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DR. HORVÁTH GÉZA 

 
Könyvtárunk muzeális gyűjteményéről, ritkasá-
gainkról, számos alkalommal adtunk hírt. Az 
első jelentősebb lépés, nyitás a 2000. évi Könyv-
tári Napok keretében történt. 

Ekkor legértékesebb köteteinkből, különleges 
értékeinkből kiállítást nyitottunk, - szerény-, 
azóta sem javult tér és tárló - lehetőségeink kere-
tében.1 A „hét lakat alatt őrzött” felbecsülhetet-
len értékű dokumentumaink gondozására, restau-
ráltatására 1996 óta folyamatosan gondot-, és a 
Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából pénzt is tud-
tunk fordítani. Néhány éve összefoglaló írás is 
megjelent szakmai sajtónkban e téren végzett 
munkánkról, - abban a reményben, hogy a meg-
újult NKA immár Közgyűjteményi Kuratóriu-
mának támogatásával folytathatjuk megkezdett 
szisztematikus állag- és értékmegóvó tevékeny-
ségünket. Muzeális gyűjteményünk egy fontos 
része, a Pálffy-gyűjtemény bejegyzéseit 
(possessorait, ex libriseit) elemző és feltáró 
szakdolgozat is született. Bognár Tímea megál-
lapításai nem csupán a könyv- és könyvtártörté-
net, hanem a művelődés-, irodalom- és családtör-
ténet kutatói számára is számos új információk-
kal szolgálnak. 2  

                                                           

1 Könyvek – hét lakat alatt: Ritkaságok a megyei gyűjte-

ményben / Gombkötő Gábor In. 24 óra 2000.10.05. 2. l 

2 Vándorló könyvek·: tulajdonbejegyzések és ex librisek a 

Pálffy-család csépi gyűjteményében /·Bognár Tímea. -

·Szakdolgozat·; Esterházy Károly Tanárképző Főiskola 

(Eger). -·Eger, 2013. -·66 p.· ill. 

2013-ban lehetőségünk volt arra is, hogy a mu-
zeális anyag szépirodalmi részén könyvtárunk-
ban végeztethettünk állományvédelmi munkát, 
108 munkaórában, mellyel szintén az értékes 
könyvállomány továbbélését lehet elősegíteni. A 
helyszíni állományvédelmi munkát Berényi Ka-
talin, Donáth Anna és Gy. Molnár Kerstin vé-
gezte. Mondanom sem kell, hogy ez is csak 
csepp volt a tengerben, s a folytatásra egyelőre 
nincs kilátásunk. 

A tavalyi évi pályázat keretében az NKA mellett 
az OSZK Soros Műhely átalakulásával Archív 
art Könyvrestaurátor Műhely Kt.-vé lett partne-
rünk kivitelezésében sikerült restauráltatnunk 
Sámbár Mátyás: A három idvösséges kérdés-
re… című-, a 17. században nyomtatott muzeális 
könyvünket.3 

 

Sámbár Mátyás. Forrás: 

http://garadnaierika.webnode.hu/news/sambar-matyas-

portre/ Letöltés ideje: 2014. 09. 15. 

                                                           

3 Sámbár Mátyás: A három idvösséges kérdésre, a Luther 

és  calvinista tanítók, mint felelnek? ugy, a mint Matkó 

István  mongya, fol. 128. X, ut Tök. imé azért Matkó ha-

zugságinak megtorkollása, es Posaházi mocskainak meg-

tapodása. - 1 kiad., Sándor M. Könyvesház (1667); 794 p.. 

- Hiv.: Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. 1. köt. 1056. 

tétel. 



Sámbár Mátyás (1617 - 1685..) a teológia dokto-
ra, Jezsuita áldozópap és hittérítő, a barokk hitvi-
tázó irodalom képviselője indította el a Kassa–
Sárospatak–Eperjes tengelyhez köthető felső-
magyarországi hitvitázást.4 Az 1660-as évekre 
kibontakozó, mintegy 13 hitvitát és több mint 
100 vitairatot számláló hitvitázó irodalom része-
ként tekintendő munka Sámbár és 
Kézdivásárhelyi Matkó István (1625-1693) mű-
ve.5 A két kötet a református Pálffyak csépi 
könyvtárából került a József Attila Megyei- és 
városi Könyvtár muzeális gyűjteményébe. 

A jezsuiták 1663-as Báthory Zsófia által történt 
sárospataki betelepítése fellángoló hitvitákat 
eredményezett. Ennek egyik résztvevője, az elő-
retörő katolicizmus képviselője a restaurált 
könyv szerzője Sámbár. Lényegében Pázmány 
vitairatainak vaskos modorát folytatja, de az ő 
művészi ereje nélkül. A barokk stílus nyersebb, 
alantasabb változata jelentkezik műveiben,- a 
másik felekezet ellenében megfogalmazott ön-
azonosság erőszakos nyelvhasználatra ragadtatta. 
Könyvét a régió református lakossága körében 
terjesztette. A hitvita Kézdivásárhelyi Matkó 
Istvánnal (1625-1693) mindkét részről szemé-
lyeskedéssé fajult. A magyar nyelvű vitákban 
Sámbár legfontosabb ellenfelei Matkó István 
mellett felsőbányai és Czeglédi István (1620 -
1671)) református lelkész és Pósaházi János (? – 
1686). sárospataki tanár voltak. 

 „ A felső-magyarországi hitvita egy közel egy 
évtizedig tartó, több iratváltást is magában fogla-

                                                           

4 Zoványi Jenő: Szóbeli hitviták Sárospatakon és Kassán 

(Theol. Szle, 1934.). 

http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2445 

Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti 

lexikon 

http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2445 

Letöltés ideje: 2014-09-17 

5 X, ut Tök, könyvnek eltépése, avagy, Bányász csákány·: 

mellyel amaz fövenyen épitetett s-már le-romlott házát, 

elébbi fövenyre sikeretlen sárral raggatni akaró és 1000. 

mocskokkal eszelőssen szinlö s-mázló Sambar Mattyas 

nevü tudatlan sár gyúró meg-csákányoztatik Kézdi 

Vásárhellyi Matko István mostan zilahi ecclésiának 

együgyü lelki pásztora által, ki Sambartol Bányásznak 

neveztetett. -·1. kiad. -·[Sárospatak]·: [Sárospataki Refor-

mátus Kollégium], [1668]. -·[460] p.·; ···Hiv.: Szabó Károly: 

Régi magyar könyvtár. 1. köt. 1072 tétel. 

ló katolikus–református polémia volt. Az elve-
szett, fordított, újra kiadott művekkel együtt a 
hitvita összességében 17 iratból állt, s ezzel nem-
csak a korszak, de az egész magyar hitvitázó 
irodalom legtöbb elemből álló polemikus alkotá-
sa volt. Pusztán ez a filológiai tény is rámutat 
arra, hogy az 1660-as évek irodalmiságában mi-
lyen meghatározó szerepet játszhatott ez a hosz-
szú időre elfeledett, s eddig részleteiben és ösz-
szefüggésrendszerében még nem kutatott szö-
vegkorpusz.” –írja a téma szakértője Garadnai 
Erika.6 

A restaurálás 44 munkaórát igényelt, ami bruttó 
251.460 Ft-ba került. A Központi Antikvárium 
árverésén 2010-ben 220 000 Ft.-ért kelt el egy ép 
példány a műből.7 

Lapzártáig nem írtak ki pályázatot az NKA-nál 
egyedi muzeális dokumentumok restauráltatásá-
ra. Matkó István művével együtt8 ,- ami most 
kerülhetne sorra,- bízunk benne, hogy a megtor-
panás csak átmeneti lesz. Ez talán az EU 2014-
2020 közötti költségvetésével-, pontosabban 
annak alkalmazásával, „aprópénzre váltásával” 
van összefüggésben. Ezzel együtt nagyon remél-
jük, hogy a címben jelzett semper restitutio fo-
lyamatos (eredeti állapotba való visszaállítás) 
restaurálás, nem szenved csorbát a jövőben sem. 

 

Ez a kötet is restaurálásra vár 

                                                           

6 http://garadnaierika.webnode.hu 

 Letöltés ideje: 2014. 09. 17 
7
 

http://axioart.com/tetel/d07ed2f0003faf80ba78c6f0c616

ab7c_563649?search= 
8
 Ld. 4. sz. jegyzet. A barokk hitvita két ellentétes állás-

pontját tükröző könyv a református Pálffyak csépi magán-

könyvtárából került a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtár tulajdonába. 



 

Tanösvény-átadó és könyvbemutató 

Koppánymonostoron 

MÁRKU MÓNIKA 

2014. szeptember 20-án, szombaton 16 órakor a 
Koppánmonostori Mag-Házban került sor a 
„Kincseink „ Helytörténeti Tanösvény átadá-
sára és Tóth Kálmán (1904-1980) egykori iskola 
tanító-igazgató születésének 110. évfordulójára 
szerkesztett „A Koppánmonostori Mag-vető” 
című könyv bemutatására. A rendezvény fővéd-
nöke dr. Tóth Kálmán főorvos, a néhai Tóth 
Kálmán igazgató fia volt.  Az esemény hangula-
tát az Ördöngös Népzenetanoda játéka tette szí-
nesebbé.  Az ünnepséget Czidlina Balázs, a Ko-
máromi Talpasíjászok elnöke nyitotta meg.  Rö-
vid beszédben számolt be arról, hogy a tanös-
vény létrehozása már2010-ben elkezdődött. Első 
eleme a kőoroszlán (Koppán oroszlánja) felállí-
tása volt, s a tanösvény mára mintegy 23 faragott 
padból és szoborból állva gyakorlatilag elkészült.   

Ezt követően Monostori Éva mondta el, hogy mi 
az összefüggés a tanösvény átadása és az egykori 
iskola tanító-igazgató könyvének bemutatója 
között. 2009-ben, mikor a Koppánymonostori 
Kalendáriumot szerkesztette, számos helyi idős 
lakossal készített személyes interjút, akik szinte 
mindannyian említették idősebb Tóth Kálmán 
nevét és munkásságát. Ennek során aztán emlék-
padot faragtattak a néhai iskola-igazgatónak, 
mely eseményről természetesen a helyi sajtó is 
tudósított. Erről tudomást szerezve elolvasta a 
cikket a tanító fia, dr. Tóth Kálmán is. Ezután 
született meg a gondolat, hogy az elkészült tan-
ösvényt és a Tóth Kálmán életét és munkásságát 
bemutató könyvet együtt fogják bemutatni.  

Monostori Éva szavait dr. Tóth Kálmán főorvos 
gyermek- és ifjúkori visszaemlékezései követték 
a Koppánmonostoron és a két Komáromban töl-
tött (diák)éveiről.  

Az ünnepi beszédeket a tanösvény és a Tóth 
Kálmán emlékcímek átadása követte, melyet az 
alkotók, a támogatók és az örökbefogadók szá-
mára alapítottak. 

A „Kincseink” Helytörténeti Tanösvény a kö-
vetkező faragott emlékpadokból és szobrokból 
áll:  

-  „Koppán oroszlánja szobor” (örökbefo-
gadó: Török Csaba és Számadó Emese 
családja) 

- „Hiszek Nándor egykori iskolaigazgató 
padja” 

- „Tóth Kálmán egykori iskolaigazgató 
padja” 

- „May László egykori plébános padja” 
-  „Tízparancsolat szobra” 
- „gróf Gyürky Aladárné Bárczy Judit 

szobra” (örökbefogadó: Rabi Lenke és 
családja) 

-  „Haladás Férfikar padja” 
-  „Mag-Ház padja” 
-  „Szabadságért padja”, mely a Klapka 

György honvéd tábornok által ezen a he-
lyen 1849. szeptember 27-én, a „Komá-
rom várának megadása, a következő fel-
tételek alatt” elnevezésű dokumentum 
aláírásának állít emléket 

-  „Viza szobra” 
-  „Mátkaság padja” 
-  „Pletyka , a pletykázás padja” / a helyiek 

szerint az egyik legnépszerűbb emlék-
hely/ 

-  „Téltemető padja” 
-  „Római kori őrtornyok és katonáik em-

lékének padja” 
-  ”Csincsilla padja” 
-  „Bőgőshajó padja” 
- „Koppánmonostor természeti szépségei-

nek padja” 
-  „Monostori Hegyközség padja” 

 „Aranymosás padja” 
-  „Hód és a Duna-part élővilágának padja” 
-  „Csehszlovák-magyar lakosságcsere 

egyezmény emlékének padja” 
-  „Szőlő és a szőlőtermelés padja” 
- „Kalotaszeg padja” 



 

 

 

 

 
 

 


