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I. PHILIPP MELANCHTHON A WITTENBERGI EGYETEMEN

1. Az egyetem 1518 előtt

A wittenbergi egyetem viszonylag késői a német egye

temek sorában: 15G2-ben alapitotta Bölcs Frigyes szász vá- 

lasztófejedelem. 

ig nem játszik kiemelkedő szerepet a németországi egyete

mek között. A reformáció megindulása és Luther tevékenysé

ge irányitja majd rá a figyelmet.

Az intézmény az első időszakban, I5I8-

Luther Márton 1508-ban, még ágostonrendi szerzetesként
2került ide filozófiát oktatni. Itteni tevékenysége során 

erősödik meg benne az a meggyőződés, hogy az egyház refor

mációja lehetetlen az oktatás újjászervezése nélkül. Egy 

levelében ezt Írja: "Ego simpliciter credo, quod impossi- 

bile sit ecclesiam reformat!, nisi funditúr canones, decre* 

tales, scholastica theologia, philosophia, logica, ut nunc 

habentur, eradicerentur, et alia studia instituantur.

A wittenbergi egyetem oktatási reformja az 1518-as eszten

dővel indult meg, ettől kezdve kaptak egyre hangsulyozot- 

tabb szerepet az oktatásban a humanista stúdiumok, a huma

nista képzésforma.^

„3

A filozófiai előadások központi témá

jává a "tiszta", a középkori kommentároktól megtisztított 

Arisztotelész vált, ekkor kezdték Quintilianust, Priscia- 

nust olvastatni, s a humanisták "ad föntés" jelszavának 

jegyében kiemelkedő helyet kapott a képzési folyamatban a
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nyelvoktatás: ebben az esztendőben állították fel a Paeda- 

gogiumot, ahol a kezdők három alapvető "szent" nyelvet: a 

hébert, a görögöt és a latint elsajátíthatták. Ez az idő

pont az, amikor Melanchthon bekapcsolódik a wittenbergi 

egyetem életébe: Reuchlin javaslatára 1518 nyarán őt hiv- 

ták meg a görög katedrára.
Melanchthon, Reuchlin unokaöccse 1497. február 17-én 

született Brettenben. Már 1509-ben a heidelbergi egyetem

re iratkozott be, ahol egy év múlva, 14 évesen, baccalau

reus lett. A masiteri cimet Tübingenben nyerte el, ahol 

utóbb tanárként is működött: történelemből és retorikából 
tartott előadásokat. Itt jelent meg 1516-ban első munkája,

5egy Terentius-kiadás,
6az "Institutiones Graecae Grammaticae", 

században még 41 kiadása látott napvilágot.

majd két évvel később, Hagenaeuban
amelynek а XVI.

2. Melanchthon székfoglalója, gondolatai a nevelésről

Melanchthon 1518. augusztusában érkezett meg VJitten- 

bergbe, s néhány nappal később /augusztus 29-én/ tartotta 

meg egyetemi székfoglaló beszédét "De corrigendis adules-
cimmel. A beszéd nem kis jelentőségű: 

alapjaiban megtalálható benne a Praeceptor Germaniae pe

dagógiai munkásságának elvi alapvetése, egyetemi képzés 

átszervezésének humanista koncepciója. Max Dorn értékelé

se szerint "seine Antrittsrede 

Bewunderung eintrug, sondern für seine gesammte 42 jähri
ge Tätigkeit in Wittenberg richtungsweisend war, ja über-

„7centiae studiis

nicht nur ihm selbst• • •
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haupt die wichtigste Antrittsrede ist, 

dort gehalten worden ist.

A beszéd a tudomány és oktatás XVI. századi állapo

tát ostorozza, és felszólit a "tiszta" tudományokhoz való 

visszatérésre. Az ezt követő tudománytörténeti áttekintés 

után tér rá mondandójának lényegére: milyen módon kell az 

oktatásnak folynia. A tanulmányokat gyermekkorban kell el

kezdeni: a "puerilia studia" során kell elsősorban a la

tint, majd a görög nyelvet elsajátítani - hogy a szerzőket 
később eredetiben lehessen olvasni -, és megismerkedni a 

dialektika és retorika alapjaival. Az igy megszerzett tu

dás birtokában lehet továbblépni a többi tudomány megis

merésére.

die jemals• • •

„8

Az oktatás végső célja az "ordo" a rendi e cél meg
valósításához kell egyrészt megfelelő tananyagot kidolgoz

ni, másrészt tanárokat képezni. A melanchthoni képzésfor
ma a humanista /Reuchlin, Agricola, Wimpfehling által ki- 

q
dolgozotV alapokra felépített, az állam és az egyház 

szolgálatában álló vallásos-humanista képzés: "Kam in ea 

sum plane sententia, ut qui velit insigne aliquid, vei in 

sacris, vei in foro conari, parum effecturum, ni animum 

antea humanis disciplinis /sic enim Philosophiam voco/
A beszéd

másik, rendkívül figyelemreméltó gondolata, amely - épp
úgy, mint az előző - végigkíséri a század Melanchthon-kö-
vetőinek munkásságát: a világi felsőség kötelessége, hogy

11az oktatásra felügyeljen.

Az oktatási sémában a képzés legfelsőbb szintje a

„ 10prudenter, et quantum satis est, exercuerit".
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teológia, s ennek megalapozásául szolgál a többi tudomány 

fokozatos és nagyon alapos elsajátítása. Melanchthon tudo

mányrendszerezése már e beszédében körvonalazódik. E rend

szer alapja a "lumen naturale", amelynek segítségével a 

"tudományok természetes rendje" kibontakozik. A teológiai 

stúdiumok a grammatika, dialektika, retorika és a történe

lem, valamint a "poéma", az aritmetika, a matematika, a 

geometria, az asztronómia és a zene /"theologiae organa et 

praeludia"/ tanulmányozását követhetik. E rendszert még 

kiegészíti egy másikkal, nevezetesen a filozófia ágainak 

rendszerével. Három szintet különböztet meg: az "artes 

formales"-t, ahová a dialektikát és a retorikát sorolja, 

az "artes reales"-t, amelyek a fizikát, aritmetikát és ma

tematikát foglalják magukban, és végül a "praecepta de ci-
12vilibus moribus"-t, vagyis az etikát.

Bár a tudományok ezen rendszerében a teológia helyez
kedik el a végső, legmagasabb szinten, ez Melanchthonnál 

nem a többi tudomány alábecsülését jelenti. Pedagógiájá
nak eszménye is - az itáliai humanistákkal lényegében egye

zően - a "homo universale": minden tudománynak megvan a 

maga gyakorlati haszna, s ennek megfelelő alapossággal 
kell hozzájuk kezdeni. A Praeceptor egész munkássága során 

azt a törekvést látjuk megnyilvánulni, hogy a képzés során 

a teológia és a humanista stúdiumok egyensúlyban maradja

nak. Hozzá kell tenni persze, hogy ezt az "eszményi egyen

súlyt" olykor bizonyos konkrét szituációkban nem sikerül 

megőrizni - ez mind Melanchthonnál, mind követőinél elő

fordul. Б emlékeztetni kell arra is, hogy a közvetlen utó-
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kortól a mai szakirodalomig előfordul e törekvés túlbecsü

lése és aláértékelése egyaránt. Az előbbi felfogás, korá

tól és az élettől idegen, "elif’-humanistává, utóbbi pedig 

a reformáció engedelmes és unalmas szolgájává teszi meg 

Melanchthont.

Itt kell megemlékezni röviden arról a néhány eszten

dőről, amelyet a szakirodalom az "önelidegenedés" korsza-
'14kának nevez Melanchthon pályájában,

évek elejére tehető. Wittenbergbe való megérkezése után 

Luther hatására teológiával kezd foglalkozni, s erőtelje

sen misztikus, irracionális befolyás alá kerül. E korsza
kában, 1521-ben jelenik meg a "Loci Communes" 

adása, amelyben az arisztotelészi filozófiával kapcsolat
ban ezt Írja: "Aristotelis doctrina in Universum nil est 
nisi quaedam libido rixs^i". /Е mondatot a későbbi kiadá
sokból már elhagyta!/^

1523—1524-től kezdve újra a humanista tudományok fe

lé fordul. Ehhez az inditékot nem utolsósorban a paraszt
háború élménye s az egyetemen is egyre jobban eluralkodó 

zűrzavar adja. Ekkoriban kezdi újra hangsúlyozni azt, hogy 

az "ordo" fenntartásához, a tudatlanok irányításához kép

zett, tudós vezetésre van szükség. Ugyanakkor az emlitett 

események azt is bizonyítják számára, hogy az egyoldalú, 

csak a teológiát előtérbe helyező oktatás nem fog mást ered

ményezni, mint egy uj skolasztika születését.
A melanchthoni életmű lényegét elsősorban és alapve

tően a Praeceptor pedagógiai munkásságában kell látnunk, 

és - Paulsen értékelését elfogadva - ez hármas feladat el-

13

s amely az 1520-as

15 első ki-

17
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végzését jelentette: a tudósképzés át-, illetve megszer

vezését, a tanárképzést és az oktatáshoz szükséges tan-
18

könyvek megírását.

3. Melanchthon iskolateremtő munkássága

A "Lateinschule"

A képzés alapja az elemi iskola, a "puerilia studia".

"Ideo diversae scholae factae sunt, ne pueri, antequam

maturuissent, et grammaticen rite percepissent, irrumpe-
rent ad alias disciplinas, séd intra suum ludum detineren-

tur, donee videntur idonei ad rhetoricas exercitiones" -
19Írja egy helyen. ' Az általa megtervezett "Lateinschule"-

nak szép számmal vannak előzményei, mint például a Lüttich-
PC)ben 1496-ban felállított iskola, 

nyolc éven át tanultak: az alsóbb osztályokban grammati

kát, auktorolvasást, a felsőbb osztályokban pedig bizonyos 

filozófiai és teológiai alapképzésben részesültek. A me- 

lanchthoni háromosztályos iskola tervezetét, oktatási anya
gát az 1528-ban irt "Unterricht der Visitatorn"2^ 

munka utolsó fejezete tartalmazza. A tervezet szerint eb
ben az iskolában három feltételnek kell megvalósulnia; e- 

zek közül az első, hogy a fő célnak a latin nyelv minél 

alaposabb elsajátíttatásának kell lennie /nevét is innen 

kapta ez az iskolatípus/: "sollen die Schulmeister vleis 

ankeren, das sie die kinder allein lateinisch leren 

A másik két feltétel az életkori sajátosságok szem előtt 

tartásával függ össze: "sollen sie /ti. die Schulmeister/ 

die kinder nicht mit viel büchern beschweren", illetve:

amelyben a gyermekek

cimü

• • •
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22"man die kinder zurteile ynn hauffen".

Az első osztályban olvasni tanulnak a gyerekek, nyelv

tant (Donatus alapján) és Catót olvasnak. A beszédkészség 

fejlesztése érdekében sok a memoriter és a fogalmazási 

gyakorlat. Heg kell még emliteni az énektanulást, amely 

egyébként minden osztálynak anyaga.

A második osztályban "sind die kinder, so lesen kün-
Н 23den, und sollen nu die Grammatica lernen": 

séket, Erasmustól a Colloquiát, Mosellanus Pedologiáját 

olvassák, és elemzik grammatikailag, Terentiust és Plau- 

tust forditanak, legalábbis azokat a vigjátékokat, "die 

rein sind". Ebben az osztályban kezdik meg az ismerkedést 

a Bibliával, természetesen a könnyebben érthető könyvek 

/Zsoltárok, Háté evangéliuma/ részleteit olvassák.

A harmadik osztályban kerül elő Vergilius, Ovidius, 

Cicero, s itt kezdődik a metrika oktatása, a bevezetés a

Aesopus-me-

dialektikába és a retorikába.

Ilyen, vagy hasonló oktatási tervü iskolák alakulnak

Eislebenben /1525/» Hagdeburgan /1524/, Herzbergben
24/1538/, Zwickauban és Btrassburgban.

Lateinschule szerepét kezdetben Helanchthon "Schola pri- 

vata"-ja töltötte be. Az oktatás saját házában folyt, nagy-, 

részt az "Unterricht"-ben felvázoltaknak megfelelően. He

lanchthon első tankönyvei^ éppen az itt tanuló diákok 

számára Íródtak. Ennek az iskolának volt növendéke pl.

Franz Burkhard, későbbi wittenbergi professzor, majd feje

delmi kancellár, vagy Joachim Camerariusnak - Helanchthon 

munkatársának, későbbi életrajzírójának - fia, Philip.

Wittenbergben a
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"Obere Schule"

Nürnbergben is Melanchthon tervei alapján szervező

dik egy iskola, ez azonban már magasabb szintű, mint az 

elemi. Ez az un. "Obere Schule" jelenti az átmenetet a 

Trivialschule és az egyetem között. Az iskola oktatási 

terve 1526-os keltezésű, cime: "Ratio scholae Korembergae
^ A tantárgyak négy oktató között 

oszlanak meg, akiknek titulusa már professzor. Az első kö
zülük dialektikát és retorikát tanit — Erasmus: "De dup- 

lici copia verborum et rerum" cimü könyve, Cicero beszédei 

és Quintilianus alapján. A második professzor irodalmat, 

a harmadik matematikát, s a negyedik görög nyelvet oktat.

E tantervből sem hiányoznak természetesen a szóbeli és i- 

rásbeli stilusgyakorlatok. Az iskola megszervezésében két
egykori Melanchthon-tanitvány - Lazarus Spengler és Hie-

27ronymus Baumgartner - működik közre.

nuper institutae".

Az egyetem

Melanchthonnak az egyetemi oktatásra vonatkozó Írásai 

természetesen főleg a wittenbergi egyetemhez kapcsolódtak. 
Az intézménynek négy fakultása volt: teológiai, jogi, or

vosi és egy "facultas artium". 1525-ból, Melanchthon rek- 

torsága idejéből való az első jelentősebb oktatási terve

zet, amely azonban nem az egyetemi oktatás egészére, hanem
elsősorban a disputációk és declamatiók rendjére és a Pae-

28dagogiumban tanitott anyagra vonatkozik, 

ténik meg a teológiai fakultás újjászervezése. Ekkor négy

1553-ban tör-
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professzor között osztják fel a teológiai tantárgyakat, s 

a képzésben a filozófiai megközelitésekkel szemben erő

teljesen előtérbe kerülnek a filológiai módszerek. Aligha 

tévedünk, ha ezt a tervezetet összefüggésbe hozzuk Me- 

lanchthonnak egy korábbi, 1530-as Írásával, a "Brevis

discendae Theologiae ratio"-val, amelyben a teológiai ta-

^ A teológiai fakul-nulmányok helyes rendjét tárgyalja, 

tás vezetője egyébként 1535-től haláláig Luther volt.

Az egész egyetemre vonatkozó reformtervezet 1536-ban 

születik meg: "Elector publice promulgavit hujus accade- 

miae fundationem, donavit certos reditus, et omnium fa- 

eultatum ac honestarum disciplinarum perpetuas lectiones

A jogi és az orvosi karon ekkor négy, illet

ve három professzor működik, mig a filozófiain tiz előadó 

között oszlik meg a tantárgyak - a héber és a görög nyelv, 

a poétika, a grammatika, a matematika, a dialektika, a 

retorika, a fizika és az etika - oktatása. Statútumok sza

bályozzák az előadások rendjét, és újra - az 1523-as ren

delet szellemében - a disputációk és declamatiók sziszté

máját. A XVI. század során - kisebb-nagyobb változtatások

kal - nagyrészt ennek a rendeletnek a szellemében folyik 

az oktatás.

„30instituit.

Melanchthon maga számtalan előadást vállalt és tar

tott az egyetemen, és ehhez kapcsolódóan jelentek meg tan

könyvei, szövegkiadásai, összefoglaló elméleti müvei, me-
31lyeket itt felsorolni hosszadalmas lenne, 

körében igen népszerű volt - Spalatin Írja egy helyen,

A hallgatók
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32hogy előadásain olykor 5-600 hallgató is részt vett 

és igen sok diákkal volt személyes kapcsolatban is. Levele

iben s a hozzá irt levelekben számos utalás található er

re, ajánlólevelek sokasága Íródik hozzá, s maga is sok 

diákot bocsát el ilyen irattal Wittenbergből. Házában nap 

mint nap fordultak meg hallgatók, és kértek tőle tanácso

kat egyetemi tanulmányaikkal kapcsolatos, vagy más jelle

gű kérdésekben. Egy levelében ezt Írja: "Linguae eo die 

in mea coena erant undecim: Latinae, Graeca, Ebraica,

— 1

Germanica, Pannonica, Heneta, Turcica, Graeca vulgaris,

Mint e levélrészletből is ki-„33Indica et Hispanica 

derül, külföldiek is igen nagy számban keresik fel Witten- 

berget: a század közepén átlagosan évi 700 hallgató irat

kozik be az egyetemre, s ezeknek tekintélyes része külor

szágból érkezett.

Mi az a vonzerő, amely ennyi embert Wittehbergbe hoz? 

Elsősorban a reformáció "fővárosa" iránti érdeklődés, Lu

ther, Malanchthon és a többi professzor személyes megismeré

sének, a reformáció tanai "első kézből" kapásának igénye.

De - a század elején legalábbis - az uj egyháznak még nin

csenek iskolái, tanár- és lelkészképzése, tehát Wittenberg 

felkeresése szükségszerűségből is fakad. S még valami: a 

protestáns egyház születése pillanatától kezdve vitákban 

él. S bár tömegével jelennek meg kisebb-nagyobb kiadványok, 

röpiratok e vitákról - vagy talán épp ezért -, a személyes 

tapasztalat jobban segített eligazodni a különféle irány

zatok között. A korábbi - középkori - hagyományok mellett 

ennek köszönhető az a jelenség, amely a század során egyre

S£EGíD éj

• • •

V».
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erősödő tendenciaként jelentkezik: a hallgatók nem állnak 

meg egy egyetemen, hanem hosszabb-rövidebb időre más váro

sokat, iskolákat is felkeresnek. Itt megint utalnunk kell 

Melanchthon személyes hatására: előadásai, a vele való sze

mélyes beszélgetések nyomán, tanácsára nem egy hallgatója
34indul el ilyen peregrinációra.

4. Melanchthon és a teológia

Ismertek azok a teológiai kérdések - urvacsora-tan, 

szabad akarat kérdése, hogy csak a legjelentősebbeket em

lítsük -, amelyek körül éles viták folytak Luther és Me

lanchthon között is. Melanchthon sokszor kénytelen teológiai 

kérdésekben állást foglalni. Sokan és sokszor a szemére ve

tették, hogy e véleménynyilvánításai nem egyértelműek, a
35vitákban a "mitigator" szerepét játssza.^ 

fogadjuk azt, hogy Melanchthont elsősorban mint pedagógust 

értékeljük, ez a magatartása érthetővé válik: mind a val

lásos-humanista képzést, mind pedig a protestáns egyház 

"ordo,,-ját veszélyben látja ilyen jellegű viták elmérgese

désekor. Spalatinnak Írja egy levelében: "Nescis enim, 

quam hie secure stertant interim homines /a professzorok

ra utal/, dum pereunt iuuenibus et sumptus et anni 

és igy tovább: a tanárok - miközben nem alkalmasak saját 

tantárgyuk tanítására - haszontalan vitákkal töltik az 

időt, s ennek az egyetemi munka látja kárát.'"

Az a teológiai irányvonal, amelyet Melanchthon kép

visel, mérsékelt, toleráns irányzat, s ez Luther halálát

Ha azonban el-

• • •
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követően egyre erősebbé vált Wittenbergben és a szász vá

lasztófejedelemség területén.^

ként kriptokálvánizmusnak nevezi, éppen azoknak a melanch-

thoni állásfoglalásoknak az alapján, amelyek a Luther és

Kálvin közötti viták során megfogalmazódtak, s amelyek a

kérdéseket egyik fél javára sem döntötték el. Kétségtelen,

hogy ezek az állásfoglalások többször engedményeket tesz-

nek a lutheránus nézetekkel szemben a helvét irányoknak,

azonban az a nézet, miszerint - ebből következően - a más

gyarországi kálvinizmus nem is annyira Géniből, mint in-
39kább Wittenbergből vette volna kezdetét, J 

ni magatartásformának egyoldalú megközelitéséből ered. A 

filippizmus - e terminus talán inkább ráillik erre az irány

zatra - értékelésénél nem elsősorban a teológiai irányvona

lakat kellene szem előtt tartani, hanem inkább kialakulásá

nak indítékait, elismerve azt, hogy a Melanchthon által kép- 

visélt s tanítványaiban továbbélő tolerancia csakugyan sze

repet játszhatott a helvét tanok terjeszkedésében, hogy 

valóban elsősorban teológiai kérdésekről folytatott viták

ban követhető nyomon, és válik el a későbbi orthodox luthe- 

ranizmustól. Melanchthon eltávolodása a Confessio Augusta- 

na-tól és részvétele a Wittenbergi Concordia megfogalma

zásában egyrészt a humanista tudós megnyilvánulása, aki 

nem tud egyetérteni bizonyos - általa már misztikusnak i- 

télt - felfogásokkal, másrészt a Praeceptoré, aki - mint 

már annyiszor hangsúlyoztuk - a rendet, az "ordo‘'-t érzi 

fenyegetve a kiéleződő vitákban. E rend megőrzésére való 

törekvés vonatkozik mind az oktatásra, a tudományok müve-

A szakirodalom ezt helyen-

e melanchtho-
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lésére /s éppen ez az a pont, ahol pedagógiai munkásságát 

nem árt bizonyos kritikával megközelíteni, hiszen a rend 

mindenáron való megőrzés® olykor bizonyos merevséget okoz

hat/, mind pedig a protestantizmus egységére.

5. Wittenberg és egyeteme a Praeceptor halálát követő fél

évszázadban; a filippizmus két nagy hulláma

A filippizmusban egyrészt az ortodoxiától,misztikától

önmagát elhatároló teológiai, másrészt humanista alapokon

álló művelődéspolitikai irányzatot kell látnunk s végül

olyan jelenséget is, amely közvetlen politikai érdekkel is 

40összefonódik.

A filippizmus és az ortodox lutheranizmus közötti 

összecsapások végigkisérik a század második felét, s egyik 

vagy másik irányzat megerősödése nem utolsósorban politikai 

kérdések függvénye. A filippizmus első nagy vérveszteségét 

g. 70-es évek elején, a hires, 157'1-Ъеп kiadott melanchtho- 

ni szellemű katekizmussal kapcsolatban kirobbant vitákkal 

kezdődő s a Formula Concordiae kibocsátásával záruló idő

szakban szenvedi el. Ekkor kényszerül több wittenbergi pro

fesszor /Caspar Peucer, Caspar Cruciger, Friedrich Widde- 

bram, Erasmus Rüdiger/ végleg elhagyni Wittenberget. A 80- 

as évek derekán s főleg végén az uj választófejedelem, I. 

Keresztély uralkodása idején a polgári reformokra hajló 

Eikolaus Krell fejedelmi kancellár hatására a filippizmus 

újra feléled s ez az egyetemi életben is érezteti hatását: 

megint elsődleges hangsúlyt kap a humanista tudományok ok-
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tatása. A politikai életben is az un. filippista értelmi

ség jut elsősorban szerephez. Ez az időszak 1591-ig> a fe

jedelem haláláig tart. Ettől az évtől kezdve egyre inkább 

háttérbe szorulnak a Melanchthon-követők mind a politikai 

életben, mind pedig az egyetemi oktatásban. Ez azonban nem 

egyik napról a másikra történik; inkább arról beszélhetünk, 

hogy a teológiai stúdiumokban az ortodoxia kap nagy hang

súlyt, a többi tudományágakban - főleg a természettudomá

nyok terén - azonban ez nem érezteti azonnal a hatását. A 

politikában is csak 1600 után válik egyre egyértelműbbé a 

szász diplomácia sajátos irányzata, az európai "protestáns 

front" kialakitásával szembeni averzió.

A XVI. század végén vagy akár a harmincéves háború 

küszöbén még talán túlzás volna a wittenbergi egyetem ha

nyatlásáról beszélni. A "reformáció egyeteme" még a XVII. 

században is számos kitűnő tudósnak adott katedrát, akik

nek még voltak hűséges német és külföldi /nem kis számban 

magyar/ tanitványaik.^"1 

nyesült Kelet-Európábán, azon belül Magyarorszgáon és Er

délyben is. De még nagyobb hiba volna nem észrevenni azt, 

hogy a Praeceptor szellemi öröksége már nem él igazán ele

ven életet még keletkezésének helyén, a wittenbergi egye

temen sem, illetve hogy hatása sokkal inkább ellentmondá

sokkal telitetten, különféle politikai koncepcióknak sok

kal inkább alárendelten érvényesül. A humanista reformok

ra való törekvés és az ortodoxiával szembenálló "ellenzéki

ség" - melyek e korszakra jellemzőek - már nemcsak Melanch-

Vonzása is megmaradt, s ez érvé-
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thon örökségeként, hanem sokkal összetettebben, sokszor 

ettől elszakadva, ezt átalakítva vagy meghaladva jelentkez

nek.



18 -

II. MAGYAROK A MELANCHTHGNI SZELLEMŰ EGYETEMEK 1587-IG

Dolgozatunkban a magyarországi Melanchthon-recepció 

néhány kérdését szeretnénk közelebbről megvizsgálni, pon

tosabban ahhoz a kérdéshez nyújtani néhány adalékot, hogy 

mit hoztak magukkal a Wittenbergben járt magyar hallgatók.

A kérdés minden oldalról való, teljes megközelitése ter

mészetesen túllépné a jelen dolgozat kereteit, ezért a 

kört leszükitve egy pontra, a wittenbergi egyetemen műkö

dő magyar coetusra, tagjainak egyetemi és azt követő, itt

honi megnyilvánulásaira koncentrálva próbálunk néhány ada

lékot összegyűjteni.

A coetus középpontba állitását azért érezzük indokolt

nak, mert ez az a szervezet, amelyben a később filippizmus- 

nak nevezett melanchthoni gondolkodásmód, élet- és müvelő- 

déseszmény a legkézzelfoghatóbban megnyilvánul, s amelynek 

sorsában, történetében "kicsiben" tükröződnek a németor

szági filippizmussal kapcsolatos események.

A coetus megalakulását /1555/ megelőző évtizedekre s 

működésének korai szakaszára csak rövid visszatekintést 

adunk, aminek gyakorlati oka az, hogy jelenleg két kiváló 

kutatónk /Ritoókné Szalay Ágnes és Kathona Géza/ is éppen 

e korszakkal kapcsolatban végez kutatásokat. Dolgozatunk

ban néhány kiragadott példával igyekszünk illusztrálni azt, 

hogy a wittenbergi egyetemen eltöltött évek során össze-
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gyűjtött tudás, elsajátított gondolkodásmód nem kis mérték

ben játszik szerepet egy-egy volt hallgató itthoni megnyil

vánulásaiban s igy a magyarországi reformációval kapcsola

tos eseményekben is.

1. A század első fele

Magyar hallgatók viszonylag korán, az 1520-as évek 

elejétől kezdve jártak a wittenbergi egyetemre. Magyar pe

regrinus diákok már korábban is járták a világot: legtöb

ben a bécsi, krakkói és páduai egyetemeket látogatták. A 

reformáció magyarországi terjedésével párhuzamosan nőtt 

meg az érdeklődés elsősorban a wittenbergi, majd később a 

többi protestáns egyetemek iránt. Protestáns képzés a szá

zad elején még nem volt Magyarországon s a század során 

létesülő itthoni protestáns iskolák alapitói, tanárai a
42legtöbb esetben éppen Wittenberget járt diákok lesznek.

A protestáns lelkészképzésnek, teológiai tanulmányoknak 

pedig az egész század során Wittenberg maradt a fő szin

tere. Megfordult e városban a magyarországi reformáció szin

te minden jelentős képviselője, talán nem túlzás, ha azt 

mondjuk, a század vezető értelmiségének nagy része.

Az első magyar hallgató személye kérdéses. Nem sze- 

repel a wittenbergi egyetem anyakönyvében, y 

emliti, hogy már 1521-ben volt egy magyar diák az egyete

men: "Gregorius ab oppido Sáncti Antonii /Ungarice: Szent- 

Antali Gergely/, discipulus quondam Philippi Melanchtho- 

nis Wittenbergae, Anno 1521

44csak Lampe

secundus a Sztarino Re-• • •
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formator fűit in Partibus Eszekianis juxta Dravum fluvium, 

Tordafalvae"

1522-ben már két hallgatót emlit az anyakönyv: a 

besztercebányai Baumheckel Györgyöt, és a lőcsei Ciriaci 

Mártont

A következő évektől egyre szaporodik azon bejegyzé

sek száma, amelyek mögött ott áll a "Pannonicus" , "Ungari- 

cus", vagy más, magyarországi származásra utaló bejegyzés. 

A XVI. században összesen több, mint 1000 magyar iratko

zik be az egyetemre, és mintegy 300 azoknak a száma, akik 

az ordináció miatt utaztak ide.

Feltételezhetjük, hogy ezen túl is sok magyar megfor

dult itt, akik az egyetemre nem iratkoztak ugyan be, de 

peregrinációjuk során Wittenberget is felkeresték hosszabb- 

rövidebb időre. Ilyen például a körösi Drugnetius János, 

aki 1552—1555- között Btrassburgban, Sturm iskolájában 

tanult, ezt követően, 1555- nyarán látogatott el Witten- 

bergbe. Tudjuk róla, hogy ez idő alatt Melanchthon házában

lakott, s 1555 július végén annak Nádasdy Tamáshoz Írott
47ajánlólevelével tért vissza Magyarországra.

E példa is mutatja, amit újra szeretnénk hangsúlyoz

ni, hogy Melanchthon személyes hatása igen nagy volt hall

gatóira, nem utolsósorban a Magyarországról érkezettekre.

A professzor és tanitvány közötti kapcsolat sok esetben 

az egyetemi évek után sem szűnt meg. Fraknói Vilmos 

kérdéssel foglalkozó müvében áttekintette, kik voltak azok 

a Melanchthon-tanitványok, akikkel a Praeceptor később is 

kapcsolatban maradt, főleg levelezés ulján.^®

e
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De nemcsak volt hallgatóival levelezett Melanchthon: 

három tanítványa: Sylvester János, Dévai Biró Mátyás és a 

már emlitett Drugnetius János révén kapcsolatba került a ki

válóan képzett sárvári humanista főurral, Nádasdy Tamással 

is. Dévai összesen négy alkalommal - 1529-ben, 1537 körül, 

1541-ben és végül 1543-ban - kereste fel a reformáció "fő- 

1537-es itt-tartózkodása végén, hazaindulása e- 

lőtt keletkezett az a levél, amelyben Melanchthon kedves 

tanítványait: Dévait és a már korábban ott járt Sylvester 

Jánost /5 1529-ben, majd 1533-36- tanult itt/ Nádasdy fi

gyelmébe ajánlja. A levélben Melanchthon egyúttal a sárvá

ri iskola felállitóját is méltatja: "Mert az utókorra te

kintesz, amikor, bár másutt sorvadoznak a nemes tudományok, 

mégis jóságos cselekedeteddel megőrződ a maradék plántáló 

helyeket, hogy azokról az életet szolgáló tudomány /doct- 

rina vitae utilis/ ismét továbbterjedhessen Pannóniában 

Mert amikor ilyen időben törődöl a tudományokkal, megmu-

városát".

• • •

tathatod, hogy reményied a békét és Pannónia jobb sorsát" -
. . 49írja.

2. A wittenbergi magyar coetus és alapitói

Már a középkorban szokás volt, hogy az egy országból, 

azonos nyelvterületről érkezett hallgatók coetusokat, más 

néven natio-kat - az egyetem intézményén belül működő ki- 

sebb-nagyobb szervezeteket - hoztak létre. E natioknak 

kétféle tipusa alakult ki.

Néhány helyen már az alapításkor mintegy beépitik
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az intézmény szervezetébe a coetusokat, s egyúttal meg

batározott hatáskörrel látják el őket. A bécsi egyetemen 

találunk erre példát.^

Itt a hallgatók összesen négy natiót alkottak: az 

ausztriait, ahová az innen érkezetteken kiviil az olaszok 

is beléphettek, a rajnait /a francia és spanyol diákok 

is ennek voltak tagjai/, a magyart, ahol magyarországiakon 

kivül találunk lengyeleket, morvákat, cseheket is, végül 

a szászt, ahová a Skandináviából és Angliából érkezettek 

is felvétettek. E szervezetek évente egy-egy procuratort 

választottak - ez lehetett hallgató, vagy professzor is -, 

akik egyrészt az egyetem törvényhatóságát alkották, más

részt a rektort megválasztották.

E forma lassanként megváltozik, s kialakul egy má

sik, amikor a natio fogalma egy kizárólag belső hatáskör

rel rendelkező szervezetet takar, ami összefogja az egy 

nemzethez tartozókat, szabályozza életmódjukat, képvise

letet biztosit tagjainak az egyetem vezetősége, és a ta

nárok előtt, s nem utolsósorban a megélhetési gondokon 

próbál segiteni.

Ilyen volt például a krakkói egyetem magyar bursá- 

ami 1492-ben szerveződött, s 1541-ig állt fenn. 

Anyakönyvéből ismerjük a szervezet felépitését, életét, 

történetét: vezetője választott senior volt, aki négy 

consiliariussal irányitotta és képviselte a szervezetet; 

a tagok együtt laktak, és volt közös vagyonuk is. A wit

tenbergi magyarok szervezete ehhez hasonló volt.

A coetus alapításának éve 1555» mint az alapitóok-

I. 51
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52many keltezéséből látható,
55Bartholomaeides

s ezt a dátumot adja meg 

is: "Anno MDLV fratres nationis ünga- 

ricae Vitebergae, pietatis et honestorum studiorum causa 

congregati, deliherare inter se de Goetu constituendo, 

seniore deligendo, et legihus constituendis

Az alapitó Kakas György volt, aki Tornáról szárma

zott, s külföldi tanulmányait Krakkóban kezdte meg: az 

ottani egyetemi anyakönyvben 1535-ben jegyzik fel nevét 

/Georgius Kaksfalwssy/. 

sa seniora, de még ez év nyarán továbbutazott Wittenberg- 

be, ahol rögtön beiratkozott az egyetemre. Csaknem húsz 

évig tanult itt, s az 1555-ös esztendőben, a bursa mega

lakulása (és rövid seniorság) után hazatért Magyarország

ra. Sajószentpéteren lett lelkész, s egyike volt ama nagy

számú coetustagoknak, akik később valamely helvét irány

zat képviselőivé váltak.^

16-an voltak az alapitótagok. Csak egy-két nevet e- 

meljünk ki közülük: Csabai Mátyásét, aki később a bártfai

coeperunt".• • •

1536-ban ő volt a magyar bur-

iskolának lett tanára, majd Kassán rektor, utóbb lelkész
volt;-^ Molnár Gergelyét, az első, Magyarországon szüle

tett latin grammatika szerzőjéét, aki a kolozsvári iskola

igazgatója volt 1558 és 1564 között, a akinek nevéhez két
- 57iskolai katekizmus megirása is fűződik, 

ri Basilius Istvánét, akivel kapcsolatban Bartholomaeides 

megjegyzi: "qui tarnen reversus in pátriám, fidem et reli- 

gionem veram abiuravit atque in castra Arrianorum perpe-
C Q

tua cum nominis et animae iactura transfugit".

Ha összevetjük a bursa és az egyetem anyakönyvébe

vagy Kolozsvá-
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bejegyzett hallgatók névsorét, feltűnik, hogy nem minden 

Magyarországról érkezett diák lépett he a szervezetbe: 

ez nem volt kötelező. Még egy jellegzetességet felfedez

hetünk az emlitett összehasonlitás során: csak a magyar 

anyanyelvű diákok lettek a coetus tagjai. Ennek okát a- 

lapvetően abban kell keresnünk, hogy a magyar hallgatók 

általában nem, vagy csak nagyon keveset tudtak németül, 

ami elszigetelte őket a többi hallgatóktól éppúgy, mint 

a városi polgárságtól,^ az egyetemi tanulmányok során 

is gondokat okozhatott. Ágost választófejedelem 1577-ben 

adott ki egy utasitást, amely szerint: rsoviel aber die 

sprachen ahnlangt, müssen sich die prediger dem gemeinen 

man zu guet mit deutscher sprach, die professores aber 

in den academien in linguis eruditis pro captu et utili-

den pauren lateinisch 

weil viel fremde mit unter dem häufen

täte discentium woll üben und • • •

zu predigen,

seind, als Behmen, Ungern, Siebenbürgen, Pohlen, Dehnen, 

Schweden, bisweilen auch Prantzosen, die gar kein deitsch

• • •

verstehen, deswegen dan die Ordnung professorum und lec-

tionum in facultate theologica nicht leicht zu verbes

sern" Tudjuk, hogy maga Melanchthon vasárnaponként 

latin nyelvű irásmagyarázatokat tartott, s ezeken az al

kalmakon - a fentiekből következően is - igen sok magyar 

is részt vett.

A statútumok

A coetus életét statútumok szabályozták: az alapi-
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táskor, "1555-ben megfogalmazott, illetve az ezt megerő

sítő és kiegészítő Л^Л-es rendeletek. Az első statutu- 

mok hat pontban foglalják össze a harsa szabályait.

Ebben a tagokat kötelezik arra, hogy az egyetemi szabá

lyoknak megfelelően folytassák tanulmányaikat, "sese mo- 

deste et sine reprehensione gerant" /II.,pont/, tartsák 

meg a kéthetenként előirt "exercitium contionandi"-kat 

és disputációkat /III. és IV. pont/. Az V. pontban mond

ják ki, hogy a szervezet élén választott senior fog áll

ni, aki "vita et morum iuventutis inspector esse possit", 

s aki egyben az egyetemi elöljáróság előtt képviseli majd 

a coetus tagjait.
62Az 1571-es statútumok gyakorlatilag ugyanezeket 

az előírásokat erősitik meg, e rendelkezések azonban sok

kal szigorúbban, sokkal aprólékosabban térnek ki egyes 

kérdésekre. Bővebben tárgyalják a coetustagoktól elvárt 

viselkedési szabályokat; az egymás között gyakorlandó 

"fraternitástól" egészen az öltözködési szabályokig, de 

pontosan előirják a disputációk rendjét is.6^

E statútumok közül a XIV. az, amit mindenképpen ki 

kell emelnünk: eszerint minden coetustag köteles magát 

elhatárolni az antitrinitárius tanításoktól, s már e 

szervezetbe való felvételnek is feltétele egy "Formula 

Iuramenti" - egy esküszöveg - aláirása. Ez nem más, mint 

a coetus 1568-ban megfogalmazott Szentháromság-hitvallá

sának foglalata.
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3. A Szentháromság-hitvallás

Vetési János^" seniorsága idegén, 1568. augusztus 

8-án fogalmazták meg és Írták alá a coetus tagjai e hit

vallást, melyben a szervezet határozottan elhatárolja ma

gát az - ekkoriban már feltehetőleg a coetusban is fellé

pő - antitrinitárius nézetektől. Bevezetésében a követke

zőket olvashatjuk: "

fanda Áriana et Servetiana in filium Dei et Sacrosanc-

malo quod ex illa blasphemia ne-• • •

tum, quam nunc in tota Transylvania a Georgio Blandrata 

et Francisco Davidis cum suis complicibus longe lateque 

diffundi totus novit christianus orbis, facile nobis 

contingere potuisset, si nimirum aliquam in nostro Coetu 

labe illa infectum delitescere Domini Praeceptores intel- 

lexissent, maturius et facilius obviam iretur, 

si aliqui Arii furore infecti reperti fuerint, ii vei 

mature invicem revocentur, vei si contumax esse perrexe- 

rint, ab his locis sacris adhibito auxilio totius Acade- 

miae procul arcerentur et abigantur. Ideo etiam articuli

sunt conscripti, et a magistratu pub- 

confirmati, in quibus piae mentes facile ac-

Az említett articulusok szeptember

ben nyerik el végső megfogalmazásukat, s végül tizenhat 

pontban veszik sorra és cáfolják az antitrinitárius ta

nítások közül a legveszedelmesebbnek ítélteket: a hár

massággal, illetve Krisztus kettős természetével kapcso- 

Az artikulusok végére került még ugyaneb-
fin

ben az esztendőben a már említett "Formula Iuramenti", '

Quod• • *

quidam de Deо • mm

lico • • •

„ 65quiescere possunt".

latosakat.
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az az esküszöveg, amiről a 71-©s határozatok is emlitést
tesznek.

A coetusnak ez az antitrinitáriusokkal szembeni fel
lépése viszonylag késői. A szentbáromságtagadó, Jézus ket

tős természetét cáfoló nézetek sokféle formában, és igen 

gyorsan terjedtek már az 50-es évek derekától Magyaror
szágon is, s a protestáns egyház súlyos vitákat folytatott 

e felfogások képviselőivel. Hogy itt, Wittenbergben csak 

1568-ban került sor a tőlük való elhatárolódásra, az ért
hető: a reformáció "fővárosában”, s főleg egyetemén, ta
lán nehezebben törtek maguknak utat e gondolatok. Az, 
hogy mégis sor kellett hogy kerüljön a hitvallás megszer
kesztésére, a bevezetésben található utalás /"facile nobis

"/, s végül annak határozott hang
vétele mutatja, hogy ebben az időben már itt is számolni 
kellett e tanok terjedésével. A Szentháromság-hitvallás 

megfogalmazása egyébként a coetus első olyan megnyilatko
zása, amikor az mint szervezet válik részesévé a protes
táns egyházzal kapcsolatos vitáknak.

Éppen e hitvallással kapcsolatban szeretnénk szólni 
bővebben néhány olyan coetustagról, akik - bár annak meg
fogalmazása előtt jártak Wittenbergben - utóbb, itthoni 
működésűk során az antitrinitárizmus elleni harc kiemel
kedő egyéniségeivé váltak, s talán nem túlzás azt állíta

ni, hogy wittenbergi tartózkodásuk során kialakult meg
győződésük is szerepet játszhatott ebben.

Méliusz Pétert kell elsősorban megemlítenünk, a ké
sőbbi református püspököt, számos - antitrinitáriusok

contingere potuisset • • •
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ellen kiadott - vitairat szerzőjét, zsinatok szervezőjét

és résztvevőjét. Ő 1556-*toan iratkozott be a wittenbergi
, goegyetemre, lett a coetusnak tagja es seniora.

Wittenbergi diák volt a bibliaiorditó Károlyi Gás

pár is'*3- 1556-tól - 

lelkész, majd Abauj vármegye esperese, utóbb tállyai, majd 

ismét gönci prédikátor, s legnagyobb vitái Egri Lukáccsal 

voltak.

aki hazatérte után előbb Göncön volt

Két Helanchthon-tanitvány a hazai antitrinitáriusokkal

folytatott vitákban

Az alapitók utáni legnagyobbak mellé kívánkozik, te

hát e sorba illeszkedik az a két név is - Csirke Györgyé 

és Károlyi Péteré - akikkel valamivel bővebben szeretnénk 

foglalkozni, mint diákként, prédikátorként, Íróként külö

nösen Melanchthon-követőkként.

Csirke György

Kevéssé ismert nevére Sólyom Jenő figyelt fel elő

ször, majd Ritoókné Szalay Ágnes tanulmánya foglalta ösz- 

sze az életével kapcsolatos adatokat.

Debreceni származású iró, azonban nevének teljes a- 

lakja /Albai Csirke György/ arra enged következtetni, 

hogy Fehérvár környéki nemesi család sarja. 1559-ben -

hét esztendős bécsi egyetemi tanulmányok után, Bornemisz-
72sza Péter társaságában - érkezik Wittenbergbe.1

71

Hogy az

itt töltött idő alatt közeli kapcsolatba került Melanch-
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thonnal, arra több adatunk is van. Az egyik egy ajánló

levél, amit az akkori debreceni lelkész, Kálmáncsehi Sán- 

tha Márton kérésére egykori tanitványa, Gyalui Torda Zsig- 

mond irt a Praeceptornak. Gyalui a következő szavakkal 

ajánlja Csirke Györgyöt Melanchthon figyelmébe: "Flagrat 

iuuenis doctrinae amore teque ante alios omnes in admi- 

ratione habet. Ab ineunte aetate studijs literarum incu- 

buit. Tandem, quia„unicuique certum genus propositum es

se debet, in quo velit eminere, ad ius ciuile se totum

ut ei aditum ad te facilem 

Hogy Melanchthon valóban tanítványai 

körébe, sőt otthonába fogadta az ifjút, azt maga Csirke 

György mondja el abban a versében, amit 1560-ban, a Prae- 

ceptor halálakor irt:

contulit. A te peto 

и 73
• • • • • • У

praebeas • • *

scribere iussit amor.• • •

0 quoties tu me de religione docebas

Quique Deo verus, sit tribuenda honor, 

Et mundi fluxus qui sint, qua lege tributi

Tu praeceptor eras, tu meus hospes eras. „74

Csirke György valószinüleg több professzorral is is

meretségbe került /nem elképzelhetetlen, hogy a jogon ki- 

vül másfajta stúdiumokat is folytatott/, Bibliája, melyet 

jelenleg a Budapesti Egyetemi Könyvtárban őriznek, 

denesetre több, erre utaló, értékes bejegyzést tartalmaz.

Az 1556-aSí Lyonban kiadott, diszes kötésű Biblia 

első bejegyzése szerint a tulajdonos azt 1560-ban Nádas- 

dy Ferencnek, Nádasdy Tamás fiának ajándékozta:

75 •min-
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"Illustrissimi Dominó Comitis Thomae de Nadasd 

Palatinó et Viceregis Hungáriáé filio Illustri 

ac Generosissimo Domino Francisco Nadasdó Palati- 

nidó-

Domino et patrono obseruandissimo, in auspitio 

noui annó 1560. Georgius Albany a Chyrkeó 

Viteberga dono mittit."

Eszerint tehát £ is Iíádasdy Tamás pártfogoltóai közé tar

tozott. A következő beóegyzés más későbbi, Nádasdy Tamás 

1562-ben bekövetkezett haláláról és temetéséről számol be.

Az ezt követő lapokon Wittenbergből származó beóegy- 

zések találhatók: az egyetem professzorai: Georg Maior, 

Joachim Camerarius, Paul Eber és Henricus Möller Írtak 

be e lapokra, az utolsó beóegyzés pedig Melanchthontól 

származik. Ő a világvége közeledéséről szóló néhány sort 

Óegyzett be előbb héberül, majd latinra fordítva:

"Traditio domus Eliae

Sex millia Annorum Mundus

et deinde conflgatio

Duó Millia Inane

Duo Millia Lex

Duo Millia Dies Messiae

Et propter peccata nostra quot/?/ múlta 

et magna sunt 

deerunt anni ex

his qui deerunt.

Scriptum Anno 1560
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postquam Christus ex virgine Maria

natus est,

Anno autem a Craetione Mundi 5522
76Scriptum manu philippi Melanthonis'

A bejegyzés már Melanchthon halála évében született, amit 

követően Csirke György hazatért Magyarországra. 1561-ben 

már Debrecenben találjuk, ahol jelen van az Arany Tamás 

eretnek tételeit vizsgáló bizottságban, Méliusz Péter és

Ez a szereplés első itthoni fellé

pése. A továbbiakban is figyelemmel kisérhető sorsa: 1564- 

ben már - feltehetőleg Gyalui Torda Zsigmond további tá

mogatása eredményeként - "aulicus”, és Miksa erdélyi, majd 

törökországi követe. A török portán halt meg 1565» január 

3-án.

77Huszár Pál mellett.

Csirke György pályafutása több dolog miatt is figyel

met érdemel - ő az első nemesi származásúak egyike a Wit

tenbergi egyetemen, a Praeceptor halálára Írott verse, és 

vele való korábbi kapcsolata miatt is -, de itt leginkább 

az 1561-es debreceni szereplését szeretném kiemelni. Való- 

szinüleg elsősorban Wittenbergben szerzett jogi képesíté

se miatt hívták meg a bizottságba, hiszen ezidőtájt még 

igen kevesen rendelkeztek nálunk ilyen, külföldön szerzett 

képzettséggel. De talán nem zárhatjuk ki azt a feltétele

zést sem, hogy a wittenbergi évek során, esetleges, jogon 

kívüli tanulmányok, s talán nem utolsó sorban a Melanch- 

thonnal folytatott beszélgetések során kialakult teológi

ai-filozófiai érdeklődése, megszerzett tudása is szerepet
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(játszhatott életének e mozzanatában. Aligha túlzás beso

rolni őt annak az uj - világi - értelmiségnek a sorába, 

melynek tagjai utóbb nem kis szolgálatot tettek a magyar- 

országi polgári művelődés megindulásának.

Károlyi Péter

Ugyancsak elsősorban az antitrinitarizmussal való 

szembenállása miatt emeljük ki az ő nevét. A későbbi re

formátus püspöknek, számos vitairat szerzőjének élete,

Itt most csak néhány dolgot 

szeretnénk kiemelni vele kapcsolatban, mégpedig a Melanch- 

thon-tanitvány megnyilatkozásait.

1545-ban, Nagykárolyban született, s itthoni tanul

mányok után, amelyeket szülővárosában, és valószinüleg

Debrecenben folytatott, 1564-ben utazott el Wittenbergbe.
, 79Ugyanebben az evben a coetusnak is tagja lett. '

Wittenbergi éviről mindössze egyetlen adatunk van: 

az itt, 1564-ben megjelent "Carmina Propemptica, Nobili 

et Generoso viro D. Caspari Czipcziaco, e celebri Acade-

" cimü ver-

munkássága feldolgozott.

mia Wittebergensi in Italiam proficiscenti 
seskötet irói közt az ő neve is szerepel.^0

Hazatérte után, 1566-tól a kolozsvári iskola rektora. 

Ez évben jelenik meg latin nyelvű görög grammatikája,

• • •

a-

mely az "Elements Graecae Grammaticae in breve compendium 

ex prolixoribus grammaticorum praeceptis" cimet viseli,
g/J

amelynek a század során még négy kiadásáról tudunk, 

is mutatja, hogy - Molnár Gergely grammatikájához hason-

Ez
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loan - szívesen használt tankönyve volt a korabeli isko

láknak. A mii alapja Melanchthon 1519-Ъеп megjelent görög 

grammatikája volt, s ajánlásában is a Praeceptor egyik 

gondolatát idézi Károlyi: a grammatika elsajátítása az 

alapja minden más tudomány megközelítésének.

Másik tankönyve, amely 1567-ben látott napvilágot, 

verstan: cime: "Institutio de syllabarum et carminum ra- 

szintén kolozsvári kiadás. A kötet végén diák

jainak mesterükhöz Írott mintaverseit találjuk. Említés

re méltó az a tény, hogy e versiró diákok szinte mindegyi

kének neve ott található később a wittenbergi egyetemre 

beiratkozottak között.^

Károlyi nem sokáig viselte Kolozsváron a rektori cí

met: már 1558-ban távozni kényszerült a városból, mégpe

dig Dávid Ferenccel való nézeteltérése miatt. Hadd idéz

zük itt Lampe müvéből az eset leírását: "Grta fűit conten- 

tio de unó verő Deo, adorando in una essentia et tribus

tione",

personis, inter Eectorem Bcholae Petrum Carolium et Fran-

ciscum Davidis Pastorem Claudiopoli. lile quia veram Dei

definitionem, quam didicerat a Philippo Melanchthone, tue-
„84batur, respondit Franciscus Davidis 

melanchthoni érveket használva száll vitába Károlyi az an- 

titrinitárius nézetekkel.

Károlyi Péter még a magyar coetus 1568-as hitvallása 

előtt, de már Melanchthon halála után volt a wittenbergi 

egyetem hallgatója. Hogy mégis a Praeceptor tanítványá

nak mondhatjuk, bizonyítják főleg tankönyvei és tanári te

vékenysége. Aligha lehet véletlen az sem, hogy utóbb annyi

eszerint• • •
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tanítványából lesz wittenbergi diák, s talán az sem, bogy 

azok egy alkalommal ott megjelent verseskötettel kedves-
OC

kedtek egykori mesterüknek. ^

Hég egy helyen találhatunk Károlyinál Melanchthonra 

való utalást: a Brevis explicatio-ban. E mü Wittenberg-

A második fejezetben arról 

ir Károlyi, hogy Isten igéjét a Szentirásból, annak ere

deti szövegéből kell és lehet igazán megismerni. Később 

felsorolja azokat, akiket a szentháromságtagadók rágalmaz

nak, s a teológusok sorában - Luther, Zwingli, Oecolampa- 

dius, Kálvin és Béza mellett - Helanchthon nevét is ott 

olvashatjuk. Az, hogy nevét - csak az övét - nagybetűkkel 

Írja, tanúsítja iránta érzett tiszteletét, azt, hogy va

lóban - személyes ismeretség híján is - tanítványának val

lotta magát. Tudjuk jól, hogy református püspök volt, a- 

zonban - ha hihetünk a Lampe által feljegyzetteknek - 

az első itthoni éveiben még nemcsak a pedagógiában, hanem 

teológiailag is közel állhatott Melanchthonhoz.

ben jelent meg, 1571-ben.

4. A helvét irányzatok későbbi jelentkezésének néhány
epizódja

Közismert az a már korábban általunk is érintett fel

fogás, amely szerint a magyarországi református egyház el

ső kiemelkedő képviselői éppen wittenbergi tartózkodásuk 

hatására alakították ki a lutheri tanítástól eltérő néze

teiket.^ A csaknem kortárs Sculteti a szepességi refor

mációval kapcsolatban - talán valamivel óvatosabban - ha

sonló véleményének ad hangot: az addig egyértelműen luthe-
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ránus Szepesség helvét tanokkal való megbolygatása azok

nak a Wittenbergben tanult diákoknak köszönhető, akik a 

70-es évek kezdetén tértek haza a "mételyezett" városból. 

Az itt élő - nagyrészt németajkú - városokban az emlitett 

évektől kezdve csakugyan komoly összecsapások vannak a 

lutheri és helvét irányt képviselők között, s minden bi

zonnyal nem választhatók el a filippista Wittenbergben 

járt peregrinusok itthoni működésétől, s távolabbról a 

németországi filippizmus küzdelmeitől sem.

A szepességi reformáció igen korán indult meg: bizo-

88

89

nyára nem véletlen, hogy az egyik első Wittenbergbe be-
^ A helvétiratkozott hallgató a lőcsei Ozirják Márton, 

tanok első, még meglehetősen körvonalazatlan jelentkezé

se a késmárki igehirdető, Leudischer György működése so

rán figyelhető meg. Meg kell jegyezni azonban, hogy ebben 

az időben - az 1530-as években - még korai lenne melanch- 

thoni hatásról beszélni, hiszen ezidőtájt még Wittenberg

ben sem beszélhetünk kétfajta irányzatról. Maga Leudi

scher egyébként - eddigi tudásunk szerint - nem is volt
91az itteni egyetem diákja.

A szepességi teológiai viták középpontjában a szer

tartási formák, és az úrvacsorával összefüggő kérdések 

álltak. Az 154-8-as Pentapolitana Confessio, és az 1569- 

ben megfogalmazott Confessio Scepusiana, amelyek az itte

ni városok "hivatalos" álláspontját tükrözik, lutheri el

vek alapján foglalnak állást e tárgyaikban is. Ugyanakkor 

azonban egyre sokasodnak azok a jelek, amelyek arra utal

nak, hogy magukban az e hitvallásukat megfogalmazó váró-
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sokban sem teljes az egyetértés e kérdésekben, 1574~ben, 

Kassán, Frölich Tamásnak, a város német lelkészének elnök

letével az öt szabad királyi város képviselői zsinatra 

gyűlnek össze, s nyolc pontban összefoglalt álláspontjuk 

a melanchthoni Corpus Doctrinae felfogását tükrözi. A zsi

nat legfontosabb mozzanata az, hogy elfogadja, s az isko-
92Iákban kötelezővé teszi az 1571-es wittenbergi kátét.J 

Ez az állásfoglalás természetesen nemcsak hogy nem zárja 

le a vitákat, hanem azok kiéleződését vonja maga után. S 

e viták résztvevői lesznek azok az egykori wittenbergi 

hallgatók is, akikre - Zoványi szerint - Sculteti előbb 

idézett sorai utalnak. E sorba tartozik többek között Ra- 

dácsi György, aki 1567-ben ment ki Wittenbergbe, s 70-ben 

tért haza, majd Bártfán lett tanár, és Sommer György is, 

aki 1570-72-ben járt Wittenbergben, hazatérte után pedig

késmárki diakónus lett.E, viszonylag késői helvét-lutheri
viták néhány résztvevőjére és epizódjára szeretnék valami
vel bővebben is kitérni.
Thoraconymus Mátyás

1569-70-ben volt wittenbergi diák, ^ ez évtől bárt- 

fai lektor, majd 157'1-től 1577-ig rektor volt Késmárkon, 

ezt követően pedig a kassai iskolát igazgatja igen rövid 

ideig, mindössze egy évig. A várost ezután el kell hagy

nia, mégpedig a német prédikátorral, Gogreff Menttel való 

összecsapásai miatt. A lelkész a városi tanács előtt 

ramentáriusnak" titulálja Thoraconymust, mire az - hogy 

a viták elkerülje - Sátoraljaújhelyen vállal prédikátori 

állást. Itt sincs sokáig maradása: 1579-ben megfogalma-

" sak-
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zott tiz panasza szerint többször összeütközésbe került
94a gyülekezet egyes tagjaival. Eberhard Mátyás, akkori 

Selmecbányái lelkész vitairatából*^ 

a Thoraconymussal szemben felhozott vádak: ezek középpont

jában úrvacsora-felfogása áll, mely szerint Krisztus ab

ban testileg nincs jelen.

Ezután Sárospatakra távozik, és 1586-ban bekövetke

zett haláláig az itteni iskola tanára. Életének ebből az 

utolsó szakaszából maradtak ránk vitairatai, 

már harcosan védelmezi álláspontját, a "felismert igazsá

got” a lutheránus táborral szemben.

Thoraconymusnak nemrég előkerült néhány levele, ame

lyek Magyarországra való visszatérte után nem sokkal, va-

^ E levelek későbbi publiká-

tudjuk, mik voltak

96 Ezekben

lószinüleg Késmárkon Íródtak, 

lása több szempontból sem lesz érdektelen. Egyrészt azért, 

mert némi bepillantást engednek a tanár-Thoraconymus mun

kásságába, amely-jóllehet életének leghosszabb szakaszát 

jelentette - nagyrészt ismeretlen az utókor számára. Egyet

len pedagógiai munkájának, az Orthographia-nák részletei 

maradtak meg mindössze. Erre az egykori tanítvány, Ujfalvi
QQ

Imre hivatkozik egy helyen. s idézi néhány sorát. A le

velekben Thoraconymus minduntalan visszatér arra a gondjá

ra, hogy egyedül érzi magát, s ezért állandóan keresi a 

lehetőséget régebbi barátokkal, ismerősökkel való levélvál

tásra, beszélgetésre, sőt úgy tűnik, korábbi wittenbergi 

kapcsolatait is igyekszik felújítani. Még valamit meg kell 

jegyeznünk e levelek kapcsán: igazolni látszanak azt a 

feltételezést, mely szerint Thoraconymus életének e szaka-
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szában még nem folytat teológiai vitákat. írásai sehol 

nem emlitenek ilyen jellegű kérdéseket. Emiatt bizonyosnak 

látszik, hogy csak jóval később került oda a jegyzőkönyv

be másolt levelei mellé a következő bejegyzés: "Observa, 

ubi in margine conspiciuntur duae hae litterae MT. deno- 

tant Matthiam Thoraconymum, cujus gentilitium nőmén erat 

Cabbatheus. Erat Rector lyropolitanus seu Kesmarckiensis. 

Crypto Calvinianus".

A wittenbergi évek hatása tagadhatatlan Thoraconymus 

megnyilvánulásait vizsgálva. Hadd álljon itt még egy rö

vid levélrészlet, ami azt bizonyitja, hogy wittenbergi 

diákévei maradandó nyomot hagytak élete későbbi szakaszá

ra is. E levelet bizonyos Franciscus Paczoth-nak - felte

hetőleg korábbi tanitványának - Írja, s továbbtanulásához 

ad neki tanácsokat. "Si uero exteras regiones studiorum 

causa adire uolueris, tutisimum érit Academias Germanicas, 

inter coeteras Wittenbergensem eligere, ubi et pietatis, 

et religionis purum doctrinam et studia Philosophica dis- 

cendi occasio est commodissima

99

Et unó uerbo dicam• • •

centum nominibus Unica haec: Wittenbergensis Academia om-

" S a levél utolsó mon-nibus Italicis est anteferenda • • •

datában Praeceptor egy gondolatát idézi: "Deus benedicat

tujs studijs, ut olim glóriám Dei hominumque utilitatem
100promouere posses".
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Károlyi András

Nevét Zoványi nem emliti Beülteti megállapitásával 

kapcsolatban, hiszen jóval korábban, 1556-ban iratkozott 

be Melanchthon egyetemére. Hogy mégis itt emlitjük, az 

annak köszönhető, hogy itthoni működése szintén a szepes- 

ségi eseményekkel fonódik össze.

Károlyi wittenbergi éveiről keveset tudunk. Annyi biz-
101tos, hogy még 1556-ban tagja lesz a magyar coetusnak is. 

Tudunk egy Wittenbergben megjelent munkájáról is: 1557- 

ben jelent meg az "Epistola ad praestantem pietate, nobi- 

litate, omniumque virtutum genere, Dominum Franciscum Su

liok Pannonium, optime de artium liberalium studiosis me-

rito. Scripta ab Andrea Caroli lignificandae gratitudinis 

„102 •—feltételezzük, hogy Sulyok Károlyi patrónusa 

lehetett. Hég egy adat ezekből az esztendőkből: Szegedi

causa

Gergely 1557-ben, szintén itt megjelent Epistolájának a 

sárospataki református kollégiumban őrzött példánya cím

lapján a következő bejegyzés olvasható: "Charissimo suo 

Fratri et cohabitatori dilectissimo Andreae Karolio dono 

dedit gregorius Zegedinus”. A bejegyzés datálatlan, de 

feltételezhetjük, hogy 1557-ből való.

Még ugyanebben az évben bejegyzik nevét a krakkói 

egyetem magyar bursájának anyakönyvébe, 

miért éppen Krakkót választotta további tanulmányai szín

helyéül - ebben a korszakban már igen ritka az egyetemek 

kiválasztásának e sorrendje -, s azt sem, mennyi időt töl

tött itt, mikor tért vissza Magyarországra. Életének Krak-

103

104 Nem tudjuk,
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kába való leiratkozását követő csaknem két évtizedes sza

kaszáról nem tudunk semmit.

Minden bizonnyal azonos azonban azzal a Károlyi And

rással, akit a kassai városi tanács 1575 január 5-án meg- 

hivott a magyar lelkészi státusba: "Die 3. Januarii con- 

sentiente d. pastore D. Prolich /Tamás/. Vocatus est ad 

munus hungarici concionatoris Andreas Caroli et suscepit

et promisit se omnes ceremonias adyervaturum ecclesiasti-
105 Bár e bejegy

zés tanúsága szerint ekkor még teljes volt az egyetértés 

a városi tanács és az uj lelkész között, ez azonban nem 

tartott sokáig. Valószínűleg szószékről történt kijelenté

sei alapján a következő évben a tanács felelősségre vonja 

Károlyit, ezt követően annak "coram senatu sua manu" vissza 

kellett vonnia nézeteit a következő nyilatkozatban: "Ego 

Andreas Caroli, certo corde credo, quod filius Dei assump- 

serit humanam naturam unione inseparabili, ascendisse ad 

Goelos, id est, regnae maiestate et omnipotentia eadem

/ data est enim omnis potestas etc.

At credo naturam divinam ita aeterno foedere cum humana

cas et coenae Domini administrationem".

cum patre iuxta / • • •

copulatum, ut cum divina natura humana natura realiter et

E hitvallás tartalma meg-.. 106essentialiter adsit ubique".

erősíteni látszik azt az adatot, amely szerint Károlyi
107több Ízben "kiprédikálta" a lutheri ubiquitás-tant.

A helyzet ezután sem változik meg: ezúttal az úrva

csora kiszolgáltatásával kapcsolatos a vita. Károlyi ugyan

is ostya helyett kovásztalan kenyeret oszt szét a hivek
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között. Emiatt főleg a magyar káplánnal, Iklódi Miklós

sal kerül viszályba, ami végül odavezet, hogy - bár 1529- 

ben az eperjesi zsinaton aláírja a Pentapolitana Confes- 

siót - végül távoznia kell a városból.

Zoványi úgy tudja, Korlátfalvára kerül,

1580-as levelében mást ir Károlyi: "Isteni imádságom Írom 

te Kegyelmednek Tisztelendő biró uram, ezt akarám te ke

gyelmed tudtára adnom, hogy igen nagy szükség kényszerit 

engemet Bzepsibe тешет". Ezután igy folytatja: "Azért 

itthon semmiképpen nem lehetek, kiért kegyelmed rám ne 

haragudjék. Az én igaz irás szerint való érdememet én meg

mondanám az predikátióban, ha ott lennék is, egyebet nem 

tudok mondania. Kérem azért ti kegyelmedet az istenért 

is, hogy az irás mellől el ne szakadjanak, Szent Péter is 

azt mondja, hogy melius est Deo obedire, quam hominibus". 

Vele együtt elhagyni kényszerült a várost "Miklós pap" is, 

amiről ironikusan ezt Írja: "Azt mondják, hogy én uraság- 

toknak engedek és nem merek igazat prédikálni; Miklós pap 

azért nem maradhat itt, hogy igazat prédikál". Károlyi 

- természetesen - meg van győződve igazáról, mégis érezhe- 

némi bizonytalanság e soraiban éppúgy, mint eddigi

108 de egy

%

tő

tetteiben. Saját igazsága bizonyítására egyetlen érvet
hoz fel levelében: "Szent írásból prédikáltam".^0^

E bizonytalanság azonban csakhamar megszűnik: még 

ugyanebben az esztendőben Krakkóba utazik, hogy ott megje

lentesse "Ez mostani wiszawonasokrwl ualo kis konwecke"-. 
110jét. A könyv négy fejezetben tárgyalja a legvitatottabb
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kérdéseket: Krisztus isteni és emberi természetét, az 

úrvacsoráról, a keresztségről és a predestinációról szóló 

nézeteit. E müve már határozottan a kálvini felfogás szel

lemében Íródott, amely meggyőződése feltehetőleg az el

múlt néhány esztendő vitáiban alakulhatott ki.

A rövid krakkói tartózkodását követően újra vissza

tért Kassára, magával hozva frissen megjelent müvét. En

nek terjesztése és az úrvacsora-kérdésben újra nyilváno

san hangoztatott nézetei miatt a tanács 1581. január 23- 

án kitiltja a városból, s könyveit elkobozza. Valószínű

leg ezt követően került Korlátra, ahol néhány év múlva, 

1583 körül meghalt.

A coetus és az 1574— es események

Thoraconymus és Károlyi András itthoni működésének 

áttekintése után szólni kell röviden arról is, mit hoztak 

a wittenbergi coetus életébe a filippizmus első fellendü

lését lezáró események. Hint már említettük, ezek nyomán 

az egyetemen az ortodoxia megerősítésének tendenciája fi

gyelhető meg, s emiatt néhányan távozni kényszerültek Wit- 

111 A magyar coetus tagjai ekkor Esrom Rüdin- 

gerhez, a fizika professzorához fordulnak tanácsért: ma-

tenbergből.

radhatnak-e, vagy jobb, ha elhagyják az egyetemet. Rüdin- 

ger, akiről Calinich megjegyzi, hogy korábban néhány teo-
% ч

lógust megrótt, mert azok aláírták a Formula Concordiae-t, 

jobbnak látta, ha hazatérnek. A magyar coetus tagjai au

gusztus első napjaiban csaknem kivétel nélkül eljöttek a

112
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városból. Ez az eset jelzi, hogy - bár testületileg nem 

vonták felelősségre a szervezetet - nyilvánvaló volt tag

jainak melanchthoniánus felfogása.

Megjegyzendő, hogy a coetusnak ekkoriban igen kevés 

tagja lehetett. Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, 

de 1574-ben - junius végéig (augusztus első napjaiban tér

tek haza) - mindössze három uj tagot jegyeztek be az anya

könyvbe: Kállai Albertet, Szegedi Mátyást és Gálfi Imrét.

Szabó Géza megjegyzi, hogy ez az apizód nem befolyá

solta döntően a coetus életét. Valóban: augusztus 18-án 

Toronyai Máté személyében már újra van senior és szeptem

bertől kezdve uj tagok is felvételt nyernek a szervezetbe. 

Úgy tűnik tehát, hogy a magyar natio tagjainak helvét irány

vonala nem lehetett olyan döntő, mint ahogy azt akár Scul- 

teti, akár az e század eleji szakirodalom állitja.

ИЗ

5. A coetus a 80-as évek második felében

Az eddig kiragadott néhány példával ahhoz próbáltunk 

néhány adalékot nyújtani, milyen fontosabb tendenciák je

lentkeztek a magyar coetus történetének első korszakában, 

az ekkori tagok későbbi, magyarországi tevékenységében. 

Röviden összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy az ez 

időben ott járt magyarok esetében inkább az itthoni, a ta

nulmányok befejezését követő tevékenység az, ami inkább fi

gyelmet érdemel. Magukról a tanulmányokról, az egyetemi mun

káról viszonylag kevesebbet tudunk.

A következő, elég jól elkülöníthető korszakban a hely-
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zet némileg megváltozik: a 80-as évek derekától kezdve sok

kal több adatunk van a wittenbergi magyar hallgatók - nem 

utolsósorban a coetustagok - tanulmányairól, irodalmi és 

tudományos munkáiról. Ugyancsak meg kell jegyezni azt, 

hogy e korszakban inkább e hallgatók humanista stúdiumai 

kapnak nagyobb hangsúlyt, mig a korábbi évtizedekben itt 

jártak esetében utóbb inkább teológiai, pedagógiai tevékeny

ség figyelhető meg.

Asztalos Miklós összefoglalásából jó képet kapunk a 

80-as évek végén a coetusban folyó tudományos munkáról. 

Nyomtatott forrás nincs a kezünkben, de valószinü, hogy a

coetusban a statútumok által meghatározott szisztéma sze-
114rint rendszeres disputációk voltak. Számos munka lát

azonban nyomtatásban is napvilágot ebben a periódusban,
115köztük öt oratio, melyet a coetusban olvastak fel. 

gyár hallgatók irodalmi tevékenységét Koncz József tanul-

A ma-

mánya ismerteti a marosvásárhelyi kollégiumi könyvtárban
116előkerült Collectanea Varia cimü kötet alapján, 

tenbergben, 1586 és 1589 között kiadott, magyar hallgatók 

által Írott verseket tartalmaz. A főleg latin nyelvű ver

sek egy-egy hallgató hazaindulása alkalmából, az emlitett 

oratiók bevezetéseként, vagy más, nevezetes alkalomból i- 

rott búcsú- és üdvözlő versek.

Ez Wit-

A főúri peregrináció megindulása Wittenbergben

Ennek az időszaknak számunkra legfigyelemreméltóbb 

jelensége a főúri peregrináció megindulása a wittenbergi
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egyetemen. Nemesifjak ezt megelőzően is el-ellátogattak 

ide, a nobilis-bejegyzések száma azonban meglehetősen ala

csony: 1562-ig mindössze 16. Ez a szám akkor is feltűnően 

kevés, ha figyelembe vesszük, hogy az anyakönyvi bejegy

zések - mivel az immatrikulálás nyilvánvalóan névbemondás 

alapján történt - nem mindig megbizhatóak e szempontból.

A korábban itt járt nemesi származásuakról azt is el kell 

mondanunk, hogy több olyan van köztük, akinek származásá

ról, tanulmányairól semmit, vagy csak nagyon keveset tu- 

117dunk.

1587 az az esztendő, amikor egyszerre négy nemest is

találunk az immatrikuláltak között: Bánffy Ferencet, For-
118gách Mihályt, Mirássy Zsigmondot és Pécsi Zsigmondot.

Mind a négyen olyan tanulmányutat járnak be, ami - úgy tű

nik - eddig nem volt szokás protestáns egyetemeken, és 

ami majd a XVII. század során annyiszor ismétlődik. E pe- 

regrináció Magyarországon folytatott előtanulmányok után, 

gondosan kiválasztott kísérőkkel - akik egyszerre tanárok 

és beiratkozott diáktársak -, pontosan megtervezett útvona

lon - melynek nagy része nemritkán nem elsősorban egyete

mi tanulmányokat, hanem távoli országok megismerését, hi

res tudósokkal, politikusokkal való találkozásokat céloz -, 

s amelynek végső célja az esetek többségében a későbbi po

litikai pályafutásra való felkészítés.

Az imént felsorolt hallgatók két csoportba érkeztek 

Wittenbergbe.

Bánffy Ferencet apja, Losonczy Bánffy Farkas 1587 jú

lius 26-án bocsátja el otthonról Decsi Csimor Jánosnak, a
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kiváló humanistának, és három másik nemesifjunak: Budai

Mártonnak, Zomhori Sándornak és Kornis Györgynek a társa- 

Utóhhi kettővel kapcsolatban érdemes megje-119ságáhan.

gyezni, hogy Wittehberghe érkezvén nem iratkoznak he az

egyetemre, hanem "cum itineris generosi Domini Francisci 

Banfi hue usque comites fuissent 

parentum Heidelhergam proficiscerentur 

immatrikulálják őket augusztus 16-án.

A Wittenherghen maradt Bánffy 1588 szeptemberétől 

1589 augusztusáig az egyetem rektora volt. Itt folytatott 

tanulmányairól semmit nem tudunk, kisérője, Decsi Csimor 

János tevékenységéről annál többet, ő irta meg utazásuk

ex mandatо suorum 

„ 120
• • •

s ott• • •

történetét Hodoeporicon-jában, ami itt, Wittenbergben lá-
121 Számtalan latin és görög 

verse jelent meg a fentebb már emlitett kötetekben és Eor-

tott napvilágot 1587-ben.

gách Mihály Oratio-jához is irt üdvözlő verset. Wittenberg- 

ből még továbbment Strassburgba, nem tudjuk, továbbra is 

Bánffy ephorosaként-e, vagy egyedül. Itt egy további ver

se és egy filozófiai disputációja jelent meg, 122 melyek

közül az utóbbi 1595-ben Wittenbergben újra nyomtatásra 

került E peregrinációjárói Decsi Csimor 1592-ben

tért haza.

A másik társaság - Forgács Mihály és kisérői - szin-
124tén 1587-ben, augusztus 5-án érkeznek Wittenbergbe.

Ők a strassburgi egyetem felkeresése után jönnek ide. Ki

sérő jük Krakkai Demeter, aki már korábban is megjárta ezt

az utat, s aki majd később, 1596-ban a sárospataki iskola 

125rektora lesz.
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Pécsi Zsigmond, aki a szepesi Ujfalusi-család sar- 

126 az egyike a már imént emlitett oratiók szerzőinek. 

A beszédet 1586-ban mondja el "in inclyto nationis Hun-

Ezen kivül több verset 

irt, az egyiket Forgách Mihály egyik beszédének bevezeté-

da -

tt ^27garicae Coetu Wittebergae".

seként. A hozzá irt búcsúzó verseket tartalmazó kötet 1589
128 Asztalos tanulmányában megjegy-márciusában jelent meg.

129zi, hogy ez év nyarán a páduai egyetemet is felkereste. J

Hazatérése után a szepesi kamarát igazgatja haláláig,

1631-ig.

Máriássy Zsigmondnak e peregrinációt megelőző tanul

mányairól is tudunk: 1585-ben a sárospataki iskola diákja

volt. Wittenbergben az ő neve altt is megjelenik néhány
130 Strassburgi tanulmányait Fraknói 

131
latin nyelvű vers. 

későbbre - 1598-ra - teszi, 

zonban, hogy - amennyiben egyáltalán tanult ezen az egye

temen -, ez még a wittenbergi éveket megelőzően történt. 

1600-ban, mint szepesi alispánt emlitik, s 1622-ben halt

' valószínűnek látszik a-

meg.

A társaságnak kétségkívül legfigyelemreméltóbb tagja 

Forgách Mihály. Nem sokkal megérkezése után tartja Oratio 

de peregrinatine et eius laudibus" cimü beszédét a coe-

E munka első részében azokat a megfontolásokat 

sorolja fel, amelyek szerint a peregrinációt szükségessé 

és hasznossá teszik. Kiemeli a külföldön kötött barátsá

gok, ismeretségek fontosságát. A következőkben az utazás 

nehézségeit részletezi. A beszéd végén újra a külföldön 

folytatott tanulmányutak fontosságát hangsúlyozza: "

132tusban.

cui-• • •
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que bona fama, amicitia, doctrina, sapientia cordi est: 

ita maximé siti peregrinationis Studium commendatum habeat 

tantoque ee caeteris ante ire existimet, quanto longius

latiusque mores urbesque externarum gentium perspiciendo

et perlustrando im peregrinatione processerit". For-

gáchnak e müve első magyar szerzőktől megjelent utazás-
134elméleti munkák sorában.

Hég egy beszéde jelenik meg nyomtatásban, ezt Magyar-

országra való visszaindulása előtt tartja, 1589-ben. Ezt
135megelőzően még két verséről is tudunk.

Ezekben az években tanit a wittenbergi egyetemen Gi

ordano Bruno. Egy Hans von Warmsdorf nevű hallgató Stamm-

buchja alapján valószinü, hogy jól ismerhette őt Forgách:
136ebbe az emlékkönyvbe ugyanis együtt jegyzik be nevüket.

Forgách wittenbergi tartózkodása idejéből még egy, 

hallatlanul izgalmas forrásunk van, mégpedig 1588 novem

ber 14-én keltezett levele a flamand humanistához, Iustus

E levelet a magyarországi ujsztoicizmus el

ső dokum ént lámaként lehet sz ámont ar tani. Ebben az ifjú a 

magyar "Martis potius quam Palladis stúdiósa" nemzet azon

137Lipsiushoz.

tagjainak nevében keresi fel Lipsiust, akik ismerik ne

vét, csodálják őt, s egyben tanácsot kérnek tőle életükben 

követendő magatartásukat illetően. A tanács a válaszlevél

ben igy szól: "Tu perge et te literarum ac sapientiae stu- 

diis primum, mox patriae trade; palam facturus, quantum 

intersit inter doctos cultosque Nobiles, et istos, qui 

nihil lucis habent nisi a luce maiorum". Forgách Mihály 

Oratiojának imént idézett zárógondolata alapján láthatjuk,
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hogy a "vera nobilitas" - egész humanizmust végigkísérő - 

gondolata számára éppúgy nem volt ismeretlen és idegen, 

mint kortársai előtt sem. A századvég viszonylag stabili

zálódott, de korántsem biztonságot Ígérő éveiben nem cso

da, hogy - különösen az e század során felemelkedett, ed

dig elért társadalmi-gazdasági pozícióit féltő nemesség 

soraiban - e gondolat, és a lipsiusi "constantia" valóság

gal életnormává váltak. Talán nem tévedünk, ha a főúri pe- 

regrináció e korszakbeli indítékai közé soroljuk ezt az 

életelvet is.

Hogy - természetesen - nemcsak főúri körökben talál

tak maguknak utat e gondolatok, arra csak egy apró adatot 

szeretnénk hozni. Ez a szintén ezidőben Wittenbergben ta

nuló, már említett Máriássy Zsigmond családi birtokán, Már- 

kusfalván (a 70-es években alapított) iskola egyik tanárá

val kapcsolatos. 1600 körül tanított itt Fabriczius János - 

korábban egyébként maga is wittenbergi diák volt 

szoros barátság fűzött ahhoz a Bocatius Jánoshoz, aki maga

138 -, akit

is Lipsius magyarországi táborához tartozott, s aki annak

E barát-139Forgáchhoz írott levelét versbe is átköltötte.
140ságukról számtalan vers tanúskodik.

14-1
Bocatius egyébként 

s ezek szerint őt is atöbb verset ir Forgáchnak is,

magyarországi Lipsius-követők közé sorolja éppúgy, mint
142egy levelében Rimay János.

Mindezekkel nem azt akartuk bizonyítani, hogy a 80-as 

évek wittenbergi egyetemén virágzó ujsztoikus "kertecske” 

lett volna. Vitathatatlan azonban az, hogy az itt tanuló
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hallgatók - éppen a "második filippizmus" összetettségé
ből, ellentmondásosságából fakadóan - rendkívül sokféle be
nyomást, inspirációt nyertek. (Gondoljunk csak arra, hogy 

ezekben az esztendőkben tanít itt a kor másik szellemi ve
zére, Giordano Bruno is!) Semmiképpen sem véletlen, hogy a 

wittenbergi egyetemen uralkodó humanista stúdiumokat, élet
eszményeket középpontba állító légkörben könnyen utat és 

követőt találhattak maguknak a leideni professzor gondola
tai is.
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Zárszó

Dolgozatunk időhatárai a filippizmus "két fellendülé-
143sének" nevezett időszakot jelölik. Korántsem jelenti 

ez azt, hogy az ezt követő időszak vizsgálata e szempont

ból érdektelen lenne. Hiszen a coetus életébe fordulatot 

hozo 1591-es esztendő - amikor Keresztély halálát követő

en a filippista értelmiség nagy részének letartóztatása is 

jelzi a politikai iránynak olyan változását, amely egyúttal 

a későhumanista törekvéseknek is gátat szab -, valójában 

nem hozott olyan végzetes változást, mint hihetnénk. 1592- 

ben, az egyetemen a "kálvinista befolyást" kivizsgáló bi

zottság a magyar coetust testületileg vonja felelősségre, 

s a határozat szerint a tagoknak el kell hagyniuk az egye

temet. De alig néhány hónappal később már uj seniora van a 

szervezetnek, az az Ujfalvi Imre, akinek peregrinációs al

bumát vizsgálva bontakoznak ki előttünk a filippizmuson 

felnőtt értelmisét útkeresései, küzdelmei az eddigi reform- 

törekvések megvalósitásáért: a Thoraconymus-tanitvány Ujfalvi 

utazásai során felkeresi Nyugat-Európa vallási-ellenzéki 

mozgalmainak jelentős képviselőit (köztük Wittenbergből 

1574-ben eltávozottakat is), s hazatérte utáni munkásságá

ban lehetetlen nem észrevenni a melanchthoni örökség válla- 

144lását.

A wittenbergi magyarok szervezetének története átnyu- 

század elejére is. Ezekben az esztendőkben erő-lik a XVII.
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södik meg igazán az a tendencia, amely 159^ óta érlelődik,
s kezd vesziteni vonzásából az egyetem (legalábbis magyar 

ATvonatkozásban): ekkor már évről évre csökken a coetus-ta- 

gok létszáma, s az utolsó anyakönyvi bejegyzés dátuma 1613.

Dolgozatunkban - néhány kép felvillantásával - mind
össze illusztrálni kiséreltük meg azt, hogy a filippizmus 

magyarországi vizsgálata valóban indokolt: a melanchthoni 
törekvések, eszmék továbbélése nyomon követhető a tanítvá
nyok - nem utolsósorban a magyarok - tevékenységében.
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Jegyzetek

1 A wittenbergi egyetemre vonatkozó irodalom összefogla

lását ld.

Bibliographie zur Geschichte der Universität Witten

berg. Nachdruck aus: Erman, Wilhelm: Bibliographie der 

deutschen Universitäten. T.2. Leipzig - Berlin, 1904.

S. 1095-H58« Anhang: Auswahlbibliographie zur Geschich

te der Universität Wittenberg, Berichtszeitraum 1900- 

1977- von Hildegard Herricht. Halle(Saale), 1980. - 

A wittenbergi egyetem magyar vonatkozású adatait ld. 

Bartholomaides, J. L.: Memoria Ungarorum, qui in alma 

condam Universitate Vitebergensi 

marunt. Pesthini, 1817»

Fraknói /Franki/ Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás 

a XVI. században. Bp. 1873- 288-319« - Révész Imre: 

Magyar tanulók Wittenbergben Melanchthon haláláig.

Magyar Történelmi Tár VI. 1859« 205-230.

2 A Luther Mártonnal kapcsolatos rendkívül bőséges iroda

lommal kapcsolatban ld. RGG. 3« Aufl. IV. 480-520. /=Die 

Religion in Geschieht und Gegenwart. Handwörterbuch

für Theologie und Religionswissenschaft. Hrsg. v. Kurt 

Galling. Tübingen, I960./

5 Levele egy erfuti tanárához, 1518. máj. 9«

4 E kérdéssel és a XVI. századi oktatással kapcsolatban 

két összefoglalást emelnénk ki: Paulsen, Friedrich: Ge

schichte des gelehrten Unterrichts. Leipzig, 19^9• 1«

confir-studia• • • • • •



- 54 -

Bd. - Hartfelder, Karl: Philipp Melanchthon als Prae- 

ceptor Germaniae. Berlin, 1920.

5 Comoediae P. Terentii metro numerisque restitutae. 

Tubingae, 1516.

6 Institutionis Graecae Grammaticae. Hagenoe, 1518.

7 De corrigendis adulescentiae studiis. Vuittenburgii,

1518.

8 Max Dorn: Melanchthons Antrittsrede von 1518, ein Be

kenntnis und ein Appel zum Portschritt. /450 Jahre 

Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg. Halle, 

1950./ - Melanchthon pedagógiai munkásságával kapcso

latban Id. Paulsen i.m. és Hartfelder i.m.

A Melanchthonhoz kapcsolódó irodalmat összefoglaló leg

fontosabb munka: Hammer, Wilhelm: Die Melanchthonfor- 

schung im Wandel der Jahrhunderte. Ein bescheibendes 

Verzeichnis. 1-3. Bd. Gütersloh, 1967, 1968, 1981. 

/Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. 

35,56,49./ Negyedik kötete még nem jelent meg.

9 A hozzájuk kapcsolódó gazdag irodalom összefoglalását 

ld. Tötök, Wilhelm: Handbuch der Geschichte der Philo

sophie. Frankfurt a.M. 1980. Bd. III. Lfg. 1. 275-283*

10 De corrigendis

11 Melanchthon e beszédében Nagy Károlyt emeli ki, mint 

ideális "tudományszervező" uralkodót. A gondolat egyéb

ként később is többször előjön munkáiban, például a "De 

coniuctione scholarum" c. 1543-as müvében.

12 vö. Dilthey, Wilhelm: Des natürliche System des Geis

teswissenschaften in 17. Jahrhundert. /Diltheys Gesam-

CR.XI. 16.• • •
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melte Schriften. Leipzig - Berlin, 1929» II* 162; 171*/ - 

Hofinan, Franz: Philipp Melanchthon und die zentralen 

Bildungsprohleme des Reformationjahrhunderts. Philipp 

Melanchthon - Humanist, Reformator, Praeceptor Germa- 

niae. Berlin, 1963.

13 Melanchthont csak teológusként értékeli pl. Ellinger,

G.: Philipp Melanchthon. Berlin, 1902; ezzel ellentétes 

az álláspontja Alandnak (Die Theologische Fakultät Wit

tenberg und ihre Stellung in Gesammtzusammenhaltung der 

Leucorea während des 16. Jh-s. In: 450 Jahre 

végletet egymáshoz közelíteni próbálja pl. a Philipp 

Melanchthon - Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae 

c. idézett tanulmánykötet.

14 összefoglalását ld. Hofman, i. m. - Luther és Melanch

thon kapcsolatához ld. pl. Stern, Leo: Martin Luther 

und Philipp Melanchthon - ihre ideologische Herkunft und 

geschichtliche Leistung. Berlin, 1953*

15 Loci Communes rerum theologicarum seu hypotyposes theo- 

logicae. Viteberg, 1521.

16 A második kiadás 1535-ben jelenik meg, ebben már több 

helyen is módosított véleménye szerepel /pl. az akarat

szabadság kérdéséről/.

17 Spalatinnak Írja 1525 márciusában: "Deinde tanta túrba 

est praelectorum theologicorum, ut obruatur potius

quam doceatur iuuentus" . /Melanchthons Werke in Auswahl. 

Hrsg. v. Robert Stupperich. Gütersloh, 1969* Bd. VII/1. 

186./

A két• • • •

18 Paulsen i.m. 212-213*
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19 Oratio Philippi Melanchthonis in laudem novae scholae, 

habita Uoribergae

20 Ennek az iskolának a diákba volt 1524-ig Johann Sturm, 

a strassburgi iskola későbbi szervezője. /1538-Ъап 

dolgozta ki programját/.

21 Unterricht der Visitatorn, und die Pfarhern im Kurfürs- 

tertum zu Sachssen. 1528. CR. XVI, 51-96. /Melanchthons

1951. Bd.1. 215-271./

1526. CR. XI. 106.• • •

V/erke • • •

22 Unterricht i.m. 267«• • •

i.m. 268.23 Unterricht

24 A felsorolt iskolákkal kapcsolatban Id. Paulsen i.m.

25 Enchiridion elementorum puerilium. Wittenberg, 1524.

CR. XX. 391- - Institutio puerilis literarum Graecarum.

• • •

Hagenau, 1525- CR. XX. 5.

26 Id. 19. sz. jegyz.

27 A nürnbergi iskolával kapcsolatban bővebben ld. szin

tén Hartfelder, i.m. 501-506, és Paulsen i.m. passim.

28 A declamatiókat - nyilvános retorikai gyakorlatokat - 

kéthetenként kellett megtartani, itt retorika és gram

matika professzorok és hallgatók felváltva tartottak 

beszédeket. A disputációk alkalmával a hallgatóknak 

kellett egy-egy dolgozatukat megvédeni egy kérdező pro

fesszor - praeses - előtt. E disputációk menetét szám

talan előirás szabályozta. A paedagogiumban ekkor már 

nemcsak nyelveket tanítottak, hanem ez egyben más tan

tárgyakhoz is előképzést nyújtott.

29 Brevis discendae theologiae ratio. /Anhang zu der Kir

chenordnung der Stadt Hannover. Magdeburg, 1530. CR.
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II. 455•/• Sbben az Írásában Melanchthon gyakorlati 

útmutatásokat ad a teológia hallgatóinak. Újra hangsú

lyozza a nyelvtanulás elsődleges fontosságát, majd 

Pál apostolnak a rómaiakhoz Írott levelét ajánlja "ie- 

todus"-ként, minthogy ebben van a kereatyén tanítás 

lényege összefoglalva. A teológiai tanulmányok során 

"aliquid cperae collocandum est in humanis literis" - 

Írja, de dialektikával és retorikával, valamint filo

zófiával is foglalkozni kell. 

bővebben Id. Paulsen, i.m. 222. kk.

Melanchthon müvei első kiadásának bibliográfiáját ld. 

Hartfelder, i.m. 579-620.

Spalatin a választófejedelemnek írott 1520-as jelenté

sében számol be erről. id. Paulsen, i.m. 119.

Iustus Meniushoz Írott levele, 1544. aug. 18. /Melanch

thon Werke. VIII.3d./

Mint például a kalandos életű Pesti Macarius József:

"Is quinque annis Wittenbergae studuerat theologiae 

et bonis literis voluitque ante reditum suum ad paren- 

tibus invisere ecclesias Germanise et audire doctos." 

1540-ben iratkozott be Wittenbergbe, ahol teológiát és 

irodalmat tanult. 1544-ben indul tovább, a Melanchthon 

által javasolt útvonalon, az ő ajánló leveleivel: Spe- 

yeren át Strassburgba megy, Bucerhez, innen Bázelbe 

Myconiushoz, majd a zürichi teológusokat keresi fel. 

Útját innen Konstanzon, Ulmon és Augsburgon át folytat

ja líürnbergbe, majd visszatér Wittenbergbe. Útja során 

elsősorban az úrvacsorával kapcsolatos kérdésekről be-

50

51

52

55

54
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szélget a svájci reformáció vezéralakjaival, s Buliinger 

és Butzer e tárgyban irt leveleit viszi magával Melanch- 

thonnak. Visszatérte után útjáról beszámol Praeceptórának, 

aki Luthernél is közbenjár Macarius érdekében (Luther 

ugyanis nem nézte jó szemmel utazását). Wittenbergi tanul

mányait befejezve Macarius - szintén Melanchthon ajánló

leveleivel - továbbutazik Leuterbach-hoz, Pirnába, majd 

Erfurtba Langiushoz, illetve Magdeburgban felkeresi Auri- 

fabert. Macarius 1547-ben tér vissza Magyarországra, 

s ezt követően Nádasdy Tamás környezetében találjuk. A kér

déssel kapcsolatban és Pesti Macarius József életéhez 

ld. Ritoókné Szalay Ágnes: Ein ungarischer Schüler Melanch- 

thons: Josephus Macarius. (ActaClass.IV. Debrecen, 1968. 

107-117.)
35 Ezzel kapcsolatban Írja le Erasmus: "Luther nunc tacet, 

Melanchthon Tmitigat".

36 1521. jun. 14-én /Melanchthons Werke

Bd. vii. t.i. 115./

37 Melanchthon teológiájával kapcsolatban egyetlen nagyobb 

összefoglalást emelnénk ki: Maurer, Wilhelm: Der junge 

Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation. Bd. 2.

Der Theologie. Göttingen, 1969.

38 Itt most csak az urvacsora-vitában alkotott véleményére 

utalnánk. 1530-’ban, a Confessio Augustanaban a kétféle 

vélemény - a lutheri ubiquitásban és Kálvinnak krisztus 

testi jelenlétét tagadó álláspontja - közös vonásait igye

kezett kiemelni. Az 1556-ban - Bucerral közösen megalko

tott - Witenbergi Konkordiában, szintén lehetőséget hagy

Gütersloh, 1971«• • •
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a kérdés egyéni megválaszolására.

39 Elsőként Pokoly Imre Írásaiban találkozhatunk ezzel

a felfogással /Melanchthon és a magyarországi reformá

ció. Prot.Egyh.és Isk. Lap 40.1897-'"'20. - uő. Az erdé

lyi református egyház története. Bp. 1904/, majd Révész 

Imrénél /Szempontok a magyar "kálvinizmus eredetének 

vizsgálatához. Száz.48.1934-.157-275-/ Asztalos Miklós 

is e nézetet osztja /А wittenbergi egyetem és a magyar- 

országi kálvinizmus. Jb. des Wiener Ung.Hist.Inst.il. 

1932. 81-94i"A wittenbergi egyetemi hallgatók német 

nyelvismerete a XVI. században. Egy.Phil.Közi.58.1934-./, 

szerinte ennek fő oka a német nyelv hiányos ismerete 

volt, hiszen igy a németül prédikáló Luther helyett a 

hallgatóknak Melanchthon latin nyelvű irásmagyarázatait 

kellett hallgatniuk. Ebben egyetért vele Heinrich Kramm 

is /Wittenberg und das Auslanddeutschtum im Lichte Älte

rer Hochschulschriften. Leipzig, 1941. 131•/

40 A németországi filippizmussal foglalkozó gazdag irodalom

ból Id. Calinich, Robert: Kampf und Untergang des Me- 

lanchthonismus in Kursachsen in den Jahren 1570 bis 

1574. Leipzig, 1866. - Klein, Thomas: Der Kampf um

die zweite Reformation in Kursachsen. 1586-1591- Köln- 

Graz, 1962. /Mitteldeutsche Forschungen. 25-/ - Zschä- 

bitz, G.: Zur Problematik der sogenannten "Zweiten Re

formation" in Deutschland. /Wiss.Zschr.d.Univ.Leipzig.

1965,5o5-509-/
41 Itt tanít а XVII. század elején Jessenius /1566-1621/,

a magyar származású orvosprofesszor, akinek egyik tanít

ványa volt Daniel Sennert.
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42 A legkiemelkedőbbek egyike Stöckel Lénárd /1530-38-ig 

volt Wittenbergben/. A bártfai iskola tervezetét - 

amelynek alapja a melanchthoni elemi iskola rendje - 

1539-ben késziti el.

43 Album Academiae Wittenbergensis. Ed. Forstemann. Leip

zig-Halle, 1841-1934. Bd.I-V.

44 Lampe, Friedrich Adolph: História Ecclesiae Reformatae,

Trajecti ad Rhenum,in Hungária et Transylvania • • •

MDCCXXVIII. 663.

45 Lampe, i.m. 663.

46 Fraknói, i.m. 296.

47 Drugneliusról ld. Weber Samu: Gradeczi Stansith Horváth 

Gergely és családja. Késmár, 1896.

48 Fraknói Vilmos: Melanchthon és magyarországi barátai.

Bp. 1874.

49 Idézi: Balázs János: Sylvester János és kora. Bp. 1958. 

158.

50 A XVI. században ott járt magyar hallgatók névsorát 

közli Fraknói, i.m. 213-235«

51 A bursa tagjainak névsorát ld. Fraknói i.m. 260-267« 

/csak a XVI. századi hallgatók!/

anno MDLV. die XXIV. Junii ” - Az okmány a coe- 

tus anyakönyvében szerepel: "Matricula coetus Ungarici 

in Academia Wittebergensis collecta ab anno Christi 

1522". Utóbbi évszám feltüntetése sokáig kérdésessé 

tette az alapitás időpontját. Ezzel kapcsolatban ld. 

Szabó, Géza: Geschichte des ungarischen Coetus an der 

Universität Wittenberg 1555-1613« Halle/Saale/, 1941.

52 " • • •• • •
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19-22. E munka egyébként a coetusra vonatkozó forrá

sok és irodalom legteljesebb összefoglalása, a coetus 

tagjainak névsorával. A teljes anyakönyvet közölte: 

Thury Etele: A wittenbergi egyetemen járt magyar ta

nulók társaságának anyakönyve. IskTörtAdattár, Pápa,

1908.II.3-67.

53 Bartbolomaides, i.m. 29-30.

54 Praknói i.m. 266.

55 ló. Szabó, J.S.: A helvét irányú reformáció elterjedé

se Magyarországon és Erdélyben. /Függelék Loesche 

György: Kálvin hatása és a kálvinizmus Európa keleti 

országaiban c. munkájához. Debrecen, 1912. 145•/

56 Hazatérésének pontos dátumát nem ismerjük, de 1557-ben 

már - bártfai tanársága után - Kassán van. Zoványi azt 

is megjegyzi vele kapcsdatban, hogy 1562-re megnyerték 

maguknak Csabait a helvét tanok terjesztői, holott az 

pár évvel előbb még "buzgó lutheránus" volt. ld. Zová

nyi: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1922. 

233,322,410.

57 Molnár Gergellyel kapcsolatban ld. Varga András: Mol

nár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. Doktori 

értekezés. Szeged, 1982.

58 Basilius István 1549-ben iratkozik be az egyetemre. 

Zoványi adatai alapján /1550-51-ben Jénában tanul, és 

1555-ben már Kolozsváron lektor, majd rektor/ az ala

pításkor már nincs Wittenbergben. Az anyakönyvben a- 

zonban szerepel a neve /Szabó Géza megjegyzi, hogy 

utóbb áthúzták, i.m. 132./; tehát fel kell tételeznünk,
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hogy ekkor még ott volt. Elképzelhető, hogy - miként 

Kakas György - ezután rögtön hazatért. Itthon előbb 

Rettegen, majd Kolozsváron lelkész. Számos unitárius 

vitairat szerzője, többek között Károlyi Péternek is 

ellenfele. Az idézetet ld. Bartholomaides, i.m. 29.

59 Érdekes bizonyságot szolgáltatnak ehhez a városi anya

könyvek: Wittenbergben a XVI. században összesen 7 ma

gyarországi diák - egyikük sem coetustag - kötött házas

ságot, a keresztelési anyakönyvekben pedig egy magyar 

név fordul elő: Forgách Mihályé, öt keresztapának 

kérte fel egy wittenbergi család, /ld. Szabó Géza, i.m. 

51-52. - Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyar 

hallgatóinak nyelvismerete

60 A Drezdai Állami Levéltár anyagából közli Szabó Géza, 

i.m. 50.

61 Thury Etele, i.m. 1.

62 Uo. 5О-5З.

63 A coetus anyakönyvéből kiderül, hogy az előirások be 

nem tartása következményekkel járt. Pl. 1557-Ъеп "Pran- 

ciscus quidarn Agriensis, qui has nostras pias leges 

penitus contempsit" és “Stephanus Pankotai” kizárat

tak a szervezetből, sőt mindketten az egyetemet is el

hagyták néhány nap múlva. 1583-Ъап “Thomas Literati 

Homonaiensis“-sel történik ugyanez, 1592-ben pedig Esz- 

terházi Tamás kényszerül “próbaidőre" elhagyni a coe- 

tust. /ld. Szabó Géza i.m. 47-48./

64 1566. augusztus 8-tól coetustag, 1568. február 18-tól 

1569. március 9-ig senior. Ekkor hazatér, s a váradi

6./• • •



- 63 -

iskola rektora egy évig. Két müve maradt meg: a patró- 

nusának, Csáki Mihálynak Írott "Carmen" /Wittenberg, 

1569. ЕЖ.1И.596./, és még egy "Carmen", amit Kopácsi 

Ferenccel közösen Írtak Szikszai Fabriezius Balázsnak 

/Wittenberg, 1568. RMK III. 580./

Thury Etele i.m. 8.

Thury Etele i.m. 13-14. - Szabó Géza i.m. 52-39.

Thury Etele i.m. 14.; Szabó Géza i.m. 39-40.

Ami persze nem zárja ki, hogy már a korábbi generáció

kat "megfertőzze ez az eretnekség"; Wittenbergből való 

hazatérése után - mint láttuk - ez történt az egyik 

alapitó coetustaggal, Kolozsvári Basilius Istvánnal, 

ld. fentebb 23. old. és 58. jegyz.

Méliusszal kapcsolatban ld. Á második helvét hitvallás 

Magyarországon és Méliusz életműve. Bp. 1967« /Studia 

et Acta Ecclesiastica II. Szerk. Bartha Tibor/.

Károlyi Gáspárhoz ld. Révész Imre: Magyar református 

egyháztörténet 1520-1608. Debrecen, 1938.

Ritoókné Szalay Ágnes: Albani Csirke György, Melanch- 

thon magyar tanítványa. /Diakónia, 1980. 2. 15-21./ 

Fraknói, i.m. 3o5.

Közli: Bauch Gusztáv: Adalékok a reformatio és a tudóé 

mányok történetéhez Magyarországon a XVI-ik században. 

Második közlemény. /TörtTár 1885» 538./

Hammer: Die Melanchthonforschung 

li: Ritoókné i.m. 18.

65
66

67
68

69

70

71

72

73

Bd.1. Nr.220. Köz-74 • • •

BpEK M 342.

A bejegyzések a 3-9« előzéklapokon vannak.
75

76
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77 Id. a jegyzőkönyv fényképmásolatát: Száz.70.1936. 48. 

lap után.

78 A Károlyi Péterre vonatkozó adatok legteljesebb össze

foglalását ld. hagy Kálozi Balázs: Károlyi Péter /А

473-416./második helvét hitvallás • • •

79 Szabó Géza i.m. 135»

80 MIK III. 529. /=Szabó Károly: Régi magyar könyvtár.

Bp. 1879./

81 RMKY 235. /=Régi magyarországi nyomtatványok. 1473- 

1600. Kiad. MTA - OSZK. Bp. 1971•/

82 RMRI 236.

83 Ilyen tanítványa volt Skaricza Máté, aki 1569-72 jár

ta a külföldi egyetemeket /Padua, Genova, Wittenberg

- 1571 -» Marburg, és Anglia/. Hazatérte után lelkész

ként működött, és több, antitrinitáriusokkal folytatott 

vitában részt vett.

84 Lampe i.m. 152.

85 RMK III. 591.

86 Brevis erudita et perspicua explicatio orthodoxae fi- 

dei de unó verő Deo, Patre, Pilio et Spiritu Sancto ad- 

versus blasphemos Georgii Blandratae et Francisci Da- 

vidis errores. RMK III. 612.

87 ld. 39. sz. jegyzetet - s a magyar etnikumra vonatkozó

an ezt az eddigiekben igyekeztünk cáfolni.

88 Az idézett mü: Sculteti, Severinus: Hypomnima, das ist 

ein kurtze nothwendige Erinnerung an die fünff löbliche 

frewe Stedte in Ober Vngern

853»/ Evangélikus vitairat a zwingliánusok ellen; a

Bartfeld, 1599-/ЕМHX• • •
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szabad királyi városok 1597-es lőcsei zsinatának kivo

nata; a hittételeket Melanchthonra való hivatkozások 

támasztják alá.

89 E kérdéssel foglalkozik ötvös Péter doktori értekezése: 

/А szász filippizmus és első föllendülésének felsőma-

Szeged, 1971«/

90 A 20-as évek elején Henckel János, Mária királyné ké

sőbbi papja a város lelkésze, aki már ekkor köztudottan 

protestáns felfogású.

91 Zoványi szerint Leudischer a krakkói egyetemre járt. 

/Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3» 

kiad. Bp. 1977- 370./

92 Catechesis, continens explicationem simplicem et brevem 

Decalogi, Symboli Apostolici, Orationis Dominicae, Boct- 

rinae de poenitentia et sacramentis, contexta ex Corpo

re Doctrinae Christianae etc. Edita in Academia Witten- 

bergensi et accommodata ad usum scholarum puerilium.

gyarországi recepciója.

1571.

93 Praknói i.m. 309-

94 A Thoraconymus életére, munkásságára vonatkozó eddigi 

legteljesebb feldolgozás: Ötvös Péter i.m. 60-76.

94 Dongó Gy. Géza: Mátyás főpap tiz panasza 1579-Dől. /Ada

lékok Zemplén vármegye történetéhez, 1911» 50-54./ - 

idézi Ötvös Péter, i.m. 66-68.

95 uott. 68.

96 De controversiis religionis hoc seculo motis, Adversa

ria quaedam Scripta 

Phoraconymo, Pataciensis Gymnasii Rectore, Ed. Cura Joh. 

Jac. Grynaei. Basilaea, A.D.1587«

a Petro Berexasio et a Matthia• • •
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97 OSZK Oct Lat 149. A leveleket egy jegyzőkönyvbe másol

ták be, sokszor sajnos dátum és aláirás nélkül. Keserű 

Bálint adta át nekem e leveleket, mely szivességét ez

úttal köszönöm meg.

98 Ádmonitiones de rations discendi atque docendi in ul

tima seu tertia classe. Debrecini, 1596-99» 7» fej.

99 a bejegyzés a kötet 31» lapjának recto-ján van.

100 a levél a kötet 34-35» lapjain van.

101 Praknói i.m. ЗоЗ» Szabó Géza i.m. 133»

102 M II. 442.

ЮЗ RMK III. 444.

104 Fraknói i.m. 267»

105 Városi jegyzőkönyv, id. Kemény Lajos: Károlyi András. 

/ItK 19. 19o9. 633-636./

106 Kassai Lt. Id. Kemény Lajos: Károlyi András, Péter, 

Gáspár életéhez. ItK. 21. 1911» 114-119»

107 Zoványi II. 181.

108 Zoványi: Egyh Tört. Lexikon. 295»

109 a levelet idézi Kemény Lajos i.m. 435»

110. НШУ 47О. A műnek van egy második része is: Zep ekes

koniorgesek

111 pl. Matthias Dresser, aki eztán Lipcsében lett a görög 

es latin nyelv, s a történelem professzora - haláláig 

Melanchthon hive marad; vagy Caspar Peucer, Melanchthon 

veje, a hires orvosprofesszor és matematikatudós, kit 

1574-ben be is börtönöztek. Szabadulása után Anhalt 

városában orvos és tanácsos.

Cracoba irattattak 1580. 4. Wovembris.• • •

112 Calinich i.m. 164.
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113 Kállai Altert 1579-től Szikszón, majd 81-től Ungváron 

lelkész, 1584-től pedig esperes. Szegedi Mátéról, aki 

később Sárváron volt lelkész, Zoványi azt jegyzi meg, 

hogy "türelmes elnézésü" lutheránus volt. /II. 248./ 

Grálfi Imre /"Zerdaheliensis"/ későbbi sorsáról nem tu

dunk.

114 Asztalos Miklós: Wissenschaftliches Leben in der Wit

tenberger ungarischen Gesellschaft im XVI. Jahrhundert. 

/üng.Jhb.X.1930.128-133./
115 A beszédek szerzői: Borégető Miklós, Sárközi Bálint, 

Forgách Mihály és Pécsi Zsigmond. A debreceni Borégető 

Miklós hazautazása előtt tartja beszédét 1588. szept.

4., 1587- áprilisától van Wittenbergben/: "Oratio adver- 

sus purgatorium pontificium" cimmel. /ВМК III. 775«/ 

Sárközi Bálint szintén 1587 őszén jött az egyetemre,

a beszédet a következő évben tartja. Cime: "Oratio de 

modo considerationis primi principii xe natura et dis

positions universi 

bérében már Heidelbergben iratkozik be, Rákóczi Zsig

mond volt a patrónusa.

116 Koncz József: A wittenbergi akadémián a XVI. században 

tanult ifjak versei mint forrásmüvek és pótlékok a Ma

gyar Athenáshoz. /1ТК 1891. 246-260./

117 ilyenek: Oskai /Ócskái?/ János /1559-ben iratkozott 

be/; Almási Máté /1561-ben immatrikulálták/; Sennyei 

/Kis-sennyei?/ Tamás: 1565-től hallgató; Csáki Zsigmond 

aki 1588-ban jött Wittenbergbe.

118 Szabó Géza i.m. 141.

". /EME III, 783./ Ez év szeptem-• • •
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119 Bánffy Farkas egyébként bőkezűen megajándékozta a coe- 

tust: "misit per Dominum Joannem Deczium, filii sui 

ephorum, talleros decem". id. Szabó Géza i.m. 84.

120 id. Szabó Géza i.m. 84. - Heidelbergbe való beiratko

zásukat emliti Fraknói i.m. 251. - 1591-Ъеп mindketten 

beiratkoznak a paduai egyetemre, ld. Veress Endre: A 

paduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és 

iratai(1264-1864.) Bp. 1915» /Fontes Herum Hungarica- 

rum. lom 1./ 96, 98.

121 Hodoeporicon itineris Transylvanici, Moldavici, Russi- 

ci, Cassubii, Masovici, Prussici, Borussici, Pomerani, 

Marchici et Saxonici, exantlati 1587. /НЖ III. 764./ - 

a műről ld. Kovács Sándor Iván: Utleiró utazások - uta

zási irodalom а XVI-XVII. században. /Irodalomtörténeti 

dolgozatok 73»/ Szeged, 1972. 80. - Decsi Csimor János

ról ld. HagylrodTört.I.454-436.

122 Synopsis philosophiae 

Carmina gratulatoria in honorem 

Bistricensis

814./ cimü kötetben jelent meg.

123 НИК III. 864.

124 Fraknói i.m. 315» - Szabó Géza i.m. 141.

125 Szinnyei VII. 189-190.

126 Nagy Iván: Magyarország családai 9* 178.

127 Oratio De bonis animi et corporis. - a beszédet emliti 

Asztalos Miklós /Wissenschaftliches Leben 

ennek alapján Szabó Géza i.m.67, az RMK-ban nem szerepel.

Argentorati, 1591- - a vers a 

о Andreae Reichmundi 

scripta. Argentorati, 1591« /RMK III,

• • •

• • •

• • •

13О./, és• • •
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128 ЕЖ III. 798.

13О. - A paduai129 Asztalos: Wissenschaftliches Lehen

egyetem anyakönyvében nem szerepel, hogy heiratkozott 

volna. /ld. Veress i.m. 94-95*/

• • •

130 EME III. 769, 779, 813.

131 Fraknói i.m. 286.

132 RMK III. 769.

133 id. Szahó Géza i.m. 67.

134 Az oratioval kapcsolatban ld. Kovács Sándor Iván i.m. 

82-83.
135 Oratio de magnanimitate regia virtute et magnanimo.

/КЖ III. 79^./ - Sárközi Bálint beszédéhez és Számos- 

közi R. Sándor egy ”0armen"-fjéhez /ЕМК III. 784./ irt

üdvözlő verseket.

136 Giordano Bruno és Forgách Mihály kapcsolatához ld. Kol- 

tay-Kastner Jenő: Giordano Bruno a magyar irodalomban.

/и. 1950. 101-107./

137. Közölve: Fogách Mihály és Iustus Lipsius levélváltása.

Közzéteszi az MTA Irod.Tudlnt. Reneszánszkutató Csoport

ba. Bp. 1971. - a magyarországi ubsztoicizmussal kap

csolatban ld. Klaniczay Tibor: A magyar későreneszánsz 

problémái. Stoicizmus és manierizmus. /Reneszánsz és 

barokk. Bp. 1961. 3o3-339«/

138 Fraknói i.m. 313-

139 Paraphrasis elegiaca epistolae Justi Lipsi. Ad 

Michaelem Forgách 1. baronem de Gymes. /RMEY 846(191)/•

140 például az iménti kötetben a 162, 178, 228, 264, 275,

З15, ЗЗО. számú verseket.

• • •
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141. például HUNY 818(25), s előbbi kötetben is szerepel 

néhány.

142.. 1592. aug. 20-án /Rimay János összes müvei. Összeáll. 

Eckhardt Sándor. Bp. 1955- 227./

143 Az első filippista hullámot ugyanis már a 60-as évek

től kezdve érzékelni lehet.

14§- Ujfalvi Imre peregrinációjával és a $0-es évek ideoló

giai áramlataival Keserű Bálint tanulmánya foglalkozik 

/Ujfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék".

In: ActáUnivSzeg. ActaHistLittHung. Tom IX. Szeged,

1969. 5-44./

145- A magyarok közül sokan ekkor inkább Heidelberget választ

ják, azt az egyetemet, ahol már а XVI. században Witten- 

berget járt hallgatók közül is igen sokan megfordultak.
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