás  ugyan  szétrombolhatta  az  előző  évtizedek  eredményeit,  de  nem 
ingathatta  meg a kollégium és  a  könyvtár  egymásrautaltságát,  sem azt  a tudatot,  hogy az 
alapító  művelődési programjának ez az iskola az örököse.  A poraiból 1662 után Enyeden 
újraéledő kollégium könyvtára már kialakult hagyományokra támaszkodva vészelte át a nehéz 
időket és nagyobb megrázkódtatások nélkül folytathatta működését.
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A  kollégium  történetének  első  szakasza  Gyulafehérvárhoz  kötődik,  hiszen  1622-ben 
Bethlen  Gábor fejedelem  (1613–1629)  a  fejedelmi  székvárosban  alapította  meg  a 
Collegium  Academicumot az  udvari  és  a  fejedelmi  adminisztrációban  résztvevő 
értelmiség képzésére.  Nem szabad elfelednünk, hogy a nagy fejedelem Kolozsvárott  is 
próbálkozott hasonló intézmény beindításával. A református szellemiségű felsőoktatási 
intézményt  Bethlen  nem  titkoltan  a  császári  csapatok  által  (időszakosan)  1622-ben 
megszüntetett nevezetes heidelbergi egyetem pótlására alapította. Még az alapítás évében 
elkezdhette  az  első  külhoni  professzor,  a  költő  Martin  Opitz a  klasszika-filológia 
oktatását,  őt  több  professzor  követte  ugyancsak  a  Birodalomból.  A  tanintézmény  az 
akadémiai  három  fakultást  –  filológia,  filozófia  és  teológia  –  1629-ben  érte  el.  A 
külföldről  érkezett  tanárok  közül  a  legjelentősebbek  a  Hernbornból  érkezett  Johann 
Heinrich  Alsted,  Johann  Heinrich  Bisterfeld és  Ludwig  Philipp  Piscator. 
Bethlen  külföldön  végzett  erdélyieket  is  alkalmazott  az  akadémián,  elindította  a 
kollégium  építésének  munkálatait,  saját  könyvgyűjteményéből  lerakta  a  könyvtár 
alapjait,  Sziléziából  egy  nyomdászt  hozatott,  és  1628–1629-ben  számos  birtokot 
adományozott a kollégiumnak, többek között Nagyenyed városát és hét jobbágyfalut a 
környékén. Nagyenyed a középkorban a gyulafehérvári káptalan birtoka volt, a püspökség 
megszüntetése után (1556) a fejedelmi kamara kapta meg annak birtokait, amelyek több 
alkalommal a fejedelemasszonyok használatában álltak. 

 

A  gyulafehérvári  kollégium  az  1658-as  török-tatár  támadásban  elpusztult,  s  Apafi 
Mihály fejedelem  (1661–1690)  tanácsosaira  hallgatva  ideiglenesen  Nagyenyedre 
költöztette  az  iskolát,  egy  ma  is  álló  épületbe,  a  vártemplom  védőfalához  kívülről 
hozzáillesztett  „Bethlen  palotába”  (a  mai  Városi  Múzeum  épülete).  A  kollégium 
megvásárolt  néhány házat a templommal szemben, s ezek helyére épültek az 1660-as 
években az első oktatási épületek a mai Kollégium közelében. A Kollégium ideiglenesnek 
szánt nagyenyedi tartózkodását az 1682-es református zsinat szentesítette, leginkább az 
elkészült épületek és a közel fekvő birtoktestek miatt, de azért is, mert időközben a régi 
gyulafehérvári épületbe a sárospataki református kollégium kényszerült költözni. Ebben 
az időben az iskola rektora a nevezetes orvosdoktor-filozófus Pápai Páriz Ferenc volt 
(1649–1716),  korának  egyik  legjelentősebb  erdélyi  tudósa.  1704-ben,  a  Rákóczi-
szabadságharc idején a császári csapatok felgyújtották a várost, a lakosok a diákokkal a  
környező  hegyekbe  menekültek,  de  a  zsákmánnyal  visszavonuló  labancokat 
megtámadták, s a véres csatában számos diák is életét vesztette. 1707-ben a várost újra 
labanc támadás érte, amikor a kollégium épületei majdnem teljesen megsemmisültek. A 
kilátástalan  helyzetben  Pápai  Páriz  Ferenc  az  oxfordi  egyetem  és  az  angol  király,  I. 
György segítségét  kérte,  akik  1716-ban gyűjtést  szerveztek.  A tőkét  angol  bankokban 
helyezték el,  és a kamatokból épült  fel  1720–1743 között  az ún. „nagykollégium”,  egy 
négyzet alaprajzú, emeletes, belső udvaros épület. 1713-ban a megszűnt Fejedelmi Tanács 
átadta  a  kollégium  fölötti  felügyeletet  az  Erdélyi  Református  Püspökség 
Főkonzisztóriumának. A XVIII. századi békeidőszak a kollégium fénykora volt, könyvtára 
és  különféle  gyűjteményei  (régiségek,  érmék,  természetrajzi)  számos  adományban 
részesültek,  tanárai  európai  rangú tudósok voltak,  tanári  lakások épültek és nyomdát 
alapítottak. 1775-ben épült a „kiskollégium”, vagy ismertebb nevén a „Bagolyvár”, ma az 
együttes legrégebbi épülete. A reformkorban ez a fejlődés töretlenül folytatódik tovább 
mind  a  tanítási  módszerekben,  kutatásokban  és  gyűjtemények  tekintetében,  mind  az 
épületállományban:  tégla-  és  cserépgyárat  illetve  fűrészmalmot  indítanak  be  a 
jövendőbeli  építkezésekhez.  Az  1820–1830-as  években  épült  az  új,  kétemeletes  déli 
szárny  a  vártemplommal  szemben,  amelyet  a  mai  főszárny  építésekor  jelentősen 
átalakítottak. 



 

Ezt a hosszú fejlődési szakaszt törik derékba az 1848-as forradalom szomorú nagyenyedi 
eseményei, amikor a várost (melyből a férfiak java része a forradalmi hadsereggel távol 
volt)  feldúlták a  környező falvak lakosai.  1849 január nyolcadikán éjjel  Enyeden nők, 
gyerekek  és  öregek  százait  mészárolták  le,  a  kollégiumot  feldúlták  és  felégették,  a 
gyűjteményeket  és  a  felbecsülhetetlen  értékű  könyvtárat  megsemmisítették,  a 
nagykollégium épületét használhatatlanná tették. Először a kollégium történetében 1849 
őszén  nem  indult  újra  a  tanítás  és  1850-ben  a  hatóságok  csak  az  elemi  osztályok 
beiskolázását  engedélyezték.  A  pusztítás  után  a  nagykollégium  nyugati  szárnyát 
helyreállították,  és  használható  maradt  a  kiskollégium  is.  A  felsőfokú  tanítás 
újraindításában  a  főszerepet  gróf  Mikó  Imre,  volt  kollégiumi  diák,  a  kollégium 
főgondnoka  vállalta.  1858-ban  a  Kollégium  átvette  a  Kolozsvárott  megalakuló 
Tanárképzőt, s 1862-ben visszatért a Kolozsvárra költöztetett jogi és teológiai kar is. E két 
kar  azonban  csak  ideiglenesen  maradt  Enyeden,  mivel  az  előbbit  az  1872-ben 
megalapított  Ferenc  József  Tudományegyetem  vette  át,  míg  az  utóbbit  1895-ben 
ugyancsak Kolozsvárra költöztették, ez lett a mai Protestáns Teológia elődje. 1895 után a 
Kollégium  elemi  iskolával,  gimnáziummal  és  a  tanárképzővel  működött  tovább.  A 
fokozatos  térvesztés  ellenére  nagyarányú  beruházások  kezdődtek,  1883–1885  között 
megépül a keleti  (fő)  szárny,  és  átépítik a déli  szárnyat  is,  majd 1896-ban felépítik a 
tornacsarnokot. 

 

Az  1922-ben  megszervezett  300.  évforduló  ünnepségei  már  más  viszonyok  között 
zajlottak.  Ugyanabban  az  évben  a  földreform  során  a  román  állam  kisajátította  a 
Kollégium  birtokainak  oroszlánrészét,  s  ezzel  megszűnt  a  tanintézményt  gazdaságilag 
fenntartó jövedelemforrás. A működési költségek felemésztették a megmaradt aprócska 
birtokokat is, hiszen a Kollégium mint református püspökség alá tartozó intézmény nem 
kapott  állami  támogatást.  A  kommunizmus  beköszöntével,  1948-ban  két 
kormányrendelettel  a  maradék  ingatlanokat  is  államosították,  beleértve  a  székhely 
épületeit is, a Kollégiumot feloszlatták és magyar nyelvű pedagógiai líceumot hoztak létre 
a  helyén,  amely  átvette  a  tanári  kart.  A  Bethlen  Gábor  Líceum  elnevezést  1963-ban 
betiltották, s 1975-ben a hajdan három fakultással működő akadémiát ipari líceummá 
alacsonyították le. Az 1989-es fordulat után a tanintézmény elméleti líceummá alakul át,  
1993-ban  újra  felveszi  a  Bethlen  Gábor  Kollégium  nevet,  ma  nemzeti  kollégiumként 
működik. 

 

 

A műemlék leírása 

A Kollégium épületegyüttese Nagyenyed szívében egy sarokparcellán áll, a Vártemplom 
bejáratával szemben. Az  L alaprajzú főépület két szárnya a parcella utcai, keleti és déli 
szélein emelkedik. Az együtteshez egy dendrológiai park is tartozik, mely a telek nyugati  
oldalán emelkedő dombon terül  el,  a  dombtetőn áll  Bethlen Gábor emlékműve. Az 



együttes műemlékileg legértékesebb épületei a főépület, a laboratóriumok (a régi elemi 
iskola), a mai elemi iskola, a tornacsarnok és a Bagolyvár. 

 

A Kollégium együttesének archív ábrázolásokon is megörökített legkorábbi épülete az a 
négyszöges,  belső  udvaros  épület,  amely  az  1720–1740-es  években  készült  angol 
adományból és 1849-ben pusztult el. A forrásokban nagykollégiumnak nevezett épület a 
mai  keleti  szárny  és  a  Bagolyvár  között  helyezkedett  el.  Tudjuk  azonban,  hogy  a 
Kiskollégium  és  Nagykollégium  elnevezések  már  az  épület  elkészülése  előtt  léteztek, 
olyan épületeket jelölvén, amelyeket ma csupán leltárakból, feljegyzésekből ismerünk. A 
források  szerint  a  kollégium  már  a  XVIII.  század  előtt  is  több  épületszárnnyal 
rendelkezett, valahol a mai udvaron és a Bagolyvár (fiúbentlakás) helyén. A XVIII. század 
második  negyedében  épített  nagykollégium  emeletes  épületében  osztálytermek,  az 
Auditórium és a könyvtár kaptak helyet, a tanári lakások a Vártemplomhoz ragasztott ún.  
Bethlen-palotában  voltak,  a  bentlakó  diákok  a  kollégium  pincéjében  vagy  az 
osztálytermek között kialakított „kamarákban” laktak, a kiskollégiumban helyezték el a 
gyűjteményeket.  Az  osztálytermeket  bibliai  vagy  protestáns  egyetemükről  híres 
városokról  nevezték  el.  A  földszintek  és  az  emeletek  felől  a  belső  udvar felé  árkádok 
nyíltak. Az északi szárny 1722–1727 között, a nyugati szárny 1729-ben, a másik két szárny 
az 1730–1740-es években készült el. 

 

Az  1775-ben  épített  kiskollégium ma  az  együttes  legrégebbi  épülete,  nyújtott  téglalap 
alaprajzú szárnya a hajdani nagykollégiummal párhuzamosan, attól nyugatra húzódik. Az 
emeletre vezető lépcsők a keleti  homlokzathoz támasztott „tornyokban” kaptak helyet, 
máig  megvan  a  barokk,  manzárd  típusú  fedélszerkezet.  A  földszint  helyiségei  és  az 
emeleti  folyosó boltozatosak.  A déli  lépcsőtorony előtt  függ a  kollégium két  csengője. 
Talán a  XVIII.  századból,  a  régi  nagykollégiumból  származik  az  egyik  oldalkapu  fölé 
befalazott  kőbe faragott kollégium-címer a Bethlenek címerképével,  felirata:  INSIGNE 
(collegii Bethleniani). 

 

1827–1836 között épült a Kollégium déli szárnya, amelyet bár a XIX. század végén erősen 
átalakítottak,  számos  eredeti  részletet  megőrzött.  A  déli  épület  egyetlen  kivitelezett 
szárnya egy impozáns épülettervnek, melynek négy szárnya teljesen körbevette volna a 
régi  épületeket.  Az  épület  nyugati  végén  még  látszanak  az  épület  további  toldásához 
előkészített  kiálló  téglasorok.  Fennmaradt  a  gang  eredeti,  kőből  faragott,  kosáríves 
kapukerete, melynek zárókövét levél díszíti.  A déli  szárny homlokzatai egyszerűbbek a 
főszárny  homlokzatainál,  úgy  tűnik,  hogy  a  földszinti,  szegmensíves  lépcsőbejáratok 
eredetiek. A lépcsőt és az alsóbb szinteket csehsüveg boltozatok fedik. Mutatós részlet a 
padlásfeljáró faragott, klasszicista díszítésű kettős ajtaja.  

 

A Kollégium mai épülettömegét az állami támogatásból épített keleti szárny 1883–1885 
közötti  megépülésével nyerte el,  tervezője a kolozsvári  Szalay Ferenc építész volt.  A 
keleti szárny megépítésével a Kollégium Nagyenyed második legnagyobb épülete lett a 
Vártemplom  után.  Az  elegáns,  eklektikus  stílusú  főhomlokzat  a  közép-  és 
sarokpavilonjaival  a  korszak  nagyvárosi  palotáira  emlékeztet,  melyek  bankok, 
közigazgatási vagy oktatási intézményeknek székhelyeként épültek. A szárny építésének 



idején  a  nagyenyedi  Bethlen  Gábor  Kollégium  még  Erdély  egyik  legfontosabb  (és 
leggazdagabb) felsőoktatási intézménye volt, és vezetősége az új épülettel reprezentálni is 
próbálta  ezt.  A  keleti  szárny  is  két  emeletes,  egyenes-  és  félköríves  záródású  ablakai 
elegáns vakolatkerettel rendelkeznek. Az emeletek felől a belső udvarra árkádsor nézett, 
később  az  árkádokat  beüvegezték.  Az  ablakok  és  az  ajtók  még  őrzik  az  eredeti 
asztalosmunkát és vasalatokat, a főbejáratot gazdag fémrács ékesíti, 1885-ös évszámmal, 
fölötte a Kollégium címere látható. A keleti szárny építésével egy időben korszerűsítették 
a déli szárny külső homlokzatát is. Több reprezentatív helyiséget historizáló díszítőfestés 
borított, ezek mára legépebben az első emeleten a Természetrajzi Múzeum termeiben és a 
mai könyvtár melletti hajdani rajzkabinetben maradtak fenn. Egy archív fotón jól látható 
a  díszterem  hasonló  dekorációja  is.  A  díszterem  korabeli  bútorzata  majdnem  teljes 
egészében megőrződött, de más elrendezésben. Igen szép darabok a faberakásos pulpitus, 
a két monumentális, gazdagon díszített öntöttvas kályha, és az öntöttvas oszlopok által 
alátámasztott karzat. A múzeum tárlóinak jelentős hányada is XIX. századi eredetű. 

 

A kívülről támpillérek által tagolt tornacsarnok a Bagolyvártól nyugatra helyezkedik el, és 
1896-ban épült, neogótikus stílusban. Az együttes északi végében, már a parkban épült 
1906-ban a szecessziós díszítést  is  alkalmazó kollégiumi kórház,  majd a  tornacsarnok 
mellett  Kós  Károly  tervei  alapján  1936-ban  a  viszonylag  egyszerű  tömegformálású, 
hangulatos megjelenésű régi elemi iskola (a mai laboratóriumok szárnya). 
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Tanársírok  felújítása

Három éve Rácz Levente  kezdeményezésére  indult  el  a  beavatkozás.  Először  kevesebben 
jöttek,  aztán  egyre  többen.  Az  idei  sírszabadításra  megfelelő  védőkesztyűkkel, 
vágószerszámokkal,  pl.  fejszékkel  és  láncfűrésszel  felszerelkezve  érkeztek  április  26-án  a 
lelkes közmunkások. A csaknem húszas létszámú csapatban ott volt a kezdeményező, jelenleg 
a  Dr.  Szász  Pál  Magyar  Közösségi  Ház  elnöke,  az  RMDSZ  megyei  elnöke,  az  enyedi 
alpolgármester, a Dr. Szász Pál Ház mindenese, öt kollégiumi tanár a nyugdíjasokkal együtt, 
köztük az igazgatóval, egy idős tanító, egy végzős diáklány és négy-öt kisiskolás, valamint 
segítőkész enyedi polgárok (Rácz Levente, Kováts Krisztián, Krecsák Albert, Szőcs Ildikó, 
László István, Bartha Melinda, Kelemen Ferenc, Józsa Miklós, Szakács József, Kiss György, 
Bárdi István, Bugán László, Bíró András, Kováts Kinga, Szőcs Noémi, Szőcs Tamás, Bartha 
Gábor és Bíró Ákos).



A munka a tanári sírparcella nyugatra eső felében kezdődött.  Nem kisebb egyéniség, mint 
Herepei Ádám (1756–1814) sírjának kiszabadítása volt a cél. Kertész József a Hazajáró lelkek 
– Nagyenyedi  képek című dokumentumértékű munkájában említi,  hogy Herepeit  1790-től 
hívták meg Enyedre tanárnak, s katedráját  24 éven át látta el,  igen nagy szorgalommal és 
tudományos felkészültséggel. Nagyszerű szónok volt. Történelmi előadásai elragadóak voltak. 
Különösen nevezetes maradt a tanár úr arról, hogy az enyedi kollégiumban buzdítására Iskolai 
Magyar Társaság alakult.  Tanítványa volt  – sokak között  –  Kőrősi  Csoma Sándor is,  aki 
rajongva követte Herepei történelmi előadásait, amelyek „ábrándos elhatározást ébresztettek 
benne.”

A  kibontás  után  vettük  észre,  hogy  a  termetes  emlékoszlop  felírása  már  nem  teljesen 
olvasható, az idő elkoptatta. Kertész József könyve azonban megőrizte a csodálatos szöveget: 
„Itt Herepei Ádám nyugszik. Maradéki, becsüld emlékezetét, tanítása az eltölt időt esmertette, 
a jelen való állása okait magyarázta. Ékesen szólása beszédét foganatossá, a papi chatedrát 
kedvessé tette. A nagyenyedi főiskolában XXIV. esztendők alatt nevelvén fiakat a hazának. 
Az  élet  LVIII-ikában  elnyugodott  MDCCCXIV-ban.  Emlékezetét  baráti  és  tanítványi 
tisztelik”. Tegyük hozzá: a kései utódok is megtisztelték azzal, hogy kiszabadítva a bozótból, 
a  sétányon  felfelé  haladó  érdeklődő  egy  kis  figyelemmel  könnyen  megtalálhatja  és 
megtekintheti az óriás kiemelkedő sírkövet, és ha valaha az írást is kiigazítják, akkor tudni 
fogja azt is, hogy kiről is van szó.

Közben  szorgalmasan  folyt  a  munka,  a  lelkes  önkéntesek  kivágták  a  mértéktelenül 
elszaporodott  bokrokat.  Herepei  Ádám  sírköve  után,  több  régi  enyedi  tanácsos  neve  is 
felbukkant  a  kiszabaduló  sírköveken.  Akinek  nem volt  szerszáma,  egy helyre  gyűjtötte  a 
gallyakat, közben érdekes beszélgetés zajlott Enyed múltjáról. Az első temető a Szénatéren 
volt,  később  került  a  Kápolnadombra,  majd  az  Ebhátra,  mondja  Rácz  Levente.  A  közeli 
Kápolnadombon,  a  mai  enyedi  sétatéren  ugyancsak  az  ő  kezdeményezésére  éppen  most 
restaurálják a diákemlékművet, a Szász Pál Egyesület nevében. Józsa tanár úr, a régi nagy 
tanáregyéniségek jeles ismerője visszaemlékszik arra, hogy Borbáth Károly, a Dokumentációs 
könyvtár legendás memóriájú igazgatója szinte minden régi sírhelyet ismert. Sokat lehetett 
tanulni tőle. Közben elsétáltunk Pápai Páriz Ferenc tavaly rendbetett emlékműve előtt, majd 
megálltunk egy pillanatra II. Kovács József matematika-filozófia tanár érdekes, de jelenleg 
eléggé széttöredezett  sírköve előtt.  Ő volt  az,  aki  nagyon sok szegény diákot  támogatott. 
Példaképe lehet a mai keresztszülő programot vállalóknak. Felfelé, még mielőtt befordulunk 
balra az ösvényen, már az Őrhegy teteje is látszana, ha nem takarná a bozót. Egy pillantást 
vetettünk Herepei Károly sírkertjére, akinek legkedvesebb tanítványa volt Új-Guinea későbbi 
kutatója,  Fenichel Sámuel.  Kicsit  tovább már munka is  akadt.  Medgyes Bálint  kollégiumi 
jogtanácsos,  Szentimrei  Jenő nagyapja sírhelyének környékét tisztítottuk meg, aki 1948-as 
honvédként  megsebesült  a  szabadságharcban.  Elsétáltunk  Elekes  Viktor  (1880–1958),  az 
utolsó kollégiumi  rektorprofesszor  és  a  még sokunk által  kollégaként  ismert  Szász Árpás 
rajztanár sírja előtt. A néhány órás munka lényegében Veres Gábor (1869–1937) kollégiumi 
zenetanár sírjánál ért véget, akinek unokahúga, Veress Éva kolozsvári nyugalmazott egyetemi 
tanár az Áprily estek egyik májusi rendezvényén bemutatót tart neves rokonáról. Józsa tanár 
úrnak még eszébe jutott, hogy a közelben van Nagy Lajos rektorprofesszor és képző igazgató 
sírja, amelyről a fekete márvány már rég ledőlt. Itt van valahol Fejes Áron képzőigazgató és 
Kovács Ödön sírja is, nekik még várniuk kell egy kis időt szabadulásukig.

A munka, séta és beszélgetések kellemes egyvelegében érkeztünk el erőink és az út végéhez. 
A közeljövő, úgy tűnik, biztató a sírok sorsát illetően. A Szülőföld Alaphoz benyújtott sikeres 



pályázat  talán  a  kezdete  lehet  egy  nagylelkű  adakozásnak,  hogy  a  fontosabb  régi  sírok, 
síremlékek,  igazi  enyedi  Pantheonná  varázsolják  a  református  sírkertet.  Fontos  lépés  lesz 
május közepén az a közös Bethlen Kollégium–RMDSZ akció, amelynek során, a diákság, a 
maga  fiatalos  lendületével  és  természetesen  számarányával  sírok  tucatjainak  környékét 
szeretné  megtakarítani,  megszabadítván  őket  ilyenformán  a  fogságtól,  és  megajándékozni 
őket a láthatóság és az emlékezés lehetőségével.
Köteles Sámuel emléke kevésbé ismert adatok tükrében

SZERZŐ: GYŐRFI DÉNES  

A  jeles  marosvásárhelyi  és  nagyenyedi 
kollégiumi tanár és filozófus életrajzi adatai 
és  alkotótevékenységének  igen  gazdag 

halmaza, becses értéke és reánk maradt öröksége mondhatni jól ismert a 
szakemberek körében.

Személyiségének nagyságáról és alkotóterületének jelentőségéről nem kevesen 
értekeztek a halála óta eltelt szinte 180 év leforgása alatt. Pár hónappal ezelőtt a 
Nagyenyeden működő dr.  Szász  Pál  Közművelődési  Egyesület  is  a  méltatók 
számát  öregbítette  és  gyarapította  megemlékező  és  enyedi  sírját  felújító 
rendezvényével.  Újabban,  a Bethlen könyvtárbeli  búvárkodásaim során eddig 
kevésbé  ismert  adatokat  sikerült  azonosítanom,  amelyeket,  születésének  220. 
évében érdemes ismételten hasznosítani és közkinccsé tenni.

Kanyaró  Ferenc  (1859–1910)  unitárius  főgimnáziumi  tanár,  iskolai  ellenőr, 
egyetemi  könyvtárnok  stb.,  tanári  működése  mellett  irodalmi  és  történelmi 
kérdésekkel  és  kutatásokkal  is  behatóan  foglalkozott,  melyek  eredményeit  a 
Kelet,  Kolozsvári  Közlöny,  Fővárosi  Lapok,  Keresztény  Magvető,  Erdélyi 
Múzeum,  Egyetemes  Filológiai  Közlöny,  Magyar  Könyvszemle,  Unitárius 
Közlöny, Székely Nemzet, Irodalomtörténeti Közlemények stb. hasábjain hozta 
nyilvánosságra. E sokrétű tevékenysége folytán id. Szinnyei József bibliográfus 
felszólítására kezdi gyűjtögetni irodalmi nagyjaink szomorújelentéseit, amelyek 
közül az általa fölfedezett Köteles Sámuel-gyászjelentése gyakorol személyére 
különleges hatást, amelyről az Abafi Lajos által szerkesztett „Figyelő” 1887-es 
évfolyamában az alábbiak szerint számol be: „… Nem találtam még olyanra, 
mely őszinte hangjával, a szeretet és fájdalom keresetlen kifejezéseivel, szívhez 
szólóbban sirasson el halottat, mint a Köteles Sámuelé. Századunk első felének 
első  rangú  filozófiai  írója,  az  egyezményes  bölcsészet  mélyelméjű  szerzője 
valóban meg is érdemelte a hő ragaszkodást, mely e sorokból áradoz feléje. Oly 
szépen folynak e sorok, oly kifejező a szeretet bennök, hogy nem állhattam meg, 
mint figyelemre méltó adatot Köteles életéhez, a Figyelővel nem közölnöm.” – 
hangzik megállapítása. A továbbiakban pedig az elhunyt neje, Gál Rebeka által 
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közreadott s általa felfedezett gyászjelentés szövegét közli, mely így hangzott:

„Édes reménységek között hunyt el reám nézve a tegnapi napnak estvéje, midőn 
elfelejthetetlen kedves Férjem, egy néhány hétig tartott gyengélkedéséből jobbra 
fordulva,  vidám  nyájassággal  vette  butsúját,  benne  élő  háznépitől  éjjeli 
nyugodalmára; de borzasztó tsapással virradott fel a mai napnak hajnala, mikor 
három kétségbe esett árváim reám borulva azon iszonyú látományra nyitották fel 
szemeimet, hogy a ház atyja az ővéit örökre béhunyta. Nints Köteles Sámuel. 
Nincs hát többé reám nézve semmi e világon. Mi volt ő 18 esztendőkig a M. 
Vásárhelyi, 13 esztendőkig pedig a N. Enyedi Református Kollégyom mellett 
mint Filozófiának közönséges Tanítója, szóljanak erről az munkái, itélje meg a 
Nemzet, érezzék Tanítványi.  Mi volt  ő Nékem, mi háznépének 30 esztendők 
lefolyása alatt, azt voltaképpen tsak én tudtam, én esmértem, s most midőn már 
nints többé, én érzem, hogy szegény egy egész élet kipotolni azt, amit egy óra 
benne tőlem elragadott. De ha nem gyógyító is, enyhitő balsam tsak ugyan az 
érzékeny szívek részvétele. Jertek el azért Felebarátim! Keresztények! És amit 
még e  földön tehetek  érette,  megtészem egy utolsó  halotti  tisztességben.  Ne 
sajnáljatok ti is egy szíves sóhajtást az ő áldott emlékezetétől, s egy érzékeny 
könnycseppet egy szerencsétlen háznéptől. Kisérjük ki földi részét e folyó honap 
28-ikán  délutáni  4  órakor,  a  nyugodalom  helyére,  honnan  visszatérve,  én 
hátralevő napjaimat, a könnyeknek s az ő emlékezete tiszteletének szentelem; Ti 
pedig éljetek vidámabb napokat s az emberi sorshoz kaptsolt megpróbáltatások 
óráiba  adjon  erőt  és  rendeljen  résztvevő  szíveket  néktek  is  a  Mindenható. 
N.Enyed, Május 26-ikán 1831. Gál Rebeka, Három árváival.”

FOLYTATJUK

Kertész  József,  egykori  nagyenyedi  véndiák: Hazajáró  lelkek  –  Nagyenyedi  
képek című,  Budapesten,  1929-ben  ki-adott  munkájában  Kötelesnek  szentelt 
tömör életrajzát  e sorokkal zárja:  „Hálás tanítványai  a nagyenyedi temetőben 
emlékoszlopot emeltek kiváló tanáruknak, mely ma is fennáll ugyan és dacol a 
zord  időkkel,  de  róla  még  az  1849-iki  fergeteges  idők  viharai  elsöpörték  a 
feliratot  s  bizony  már  Enyeden  is  kezd  ritkulni  azoknak  száma,  akik 
kétségtelenül tudják, hogy a süppedező sírboltozat kinek födözi el egykori földi 
porsátorát…”
Nos,  fent  említett  enyedi  közművelődési  egyesület  pontosan  a  feledés 
homályából való kiemelést tartotta fontosnak akkor, amikor intézkedett a szóban 
forgó impozáns emlékoszlop felújításáról, valamint a megrongált és eltüntetett 
felirat visszahelyezéséről. Annakidején alulírottnál érdeklődvén az eredeti felirat 
tartalmáról,  jómagam  a  Koncz  József  által  a  marosvásárhelyi  református 
kollégium  történetének  szentelt  s  1896-ban  Marosvásárhelyen  kiadott 



tekintélyes  munkájára  alapozva,  alábbi  két  soros  szöveget  közöltem  az 
érdeklődőkkel s ez került föl az emlékoszlopra is:
„Emlékezetére, hogy szívből tisztelték –
Hálás tanítványi könnyek közt emelték.”
Nos,  azóta  e  vonatkozásban  is  bővültek  fölfedezéseim.  Legfrissebb 
búvárkodásom  eredményeként  aprócska,  kis  négylapos  nyomtatványra 
bukkantam,  amely  az  első  gyászkeretes  oldalán  alábbi  szöveget  tartalmazza: 
„Gyász Jelentés a Hazához a Bethlen Athénjéből N. Enyedről az Ifjúság Vért 
könnyező  szívéből.  1831.”  Tehát  a  professzor  halálának  évében  kiadott  un. 
aprónyomtatvány. Az utolsó oldalon pedig – szintén gyászkeretben – „SÍRKŐ-
ÍRÁS”  címmel,  az  eredeti, teljes szövegű  sírfelirat,  mely  szó  szerint  így 
hangzott:

„A Magyar Tanító Kar elhunyt
díszének,

A tiszta bölcsesség élő kútfejének,
Az igazság ügye szentelt bajnokának,

KÖTELES SÁMUEL ditső árnyékának.
Emlékezetére, hogy szívből tisztelték,

Hálás Tanítványi könnyek közt emelték.

Élt LXI.
Mint Bölts a Hazában,

Mint Tanító
M. Vásárhelyen és N. Enyeden
Fénylett XXXI. Esztendőkig.

Megholt
Mint a Nemzeti Tudós Társaságnak

E kisebb Hazából
Egyetlen egy rendes dolgozó tagja.

MDCCCXXXI-ben Május 26-ikán.”

A kiadvány belső oldalán pedig alábbi négysoros biztatás olvasható:

Menjünk el néma Sirjához,
Zokogjuk meg porait –

Költsük nagyra édes Hazánk
Serdülő Honn-fiait.”

A továbbiakban pedig, a harmadik és negyedik oldalon a kollégiumi ifjúság által 
1831. június 16-án szerkesztett s Kötelesnek dedikált terjedelmes vers olvasható. 

Ismeretlensége miatt álljon itt a maga teljességében:



E hó huszonhetedikén,
A Bethlen Templomában
Nagy Enyeden, Mi a Haza
Gyermeki gyász ruhában,

Megkönnyezzük elhunyt Éltét,
S kizokogunk sírjához,

Hogy tegyünk Emlék-jelt – Követ
Megboldogult Hamvához

A néhai Kötelesnek,
Annak a ditső Léleknek,
Ki hazánkban fény vala,

Fájdalom! Hogy már vala.
A néma Feledékenység
Ne temesse Hamvait,

Hogy a késő Maradék is,
Találja fel porait.

Tanulja Nevét, s lássa meg
Hogy az irigy Temető,

Az olyanra nézve mint Ő,
Ditsőséget hirdető –

Szíve – Lelke melegüljen,
Forró könnyekbe merüljen,

Serkennyen Ditsőségre,
Felsóhajtva az Égre, -

Kinek Sokrates – Plátó – Kant
Sugárai Fejébe

Egyesülve, bé-hatának
Szíveink rejtekébe. –

Egy ilyen Ember halála
Nem magános Temető,
Hazájától vár sohajtást

Egy oly derék Fő, mint Ő. –
Mert Hazája Gyermekeit –

Erdély serdülő Népeit,
Nyílt szíve minden szóra
Unszolta szépre – Jóra –
Azért kivánjuk jelentni,

Az édes Hazánknak,
Mert tudjuk szívére esett
Ez eset Hunniánknak. –

És nagyon is szégyellenők
Ha ez igaz nem lenne,

A kül-népek szégyen-szóra



Fakadnának ellene. –
Minden igaz hazafitól

Egy könny méltó adósság
Kötelesért – erre hív meg

Az Enyedi Ifjúság.

És  ha  már  Kötelest  dicsőítő  versről  írunk,  engedtessék  meg  ez  alkalommal 
csupán  hivatkoznom Magyarosi  Sz.  Józsefre  (Szőke  József),  (1793–1866),  a 
székelyudvarhelyi  református  kollégium  tanárára  és  rektorára,  aki  1865-ben 
megjelent: Lantos  költemények c.  kötetében  20  szakaszos  versével  adózik 
Köteles áldott emlékének.
Ugyanakkor  Köteles  nejének,  Gál  Rebekának  gyászjelentése  is  a  Bethlen 
Könyvtár birtokában van:
„GYÁSZHÍR.  Ügyvéd Fülöp Elek s  neje  Köteles  Mária,  főgazda tiszt  Csiki 
Károly s neje Köteles Julianna s Köteles Ágnes, fájó kebellel jelentik, szeretett 
édes annyoknak s illetőleg anyósoknak, az anyák s anyósok legjobbikának, volt 
Nagy  Enyedi  böltsészeti  tanár  s  magyar  tudós  társaság  rendes  tagja,  néhai 
Köteles Sámuel özvegyének, született Gál Rebekának élte 82-dik évében, négy 
napig  tartó  tüdőlob  következtében  folyó  hó  22-én  reggeli  5  órakor  történt 
elhunytát. Kihült a minden szépért, jóért, nemesért lelkesült kebel – kimult a 
csüggedni nem tudó honleány s nemes lélek fölszállt egy szebb hazába…
Porhüvelye f. hó 24-én délután 3 órakor fog vallásos ünnepélyességgel a helv. 
hitűek temetőjébe az anyaföldnek vissza adatni, hová minden rendű résztvevők 
szomoruan meghivatnak.
Áldás s béke hamvaira.
Fogarasban Március 22-ikén 1864.”
Köteles Ágnesnek – Köteles Sámuel leányának – gyászjelentése pedig így 
hangzik:
„Alólírottak a maguk és számos rokonok, barátok nevében szomorodott szívvel 
tudatják a vallásos lelkületű, Isten bölcs végzéseiben megnyugvó, embertársait 
szerető agg nőnek, gondos és önfeláldozó nevelő anyának s gyöngéd rokon 
Köteles Ágnesnek, a nagynevű Köteles Sámuel bölcsészeti tanár és író utolsó 
sarjának f. évi nov. hó 6-án reggeli 4 órakor 86-ik éves korában végelgyengülés 
következtében történt kimultát, kire ráillenek az írásnak eme szavai: „Az Urnak 
félelme gyönyörködteti a szívet és szerez vigasságot, örömet és hosszú életet.” 
(Syr. I.12.)
Az üdvezültnek porrészei f. hó 7-én délelőtt 9 órakor a háznál tartandó rövid ima 
után Fogarasba szállíttatnak, ahol e hó 8-án délután 3 órakor a szokott ev. ref. 
szertartás szerint a közös családi sírba fognak elhelyeztetni.
Béke lengjen porai fölött!
Kézdi-Vásárhelyen, 1887. Nov. 6-án.
Kiss Károly felsőnépiskolai tanár, neje Tompa Lujza és gyermekeik: Irén, Ernő 
és Gyula.”



E néhány kevésbé ismert forrás által talán teljesebbé válik a híres Köteles 
professzorról alkotott kép s segítségül szolgálhat mindazoknak, akik behatóbban 
szeretnének foglalkozni gazdag hagyatékával, értékes életművével.

(Szerk. Egyed Péter)
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