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A reformáció kezdetei Sopronban  

 Lutheri tanok terjedése: németnyelvű város, 
kereskedelmi kapcsolatok, kedvező 
földrajzi fekvés 

Kristóf ferences szerzetes 

1524 vizsgáló bizottság Peck Kristóf 
feljelentésére: könyvégetés  

1565  Simon Gerengel „A nép pedig azt 
mondta, hogy soha életükben nem 
hallottak még ehhez hasonló prédikációt.”  

 

 



Könyvtár alapítása 
 „Egy régi könyvekből álló könyvtár. Rendezetlen és 

összeíratlan. Ezekhez a könyvekhez jönnek még hozzá 

felerészben azok, melyeket a néhai Joseph Gerester 

pap ide hagyott, de Spillinger úr megtagadta, hogy 

azokat Sopronba hozza, és hogy összeírja”  

 Középkori plébániai gyűjtemények világi és egyházi 

anyagából. Később lelkészek és peregrinus diákok  

 Luther első kiadások, két kötetben Melanchton 

ajánlások 

  Zuana Péter polgármester (1651–53, 1657–63) 

„Inchoabat” 

 Lang Mátyás (1622-1682) ”Amplificabat” 

 I. Lipót „Hoc Imperante” 

 Tárolási helyek: Szt. Mihály templom, Szt. György, 

magánházak, lelkészlakás, ev.templom, lyceum 



Zuana Péter 



Lang Mátyás 



I.Lipót 



Lang Mátyás tevékenysége  

 Tanulmányok Wittenbergben 

 1650-ben tér vissza Sopronba, hitviták jezsuitákkal 

 Magával hozott könyveket gyülekezeti könyvtárra 

hagyta 

 Özv. Lichtenauer Katalin 500 arany Concilia (Zsinatok) 

1644 

 Rosina Paumgartner 1669-ben 30 Ft-ot. Először 

olvasható: „Bibliotheca Evangelicae Semproniensum 

Ecclesiae”.  

 1666-ban Rothenburg ob der Tauber bajorországi 

városka 10 rajnai tallért küldött Szt. Mihály templom 

ablakaira, rácsaira 



1676-os tűzvészben 

megégett Biblia 



Könyvtárpecsét 



Könyvtár egyesítés és 

szétválasztás 

 Lyceum könyvtára a gyülekezeti könyvtár része  

 1825 Lyceum új szárnya megépül  

 Új könyvtártermek, könyvtárosi állás 

 10.750 kötet 

 1853 fenntartóváltás 

 1950 államosítás után szétválasztás 

 Prőhle Jenő isk ig., lelkészek 

 Átmeneti állapot, nincs polc, lakásokban, 

sekrestyében, majd 1969-től Templom u.10.  

 Kulturális Minisztérium 1974. november 11-én: a 

könyvtár muzeális értékű, védett gyűjtemény 



 A gyülekezeti könyvtár ma 

 2015 óta gyülekezeti házban a gyűjtemények 

 Egységek: A jegyzék a teológiai tárgyú műveket hat  

csoportba  sorolja: La: Bibliák: Lb: Bibliai  tudományok; 

Lc: Történeti  teológia; Ld: Rendszeres teológia; Le: 

Gyakorlati teológia; Lf: Teológiai enciklopédia, vegyes 

munkák, folyóiratok  

 Jelenleg az állomány kb. 6000 kötetet tesz ki,  

 27 ősnyomtatvánnyal  

 300 bibliával.  

 RMK 50 kötet 

 Legrégebbi kötet egy kéziratos Veronai biblia 1394-

ből.  



Veronai Biblia 1394 



Veronai Biblia 

 1394-ben  másolta  egy  Benes  nevű  ferences  

szerzetes, befejezte Parwiny Mátyás.  

 481 kecskebőr hártyából áll 

 Színekkel,ékes iniciálékkal díszített  

 Kötését mélynyomású mintákkal ékesített fatáblák 

alkotják 



Frankovity Gergely orvosi 

könyve 1585 



Gruber Adam album 

amicoruma 



Album Amicorum  

 Diák emlékkönyv 

 1654 Petőfalva 

 Első bejegyzések 1674. március 1.  

 Tieftrunk Dániel rektor sorai a dátum után: amelynél 

szomorúbb ma Sopron szab.kir. Város lutheránusaira 

még nem virradt. Neve után: „Most már nem rektor.”  

 Tanárok iskolatársak, barátok bejegyzései 



Sessionsbuch 1784 



Köszönöm a 

figyelmet! 


