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György Lajos 
 

A Báthory-egyetem könyvtára és pusztulása 
(1579–1603) 

 
Báthory István lengyel király és Possevino Antal páter buzgól-

kodására 1579-ben a jezsuiták a világ különböző tájairól Erdély felé 
indultak, mert messze földön olyan hírek szállingóztak, hogy ez a 
délkeleti sarok teljesen áldozatul esett az újkeletű eretnekségnek. Ez 
a bátor vállalkozás, sok szenvedés és kitartás árán, később az erdélyi 
katolicizmus megmentésében és művelődésében rendkívül mély 
nyomokat hagyott. Suneri Ferenc lengyelországi tartományfőnök 
Vilnából tizenkettedmagával 1579. október 1-én vonult be Kolozs-
várra. Leleszi János jezsuita Egerből jött át Erdélybe. Szántó István öt 
páterrel 1579. december 7-én kelt útra Rómából, s viszontagságos két 
és fél hónap múlva Lengyelországon keresztül 1580. február 20-án 
érkezett Kolozsvárra. A jezsuiták késlekedés nélkül megnyitották is-
kolájukat Kolosmonostoron, a volt bencés kolostor egyik épületében. 
A következő évben a várostól messze levő apátságból beköltöztek 
Kolozsvárra, a Farkas utcába, ahol az egykori apácakolostort építet-
ték át iskolának, az atyák pedig az ugyanott levő ferencrendi barátok 
elhagyott monostorában helyezkedtek el. 

A lengyel Wujek (Vangrovitius) Jakab rektor vezetése alatt a 
közvélemény elismerését egy csapásra kivívták az iskola kitűnő taná-
rai: a magyar Szántó István, Thomány Mátyás és Ladó Bálint, a hitvi-
tatkozásban erős két német páter, Schreck Farkas és Pusch János, 
azonkívül Odeschalchi Alajos, a krakkói jezsuita missio főnöke, ki 
előbb Rómában retorikát, bölcseletet és matematikát tanított, továbbá a 
Párizsban tanult Justus Rabbus, ki a latin mellett járatos volt a héber, 
görög, német, francia és olasz nyelvekben, teológiai tudásáért pedig 
széltében nagyra becsülték. Maga a rektor, ki Rómában végezte ta-
nulmányait, szintén tudós férfiú volt, egyházi műveit tömérdek kia-
dásban olvasták. Ez a nagy tudományú testület biztosította a kolozs-
vári jezsuita iskola továbbfejlődését, Báthory István és a Szentszék 
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támogatásával 1585 végén az Akadémia megnyitását, bölcsészeti és 
teológiai fakultással. Alig telt bele hat esztendő, Kolozsvár egyetemi 
város lett, a jezsuita kollégiummal, szemináriummal s európai vi-
szonylatban is számottevő professzori karral. 

Aki ismeri a jezsuitákat, jól tudja, hogy bárhol megjelennek, 
legelső dolguk volt korszerű és tudományos igényeket kielégítő 
könyvtárról gondoskodni. Az elsőrendű életszükségletek biztosítása 
után rögtön a könyv volt számukra a legnélkülözhetetlenebb min-
dennapi eszköz. Kolozsvári megtelepedésük alkalmával s Erdély első 
egyetemének megalapításakor minden törekvésük szintén arra irá-
nyult, hogy könyvekkel, mégpedig a kor tudományos irodalmának 
legjavával lássák el magukat. A tudós tanári testület és az egyetemi 
rang megfelelő könyvtári felszerelés nélkül csak porhintés lett volna 
a világ szemében, márpedig az ariánusok fészkében minden moz-
dulatukat árgus szem figyelte. Tisztában voltak ezzel már akkor, mi-
kor nagy feladataik tudatában nekivágtak Erdélynek. A Kolozsvárra 
indult lengyel jezsuiták Báthory István fejedelemtől a 300 frt útikölt-
ségen kívül külön 50 frt-ot kaptak azzal a rendelkezéssel, hogy rajta 
Krakkóban controversiás könyveket vásároljanak, vagyis olyan mű-
veket, melyekből kellő érveket szerezhetnek az újhitűek tantételeinek 
cáfolatára s a velük való vitatkozás sikerének kivívására. Az Erdély 
felé tartó jezsuiták poggyásza tele volt könyvekkel, egy 1581-i naptári 
bejegyzés szerint is „libros aptos adtulerunt secum Claudiopolim”. 
Szántó István említi P. Aquaviva Claudio jezsuita generálisnak Ró-
mába küldött beszámolójában, hogy amikor Krakkóból Kolozsvár 
felé igyekezett, egy könyvekkel telt hordót cipelt magával, és szeren-
csésen meg is érkezett vele rendeltetési helyére. 

A jó atyák kezdettől fogva izgatottan nyugtalankodtak a 
könyvhiány miatt, s minden illetékes helyen ismételten emlegették, 
hogy enélkül boldogulni nem tudnak. Alig telepedtek meg, 1580. ja-
nuár 2-án máris egy sereg olyan kéréssel járultak Báthory Kristóf fe-
jedelem elé, ami működésük eredményességének megérlelésére vo-
natkozott. Többek közt felpanaszolták, hogy nincsenek könyveik, 
amiből készülhessenek, sem pedig tanításra szolgáló auktoraik, ami 
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nagyban gátolja iskolai munkájukat. A fejedelem azt válaszolta ne-
kik, hogy vásároljanak könyveket, vagy magok készítsenek az ő költ-
ségén. Ezt a kegyet a jezsuiták bizonyára nem hagyták kiaknázatla-
nul. P. Wujek rektor 1580. január 27-én a jezsuita generálisnak arról 
küld jelentést, hogy különben jól el vannak látva, csak éppen pénzük 
nincs, amiből könyveket vásárolhatnának. Ugyanakkor azt írja, hogy 
már lépéseket tett könyvek beszerzésére Németországból és Krakkó-
ból. A következő évben a jezsuita generálishoz intézett újabb rektori 
beszámoló örömmel jelenti, hogy a kollégium ügye általában jól ha-
lad, de legutóbb is a hereticusok egy postillát adtak ki a katolikusok 
ellen, amit meg kellene válaszolni, de ahhoz sok könyvre lenne szük-
ség, s ennek híjával vannak. Ezért újólag sürgeti a generálist könyvek 
küldésére. Ilyesformán a kolozsvári atyák minden belföldi és külföldi 
illetékes helyet, központot és rendházat megmozgattak könyvtáruk 
felszerelése és a vele kapcsolatos hivatásuk teljesítése érdekében. 
Amikor Possevino 1583-ban Kolozsvárt meglátogatta s a szeminá-
rium ügyét elrendezte, nem jött üres kézzel, hanem elég sok könyvet 
hozott magával és hagyott hátra a kollégiumnak, hogy azok a jám-
borság élesztői legyenek. A jezsuiták mindenfelé nem hiába könyö-
rögtek, szavuk meghallgatásra talált, Lengyelországból, Németor-
szágból és Itáliából időnként érkeztek küldemények. Buzgólkodásuk 
néhány esztendő alatt hol vásárlásból, hol ajándékokból, belföldről és 
külföldről nem nehány könyvet, hanem egész könyvtárt szerzett ösz-
sze, ami bizalmukat és erejüket nagyban növelte. Szántó István félig 
tréfásan, félig komolyan írja Rómába Raynaldus Frigyesnek 1581. 
szeptember 21-én, hogy Erdélyben a trinitáriusok, anabaptisták, kál-
vinisták és lutheránusok szemében semmi tekintélye nincs 
Scotusnak, sem Sz. Tamásnak, sem Holcotnak, sem Bricotnak, Du-
randusnak, sem a decretumoknak, conciliumoknak, egyházatyáknak 
vagy a természetjognak, ezek Isten szaván kívül mást el nem fogad-
nak, ennélfogva „a te gazdag vatikáni könyvtárad itt nem érne 
semmit”, voltaképpen a biblián kívül Erdélyben más könyvre nincs 
is szükség. 
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A könyvtárszerzésnek e legrégibb adatai egy új művelődési 
mozgalom megindulásának kezdetei, ami azonban több ízben törést 
szenved és súlyos megpróbáltatásokon esik keresztül. 1584-ben már 
24 atya működik Kolozsvárt, a római, bécsi, vilnai, krakkói stb. 
egyetemekről összetoborzott legkiválóbb magiszterek, kétemeletes 
díszes szemináriumuk felépült, s 300 tanuló gyűlt össze iskolájuk-
ban. Hirtelen fejlődésük, fölényes készültségük és növekvő népsze-
rűségük, ami az ellentáborban is hódított, az új felekezeteket félté-
kenységre izgatta és gyűlöletre tüzelte ellenük. Jóformán meg sem 
melegedtek, nagyirányú terveik kiépítésének még a befejezése előtt 
válságos idők rendítették meg a nagy lendületből egyszerre a védet-
lenségbe szigetelődött helyzetüket. Legfőbb pártfogójuk, Báthory 
István halála után az újhitűek lefojtott ellenszenvének kirobbanása az 
1588. december 8-23-i medgyesi országgyűlésen azt a határozatot 
mondta ki, hogy „huszonöt nap alatt ezek a szerzetes jezsuiták min-
denünnen… mindenestől kimenjenek, és soha ez a szerzet… többé az 
országba bé ne jöhessen”. Ugyanaz az articulus jószágaikat a fiscus 
számára lefoglalta, s a gubernátor szigorúan megfenyegette őket, ha 
templomi felszereléseiket, könyveiket, kelyheiket és alapítványleve-
leiket be nem szolgáltatják. Báthory Zsigmond azonban, ki az ország-
gyűlés nyomása alatt helyt adott kiűzésüknek, de másrészt szerette 
volna meg is menteni őket, „mindennemű res mobilist, valamelyek… 
az ő kezeknél vannak, nékik condonálta és engedte”. A jezsuiták a val-
lásszabadság klasszikus tételét megfogalmazó Erdély földjén saját 
bőrükön ismerték meg az üldözés kegyetlenségét. Az 1589. esztendő 
zimankós, csikorgó januárjában vonultak ki Erdélyből. Részint Ma-
gyarországra, részint Lengyelországba, részint Bécsbe távoztak, öten 
pedig Ladó Bálinttal a moldvai csángó magyarok között húzódtak 
meg. A rektor nem adta át, hanem magával vitte az alapítóleveleket, 
s feltételezhető, hogy könyveiket sem hagyták szabad prédára. A fe-
jedelem említett engedélyére támaszkodva könyvtárukat va-
lószínűleg kiszállították Kolozsmonostorra, ahol Báthory Zsigmond 
törvénytelen jóváhagyásával egy páter továbbra is megmaradt 
tanítani és prédikálni. Így kellett történnie, mert sem leveleikben, 
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sem jelentéseikben nincsen nyoma annak, hogy sok gondjuknak 
tárgya, könyvtáruk, első száműzetésük alatt odaveszett vagy kárt 
szenvedett volna. 

A történelem ebben az esetben is megmutatta, hogy nem ismeri 
a „soha” és az „örök” fogadalmakat. Változtak a politikai viszonyok, 
a külső feltételek, nemkülönben az érdekek, s ugyanazok a rendek, 
kik hét esztendővel ezelőtt a „soha többé”-t emlegették, az 1595. 
április 16. – május 8-i fehérvári országgyűlésen azt a megmásító hatá-
rozatot hozták, hogy „az minémű articulus az elmúlt 1588. 
esztendőben való gyűlésben Medgyesen lött volna, azt az mennyibe 
az páter jezsuitákat nézi, … abrogáltuk és felőle így végeztünk, hogy 
absolválván abból való kötelességtől, iuramentumától felségedet, az 
pater jezsuiták Kolozsvárra, Monostorra és ide Fehérvárra bejöhesse-
nek”. Carillo Alfonz teológiai doktor, a bécsi jezsuita kollégium kivá-
ló képességű tanára a fejedelem rendeletéből már május 10-én átvette 
a kollégiumot és a monostori apátságot a kolozsvári magisztrátustól, 
s megkezdte az újraszervezést. Év végén már újból 12 páter 
működött Kolozsvárt, Wujekkel, a régi rektorral az élén, és új híres-
ség volt Vernulio Claudius, a nevers-i kollégium bölcsészettan tanára 
Franciaországból. 1596-ban 16-ra, 1599-ben pedig 28-ra szaporodott a 
jezsuita páterek száma, köztük találjuk az erdélyi Vásárhelyi Gergely 
atyát, aki Pázmány és Káldi György mellett a legérdemesebb irodal-
mi működést fejtette ki a magyar jezsuiták sorában. A helyi viszo-
nyok ismeretével visszatérő és újonnan érkező páterek bizonyára 
halomszámra hozták magukkal a könyveket, főleg hittudományi, 
bölcsészeti műveket és klasszikus auktorokat a kollégiumban újból 
felállított könyvtár hiányainak kiegészítésére s kétirányú, hitvédő és 
ifjúságnevelő munkájuk gyámolítására. Ezenkívül tanítványaik, a 
rend barátai és a kollégium pártfogói is könyvekkel kedveskedtek 
nekik, nehány ezek közül még ma is megvan a könyvtárban. De 
nemcsak ajándékokból gyarapodtak: a kínálkozó alkalmat jó köny-
vek vásárlására akkor sem és később sem szalasztották el. 

Míg könyvtáruk szépen fejlődött s a kollégium hírneve szélté-
ben terjedt, ismét gyülekeztek fejük felett a vészt jósló sötét fellegek. 
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Az 1600-as évek legelején a politikai viszonyok megint kedvezőtlenre 
romlottak, a nagy bizonytalanság, ami állandóan az újabb kiűzés ve-
szélyét rejtegette, megrendítette a kollégium életét, s a páterek szá-
mát 1602-ben 11-re csökkentette. Ekkor sietett segítségükre a tudós 
Giovanni Argenti modenai jezsuita a rend erdélyi viceprovinciálisa-
ként, aki később zilált helyzetekben bölcsen állja helyét és viseli a 
rájuk mért súlyos csapásokat. Báthory Zsigmond ismételt lemondása 
következtében a jezsuiták többször megzavart működését Básta 
György császári tábornok, Erdély katonai kormányzója igyekezett 
biztosítani azzal, hogy megerősítette őket az egyetem fenntartására 
szolgáló javakban. Ez még inkább fokozta ellenük az újhitűek ellen-
szenvét. Amikor Székely Mózes nemzeti fejedelem Kolozsvár falai 
alá érkezett, s a gyenge német őrség 1603. június 9-én szabad elvonu-
lás feltétele alatt megadta magát, bekövetkezett a Báthory-egyetem 
szörnyű tragédiája. Az ariánusok elérkezettnek látták a történeti 
pillanatot, hogy véglegesen leszámoljanak a jezsuitákkal, akik tana-
ikat erősen gyöngítették s köreiket kellemetlenül zavarták. Thorocz-
kai Máté unitárius szuperintendens és Göczi Nyirő Pál prédikátor a 
főtérre gyűlt fegyveres polgárokat a védelem és pártfogó nélkül 
maradt páterek ellen tüzelte, a városi magisztrátus pedig nem tudta 
megakadályozni a nem is sejtett méretűvé fajult forrongást. Olyasmi 
történt, mint jó háromszáz és néhány évvel azelőtt Gyulafehérvárt, 
mikor a Jungnak nevezett Alárd fia, Vizaknai Gyán, hogy atyja 
haláláért bosszút álljon a Monoszló nemzetségbeli Péter erdélyi 
püspökön, Kun Erzsébet anyakirályné atyjafián, az erdélyi szászok 
élén 1277. február 21-én, Reminiscere vasárnapján rárohant a püspö-
ki székhelyre, a székesegyházat felgyújtotta, a káptalan könyveit és 
pecsétjeit, amit a tűz meg nem emésztett, feldúlta és szétszórta. Az 
unitárius tanulók papjaik és mestereik vezetésével, kikhez csatlako-
zott a felizgatott tömeg, „nagy zélussal, fremitussal” megrohanák a 
jezsuiták kollégiumát, klastromukat eltörlék, mindenüket felprédá-
lák, végre templomukat lerontják, és „abban minden szentséget 
szenttelenné tőnek ország és fejedelem híre nélkül, csak a magok 
dühösségekből”. Az épületeket a szó szoros értelmében szétszedték, 
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kőt kövön nem hagytak, s nem rajtuk, hanem az építmények erőssé-
gén múlt, hogy a pusztítás után egy-egy falrész a romokból még 
kiemelkedett. A képeket, szobrokat, a halottak sírjait sem kímélték, s 
mintha az alvilági fúriák támadtak volna fel bennök, a jezsuiták 
telepét szánalmas sivársággá rontották. Apor Péter kifejezését hasz-
nálva, mind az akadémiának, mind az iskolának, mind az Gergely 
pápa szemináriumának „nyaka szakada”. Csak az ügyes rejtőzködés 
mentette meg a szegény pátereket, hogy valamennyien oda nem 
vesztek, így is Argenti atya fejsebet kapott, egy világi papot a fejsze-
csapás lesújtott, „a többin is valami száraz ütések estenek”, s a 
betegápoló páter, kit mellbe lőttek és agyonütöttek, vértanúhalált 
szenvedett. Mikor az ostromló tömeg rombolásába belefáradt, rablás-
ban dühöngte ki magát. Itt is derekas munkát végeztek, még hetek 
múlva is szekerekkel hordták szét az ingóságokat és a romokat, me-
lyekből új házakat építettek. Közben harci nemet változtattak, s a 
könyvek és betűk ellen vették fel a küzdelmet. Törököt, tatárt meg-
csúfoló barbársággal estek neki a díszes köteteknek, tűzre hányták és 
kútba dobálták, fejszével és karddal széthasogatták, s legembersége-
sebben még azok jártak el, akik ölszámra felragadták és széthordták. 
Ekkor pusztult el Szamosközy István történetírónak Mátyás király 
budai könyvtárából származó gyönyörű Corvin-kódexe, Justinus 
Epitomenje, könyvtárának dísze és ékessége, melyet nehány hónap-
pal azelőtt a tudós Marietti Antal jezsuita páternek kölcsönzött oda 
olvasásra és gyönyörködésre. Szamosközy vérző szívvel siratja el 
nagy veszteségét, s alig talál kifejezéseket az emberi elvadultság 
megbélyegzésére. 

„Így járának akkor a jesuita paterek a kolosváriakkal”, így 
pusztult el könyvtáruk, melyet egy negyedszázadig, áldozatot és fá-
radságot nem kímélve, tervszerűen gyűjtögettek. 
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