Feja Dávid könyvtára.1

Kassa hőslelkű birája, kit Caraffa az 1687-ik év tavaszán Eperjesen
minden igaz ok nélkül kivégeztetett, tanult, Írástudó ember volt. Bizonyltja ezt, hogy midőn megöletése után a szepesi kamara által kiküldött
bizottság, névszerint Grundelfinger János, Erhard Márton-János és Lukacsik Gergely javait leltározták, hagyatékában sok könyvet, köztük
több magyar nyelvűt is találtak. Magyar nyelvűek voltak a magyar biblia,
magyar Postilla, „Első része az evangéliumoknak," Váradnak orvoslása,
„Inteő és tanitó levél" stb.
.
Helyi vonatkozású könyvek voltak Mautner János kassai tanár:
Tabellae Logicae cimen 1640-ben Lőcsén megjelent műve. 2 Fabricius
János szintén kassai ember volt, aki Sámbár Mátyás kassai jézustársasági
atya ellen irt hitvitázó könyveket. Egyik volt a: „Dissertatio apologética," mely Lőcsén 1669-ben jelent meg és ma már csak két példányban
ismeretes; a másik a: „Solidissimus coelestis veritatis malleus." Megjelent 1670-ben Kassán. 3
Érdekes, hogy Feja hagyatékában kéziratokat is találtak, Ladivér
4
Illés epigrammáit kéziratban, továbbá statútumokat, városi (kassai)
protocollumokat stb.
A m. kir. Orsz. Levéltárban őrzött könyvjegyzék a következő:
1687. augusztus havában. Kassán.
Feja Dávid elkobzott könyveinek jegyzéke.
Inventarium
Bonorum mobilium et immobilium executi Davidis Feja et Mariae
Faygel eiusdem relictae viduae propriorum, item et simul acquisitorum
ad decretale inclytae camerae Scepusiensis mandatum per nos subscriptos
factum.
Sub numeris
Conscriptio librorum
i-mo. Reipublicae Romanae in exteris provinciis bello acquisitis
constitutae commentariorum libri duodecim. In fiiéra.
'Megjelent: Tötténeti Közlemények Abaúj—Torda vármegye és Kassa város múltjából. 1912. I04 : —106. Ld. még KtF I. 135. és ennek jegyzeteit.
2
Szabó: Régi Magyar Könyvtár: II. k. 157. 1.
3
Szabó: Régi Magyar Könyvtár: II. k. 332 és 338. 1.
4
Ladiwer Illés az eperjesi collegium tanára, majd 1682-től annak rectora volt. Eperjesre
Szászvárosról hivták meg. Meghalt 1686. április 2-án. Ld.: Hörk, Az eperjesi coll. tört. II. 47. 1.
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2-do. Biblia Hungarica. hie liber modicum minor priori.
3-tio. Postilla Hungarica in 4-to.
4-to. Tripartitum seu articuli regni Hungáriáé.
5-to. Első része az evangéliumoknak és az epistoláknak tanúsága in
quarto.
6-to. Váradnak orvoslása in 4-to.
7-mo. Secunda pars Sylvae vocabulorum et phrasium in 8-vo.
8-vo. Michaelis Beutheri iuris consulti atque historici clarissimi
in 8-vo.
9-no. Refutationes authorum Therrenii in 8-vo.
10-mo. Regium Christi sacerdotium in 8-vo.
11-mo. Loci theologici praecipui authore Philippi Melanthonis
in 4-to.
12-mo. Joannis Mautherii Pannoniéi tabulae logicae in 4-to.
13-tio. Matthiae Dresseri de festis diebus Christianorum Judaeorum
ethnicorum in 8-vo.
14-to. Liber seu extractus articulorum manu scriptus in 4-to.
15-to. Disputationes theologicae Jacobi Armenii in 8-vo.
16-to. Articuli universorum statuum et ordinum regni Hungáriáé in 8-vo.
17-mo. Sacrae theologiae problemeta (sic!) in 8-vo.
18-vo. Inteő s tanitó levél authore Michaelis Wörösmarty canonici
Posoniensis in 8-vo.
19-no. Eruditionum scholasticarum partes tres in 8-vo.
20 mo. Joannis Hospiniani Stajnani organi Aristotelei in academi
Basiliensi professoris quaestionum dialecticarum libri sex in 8-vo.
21-mo. Theodoreti Ciri dialogi tres in 8-vo.
22-do Liber epistolarum Joannis Jacobi Ciriney in 8-vo.
23-tio. Duo Gallicarum rerum scriptores nobilissimi, liber minor
quam in octavo.
.
24-to. Articuli statutorum comitatus Turoczensis manu scriptus
in 8-vo.
25-to. Duo libri Joannis Fabricii contra patrem Sambar in 4-to
sine compactura.
2 6-to. Collegii Eperiessiensis evangelici directoris M. Ladiveri
diversae theses et epigrammata variis personis tempore dominii Tököliani dicata et Fejae oblata in uno fasciculo.
27-mo. Lieber haereticus locorum theologicorum lacer sine compactura in 8-vo.
28-no. Articuli iuris tavernicalis civitati Cassoviensi dicati, in medio.
29-no. Fasciculus rationum civitatis Cassoviensis officialium, ex
libris 10 constantans.
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30-mo. Emericus Thököly, universis orbis christiani statibus salutem etc. Liber sic intitulatus in 4-to.
31-mo. Jura civilia manu scripta sine compactura in 4-to.
32-do. Prothocolum actorum civitatis Cassoviensis sub iudice
Martino Madarasz.
Inter hos libros inveniuntur (uti ex subscriptionibus videre est)
etiam libri prioris mariti Mariae Feygel, nempe Ladislai Pasztohy et
affinis Michaelis Kallay.
Literalia vero instrumenta, alias sat minuta factum propriorum
bonorum concernentia tunc sequestrabuntur, quando per decisionem
cameralem fiet divisio. Habentur etiam diversa proiecta iuridica et
scripta ad diversos pertinentia minus valentia.
Országos Levéltár. Urb. et Conscr. fasc. 9. Nr. 55.
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