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Gordán Edina könyvtáros nyolc éve költözött Nagyenyedre

A könyvtár legrégebbi könyve 1474-ben jelent meg. Szerzői: Aquinói Szent Tamás és Skóciai Duns János 

A REFORMÁTUS EGYHÁZ CSAK A NAGYENYEDI KOLLÉGIUMI KÖNYVTÁRÁT SZEREZTE VISSZA

Bethlen Gábor hazakerült könyvei Nagyenyeden
FOTÓK: MAKKAY JÓZSEF

→ A sok évnyi jogi 
hercehurca, a romániai 
bírósági eljárások csak 
a nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium régi 
könyvtárának a visz-
szaigénylése esetében 
jártak sikerrel.

A kollégiumi könyvtárak 
közül a Bethlen Gábor nevét 
viselő nagyenyedi középisko-
la régi könyvtára az egyedüli 
Erdélyben, amelyet az egy-
házaknak sikerült visszasze-
rezniük a román államtól. 
A történelem viharait átélt 
dél-erdélyi intézmény napja-
inkban mintegy hatvanezer 
értékes kötettel rendelkezik.

→ MAKKAY JÓZSEF

A z egyházi tulajdonú könyv-
tárak és tudományos gyűj-
temények romániai visz-

szaszolgáltatásának kálváriáját 
legjobban a római katolikus ala-
pítású gyulafehérvári Batthyá-
neum restitúciójának megtaga-
dása mutatja. Az 1798-ban gróf 
Battyány Ignác által alapított 
könyvtár az ország legértékesebb 
középkori nyomtatványait őrzi. A 
romániai jogorvoslati lehetősé-
gek kimerülése után a könyvtár 
tulajdonjogát visszakövetelő ér-
sekség az Emberi Jogok Európai 
Bíróságán keresi igazát. 

Hasonlóan tragikus a helyzet 
a református egyház erdélyi és 
partiumi kollégiumaitól elkobzott 
értékes könyvtárak esetében is. A 
többszáz éves könyvállományok 
az 1948–1950 közötti államosítás-
sal első körben a helyi néptaná-
csok, majd a megyei könyvtárak 
hatáskörébe kerültek. Egyedül a 
Kolozsvári Református Kollégium 
értékes könyveit vette át a Román 
Akadémia könyvtára. 

Az 1989-es rendszerváltás 
után mind a királyhágómelléki, 
mind az erdélyi egyházkerület az 
elkobzott ingatlanok visszaigény-
lése mellett visszakövetelte érté-
kes középiskolai könyvtárait is. A 
sok évnyi jogi hercehurca, a romá-
niai bírósági eljárások azonban 
csak a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium régi könyvtárának a 
visszaigénylése esetében jártak 
sikerrel. A 2005-ben meghozott 
jogerős bírósági döntés nyomán a 
nagyenyedi kollégiumi dokumen-
tációs könyvtár úgy kerülhetett 
vissza jogos tulajdonosához, az 
Erdélyi Református Egyházkerü-
lethez, hogy a kolozsvári egyetemi 
könyvtár vezetősége partnernek 
bizonyult a restitúcióban. 

A felemás romániai restitúciót 
mutatja, hogy az egyházkerület a 
másik perét elveszítette, amely-
ben szintén a Bethlen Gábor Kol-
légiumban található természet-
tudományi (állattani) múzeumot 
igényelte vissza. A 18. század vé-
gén létesített múzeum az államo-
sítás óta a nagyenyedi polgármes-
teri hivatal felügyelete alatt áll. A 
helyi magyarsággal viszonylag jó 
kapcsolatot ápoló polgármesteri 
hivatalban – ahol magyar alpol-
gármester is van – furcsa módon 
azt már nem sikerült elérni, hogy 
a színmagyar kollégiumban a 
helyi önkormányzati felügyelet 
alatt álló múzeum személyzete 

magyarul is beszéljen. Az ország 
különböző részeiből érkező diá-
kok a múzeumban találkozhatnak 
ugyan kétnyelvű feliratokkal, de 
magyar muzeológussal nem. 

Nagyenyeden azonban nem 
csak az egyetlen állattani múze-
um van magyar egyházi épület-
ben kisajátítva. A polgármesteri 
hivatal által fenntartott történel-
mi múzeum épületét, a korabeli 
Bethlen-palotát szintén a magyar 
egyház akarja peres úton vissza-
szerezni.

Török és román pusztítás
Jövőre a fennállásának 400. év-
fordulóját ünneplő nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium európai 
uniós és magyarországi kormány-
támogatással újult meg eredeti 
szépségében. A Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program kere-
tében a közelmúltban új óvodát 
és bölcsődét avattak a kollégium 
udvarán, így a teljes oktatási lánc 
korszerűen felszerelt épületek-
ben zajlik. 

A Bethlen Gábor fejedelem 
által Gyulafehérváron 1622-ben 
alapított Collegium Academicum 
könyvtára – amely az erdélyi fe-
jedelemnek a korábban kialakí-
tott személyes könyvtára volt – 
az évszázadok során többször is 
súlyos veszteségeket szenvedett. 
Az első csapást az 1658. évi török-
dúlásban, ami elől a könyvek egy 
részét kimenekítették, a helyben 

maradó köteteket azonban a van-
dál hadak felgyújtották. Az Apafi  
Mihály által 1662-ben Nagyenye-
den újraszerveződő kollégium 
könyvtára a visszaszerzett példá-
nyokkal együtt a 17. század má-
sodik felében igen jelentős könyv-
állományt, mintegy 1600 darab 
kötetet számlált. A nagyenyedi 
újrakezdés a könyvtár számára is 
új életet és folyamatos gyarapo-
dást hozott, a pusztítás veszélye 
azonban nem múlt el. A hatalmas 
szellemi értéket őrző nagyenyedi 
intézmény – amely a 19. század 
közepén Erdély egyik legjelentő-
sebb könyvtára volt – ezúttal a 
Mócvidékről beözönlő román pa-
rasztok áldozatává vált. Az Axen-
te Sever és Simion Prodan román 
pópák által feltüzelt tömeg Nagye-
nyeden mintegy ezer magyart – 
zömében asszonyokat, gyerekeket 
és idős embereket – mészárolt le, 
és felgyújtotta a kollégiumot is. Az 
akkori könyvtár 20–30 ezer kötet-
re becsült könyvállományának és 
a különböző irattári dokumentá-
ciónak a 90 százaléka elpusztult. 
A mai könyvtár nyilvántartása 
szerint napjainkra mintegy 500 
kötetet sikerült átmenekíteni az 
1849 előtti időkből.

Egy 1474-es kiadású könyv
a legrégibb
A nagyenyedi könyvtárban tett 
látogatásomon Gordán Edina 
könyvtáros vezet végig a korabeli 
szekrények és könyvespolcok kö-
zött. Könyvet kedvelő ember szá-
mára különleges élmény több száz 
éves kiadványokba belelapozni. 
Vendéglátóm az olvasóterem asz-
talára teszi az 1474-ből származó 
legrégebbi kiadványukat. A két 
híres skolasztikus fi lozófus, Aqu-
inói Szent Tamás és Duns Scotus 
(Skóciai Duns János) könyvét az 
1970-es években restaurálták er-
délyi szakemberek. 

Eme ritkaság mellett természe-
tesen sok más érdekesség is akad 
a kutatók számára a mintegy 60 
ezer kötetet, kéziratot, oklevelet 
és egyéb értékes dokumentumo-
kat tartalmazó könyvtárban. A do-
kumentációs könyvtárat kutatók 
számára tartják fenn, a kollégium 
saját könyvtárral rendelkezik a di-
ákok és a tanárok számára. 

Mivel az elmúlt évszázadokban 
a könyvtár elsősorban a kollégiumi 
oktatás igényeinek igyekezett meg-
felelni, e szerint válogatták össze 
a szükséges köteteket. Az első vi-
lágháború kirobbanásáig, 1914-ig 
mind Budapestről, mind Bécsből 
számos értékes könyv és külön-
böző időszakos kiadvány érkezett 
magyar, illetve német nyelven. De 
megtalálható itt az egykori nagye-
nyedi lelkészképző protestáns 

teológia könyvtárának jelentős 
része is. Amikor a teológiai képzés 
1896-ban Kolozsvárra került, még 
évekig tartott a vita arról, hogy jó 
vagy rossz döntés volt ez. A Nagye-
nyeden maradó idősebb professzo-
rok jelentős része ebbe nem tudott 
belenyugodni. Abban reményked-
tek, hogy a megőrzött könyvtárnyi 
szakirodalommal folytatni tudják 
a lelkészképzést, ez azonban hiú 
ábránd maradt. A könyvtár mai 
napig őrzi a 19. század végi teoló-
gusképzés gazdag bibliográfi áját, 
miközben Kolozsváron alakult újjá 
a protestáns teológiai képzés.

Haladnak a korral
A nagyenyedi dokumentációs 
könyvtárból könyvet elvinni nem 
lehet, csak az olvasóterembe ki-
kérni tanulmányozásra. Rendsze-
rint kutatók keresik fel, a járvány 
miatt azonban e látogatások az 
elmúlt másfél esztendőben jelen-
tősen meggyérültek. A munkát 
nehezíti, hogy hiányzik a korsze-
rű számítógépes nyilvántartás. A 
kézírásos kartokékokat Gordán 
Edina a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet könyvtárával 
közösen vezeti be számítógépbe. 
A digitalizáció lenne a következő 
lépés, és elsősorban a helyi kiad-
ványokat érintené. 

A kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tu dományegyetem történelem 
szakán könyvtárosi diplomát szer-
zett fi atal szakember 2013-ban te-
lepedett le férjével Nagyenyeden, 
miután a több évtizeden át könyv-
tárosi munkakört ellátó Győrfi  
Dénes nyugdíjba vonult. Sikeres 
versenyvizsga után utódjául a 
szatmári születésű fi atalasszonyt 
alkalmazták.

A szépen felújított kollégi-
um ódon falai között az iskolával 
együtt jövőre a fennállásának 400. 
évfordulóját ünneplő könyvtár-
ban szép számmal akadnak olyan 
kötetek is, amelyek Erdély egyik 
legnagyobb fejedelmének a korát 
és szellemi nagyságát mutatják be.




