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I. PHILIPP MELANCHTHON A WITTENBERGI EGYETEMEN* 

1. Az egyetem 151B előtt 

A wittenbergi egyetem viszonylag késői a német egyetemek sorában: 

1502-ben alapította Bölcs Frigyes szász választófejedelem.17 Az intéz-

mény az első időszakban, 1518-ig nem játszik kiemelkedő szerepet a né-

metországi egyetemek között. A reformáció megindulása és Luther tevé-

kenysége irányítja majd rá a figyelmet. 

Luther Márton 150B-ban, még ágostnnrendi szerzetesként került ide 

filozófiát oktatni.27 Itteni tevékenysége során erősödik meg benne az 

a meggyőződés, hogy az egyház reformációja lehetetlen az oktatás újjá-

szervezése nélkül. Egy levelében ezt.írja: "Ego simpliciter credo, quod 

impossibile sit ecclesiam reformari, nisi funditur canones, decretales, 

scholastica theologia, philosophia, logica, ut nunc habentur, eradice-

rentur, et alia, studia instituantur."37 

A wittenbergi egyetem oktatási reformja az 1518-as esztendővel indult 

meg, ettől kezdve kaptak egyre hangsúlyozottabb szerepet az oktatásban 

a humanista studiumok, a humanista képzésforma.47 A filozófiai előadá-

sok központi témájává a "tiszta", a középkori kommentároktól megtisztí-

+ E bevezető fejezetben nem törekszünk még a legújabb egyetemtörténeti 
szakirodalom összefoglalására sem; mindemellett szükségesnek látjuk 
Melanchthon szerepének kiemelését a hangsúlyt a pedagógiai munkássá-
gára helyezve. Csupán e munkásság vázlatát kívánjuk megrajzolni né-
hány gondolatban, hiszen semmiképp sem túlzás kimondani, hogy pro-
testáns Iskolaügyünk úttörői Melanchthon tanítványai voltak. 
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tott Arisztotelész vált, ekkor kezdték Quintilianust, Priscianust olvas-

tatni, s a humanisták "ad fontes" jelszavának jegyében kiemelkedő helyet 

kapott a képzési folyamatban a nyelvoktatás: ebben az esztendőben állí-

tották fel a Paedagogiumot, ahol a kezdők három szent nyelvet: a hébert, 

a görögöt és a latint elsajátíthatták. Ez az időpont az, amikor Melanch-

thon bekapcsolódik a wittenbergi egyetem életébe: Reuchlin javaslatára 

1518 nyarán őt hívták meg a görög katedrára. 

Melanchthon, Reuchlin unokaöccse 1497. február 17-én született Bret-

tenben. Már 1509-ban a heidelbergi egyetemre iratkozott be, ahol egy év 

múlva, 14 évesen, baccalaureus lett. A magisteri címet Tübingenben nyer-

te el, ahol utóbb tanárként is működött: történelemből és retorikából 

tartott előadásokat. Itt jelent meg 1516-ban első munkája, egy Terentius-

kiadás,57 majd két évvel később, Hagenauban az "Institutiones Graecae 

Grammaticae",^ amelynek a XVI. században még 41 kiadása látott napvilá-

got. 

2. Melanchthon székfoglalója, gondolatai a nevelésről 

Melanchthon 1518. augusztusában érkezett meg Wittenbergbe, s néhány 

nappal később /augusztus 29-én/ tartotta meg egyetemi székfoglaló beszé-

dét "De corrigendis adulescentlae studiis"77 címmel. A beszéd nem kis je 

lentőségű: megtalálható benne a Praeceptor Germaniae pedagógiai munkássá 

gának elvi alapvetése, egyetemi képzés átszervezésének humanista koncep-

ciója. Max Dorn értékelése szerint "seine Antrittsrede ... nicht nur ihm 

selbst Bewunderung eintrug, sondern für seine gesammte 42 jährige Tätig-

keit in Wittenberg richtungsweisend war, ja überhaupt die wichtigste An-
8 / 

trittsrede ist, ... die jemals dort gehalten worden ist. 
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A beszéd a tudomány és oktatás XVI. századi állapotát ostorozza, és 

felszólít a "tiszta" tudományokhoz való visszatérésre. Az ezt követö tudo-

mánytörténeti áttekintés után tér rá mondandójának lényegére: milyen módon 

kell az oktatásnak folynia. A tanulmányokat gyermekkorban kell elkezdeni: 

a "puerilia studia" során kell elsősorban a latint, majd a görög nyelvet 

elsajátítani - hogy a szerzőket később eredetiben lehessen olvasni --, és 

megismerkedni a dialektika és retorika alapjaival. Az így megszerzett tu-

dás birtokában lehet továbblépni a többi tudomány megismerésére. 

Az oktatás végső célja az "ordo", a rend; e cél megvalósításához kell 

egyrészt megfelelő tananyagot kidolgozni, másrészt tanárokat képezni. A 

melanchthoni képzésforma a humanista /Reuchlin, Agricola, Wimpfehling ál-
9/ 

tal kidolgozott/ alapokra felépített, az állam és az egyház szolgála-

tában álló vallásos-humanista képzés: "Nam in ea sum pláne sententia, ut 

qui velit insigne aliquid, vei in sacris, vei in foro conari, parum effec-

turum, ni animum antea humanis disciplinis /sic enim Philosophiam voco/ 

prudenter, et quantum satis est, exercuerit".107 A beszéd másik, rendkí-

vül figyelemreméltó gondolata, amely — éppúgy, mint az előző — végigkí-

séri a század Melanchthon-követőinek munkásságát: a világi felsőség köte-

lessége, hogy az oktatásra felügyeljen.3,37 

Az oktatási sémában a képzés legfelsőbb szintje a teológia, s ennek 

megalapozásául szolgál a többi tudomány fokozatos és nagyon alapos elsa-

játítása. Melanchthon tudományrendszerezése már e beszédében körvonala-

zódik. E rendszer alapja a "lumen naturale", amelynek segítségével a "tu-

dományok természetes rendje" kibontakozik. A teológiai studiumok a gramma-

tika, dialektika, retorika és a történelem, valamint a "poéma", az aritme-

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

ludia"/ tanulmányozását követhetik. E rendszert még kiegészíti egy másik-



kai, nevezetesen a filozófia ágainak rendszerével. Három szintet különböz-

tet meg: az "artes formales"-t, ahová a dialektikát és a retorikát sorol-

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

foglalják magukban, és végül a "praecepta de civilibus moribus"-t, vagyis 

az etikát.12/ 

Bár a tudományok ezen rendszerében a teológia helyezkedik el a végső, 

legnagasabb szinten, ez Melanchthonnál nem a többi tudomány alábecsülését • 

jelenti. Pedagógiájának eszménye is ~ az itáliai humanistákkal lényegé-

ben egyezően ~ a "homo universalis": minden tudománynak megvan a maga gya-

korlati haszna, s ennek megfelelő alapossággal kell hozzájuk kezdeni. A 

Praeceptor egész munkásságában azt a törekvést látjuk megnyilvánulni, 

hogy a képzés során a teológia és a humanista studiumok egyensúlyban marad-

janak. Hozzá kell tenni persze, hogy ezt az "eszményi egyensúlyt" olykor 

bizonyos konkrét szituációkban nem sikerül megőrizni ~ ez mind Melanch-

thonnál, mind követőinél előfordul. S emlékeztetni kell arra is, hogy a köz-

vetlen utókortól a mai szakirodalomig előfordul e törekvés túlbecsülése és 

eláértékelése egyaránt. Az előbbi felfogás, korától'és az élettől idegen, 

"elit"-humanistává, utóbbi pedig a reformáció engedelmes és unalmas szol-

gájává teszi meg Melanchthont.13^ 
Itt meg kell emlékezni röviden arról a néhány esztendőről, amelyet a 

szakirodalom az "önelidegenedés" korszakának nevez Melanchthon pályájá-

ban,14/ s amely az 1520-as évek elejére tehető. Wittenbergbe való megérke-

zése után Luther hatására teológiával kezd foglalkozni, s erőteljesen misz-

tikus, irracionális befolyás alá kerül. E korszakában, 1521-ben jelenik meg 

a "Loci Conmunes"157 első kiadása, amelyben az arisztotelészi filozófiá-

val kapcsolatban ezt Írja: "Aristotelis doctrina in universum nil est nisi 
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quaedam libidó rixandi". /E mondatot a későbbi kiadásokból már elhagyta!/ 

1523 1524-től kezdve újra a humanista tudományok felé fordul. Ehhez 

az indítékot nem utolsósorban a parasztháború élménye s az egyetemen is eg: 

re jobban eluralkodó zőrzavar adja. Ekkoriban kezdi újra hangsúlyozni azt, 

hogy az "ordo" fenntartásához, a tudatlanok irányításához képzett, tudós 

vezetésre van szükség. Ugyanakkor az említett események azt is bizonyítják 

számára, hogy az egyoldalú, csak a teológiát előtérbe helyező oktatás nem 

fog mást eredményezni, mint egy új skolasztika születését.177 

A melanchthoni életmű számunkra most legfontosabb részét elsősorban 

és alapvetően a Praeceptor pedagógiai munkásságában kell látnunk, és ~ 

Paulsen értékelését elfogadva -'- ez hármas feladat elvégzését jelentette: 

a tudósképzés át-, illetve megszervezését, a tanárképzést és az oktatáshoz 

szükséges tankönyvek megírását.187 

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, irrumperent ad alias disciplinas, sed intra suum ludum de-

tinerentur, donec videntur idonei ad rhetoricas exercitiones" — irja.197 

Az általa megtervezett "Lateinschule"-nak szép számmal vannak előnyei, mint 

például a Liegeben 1496-ban felállított iskola,207 amelyben a gyermekek 

nyolc éven át tanultak: az alsóbb osztályokban grammatikát, auktorolvasást, 

a felsőbb osztályokban pedig bizonyos filozófiai és teológiai alapképzés-

ben részesültek. A melanchthoni háromosztályos iskola tervezetét, oktatá-

si anyagát az 1528-ban írt "Unterricht der Visitatorn"217 című munka utol-
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só fejezete tartalmazza. A tervezet szerint ebben az iskolában három fel-

tételnek kell megvalósúlnia; ezek közül az elsó, hogy a fö célnak a latin 

nyelv minél alaposabb elsajátíttatásának kell lennie /nevét is innen kap-

ta ez az iskolatípus/: "sollen die Schulmeister vleis ankeren, das sle die 

kinder alléin lateinisch leren...". A másik két feltétel az életkori sajá-

tosságok szem előtt tartásával függ össze: "sollen sie /ti. die Schulmei-

ster/ die kinder nicht mit viel büchern beschweren", illetve: "man die 
22/ 

kinder zurteile ynn hauffen". ' 

Az első osztályban olvasni tanulnak a gyerekek, nyelvtant (Donatus 

alapján) és Catot olvasnak. A beszédkészség fejlesztése érdekében sok a 

memoriter ás a fogalmazási gyakorlat. Meg kell még említeni az énektanu-

lást, amely egyébként minden osztálynak anyaga. 

A második osztályban "sind die kinder, so lesen künden, und sollen 
N nun die Grammatica lernen":237 Aesopus-meséket, Erasmustól a Colloquiát, 

Mosellanus Pedologiáját olvassák, és elemzik grammatikailag, Terentiust 

és Plautust fordítanak, legalábbis azokat a vígjátékokat, "die rein sind". 

Ebben az osztályban kezdik meg az ismerkedést a Bibliával, természetesen 

a könnyebben érthető könyvek /Zsoltárok, Mátá evangéliuma/ részleteit ol-

vassák . * . 

A harmadik osztályban kerül elő Vergilius, Ovidius, Cicero, s itt 

kezdődik a metrika oktatása, a bevezetés a dialektikába és a retorikába. 

Ilyen, vagy hasonló oktatási tervű iskolák alakulnak Eislebenben 

/1525/, Magdeburgban /1524/, Herzbergben /153B/, Zwickauban és Strassburg-

ban.247 Wittenbergben a Lateinschule szerepét kezdetben Melanchthon 

"Schola privata"-ja töltötte be. Az oktatás saját házában folyt, nagyrészt 

az "Unterricht"-ben felvázoltaknak megfelelően. Melanchthon első tanköny-

vei257 éppen az itt tanuló diákok számára íródtak. Ennek az iskolának 
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volt növendéke pl. Franz Burkhard, későbbi wittenbergi professzor, majd 

fejedelmi kandellár, vagy Joachim Camerariusnak ~ Melanchthon munkatár-

sának, későbbi életrajzírójának — fia, Phillpp. 

"Obere Schule" 

Nürnbergben is Melanchthon tervei alapján szerveződik egy iskola, ez 

azonban már magasabb szintű, mint az elemi. Ez az un. "Obere Schule" je-

lenti az átmenetet a Trivialschule és az egyetem között. Az iskola okta-

tási terve 1526-os keltezésű, címe: "Ratio scholae Norembergae nuper in-

26/ 

stitutae". A tantárgyak négy oktató között oszlanak meg, akiknek titu 

lusa már professzor. Az első közülük dialektikát és retorikát tanít ~ 

Erasmus: "De duplici copia verborum et rerum" című könyve. Cicero beszé-

dei és Quintilianus alapján. A második professzor irodalmat, a harmadik 

matematikát, s a negyedik görög nyelvet oktat. E tantervből sem hiányoz-

nak természetesen a szóbeli és írásbeli stílusgyakorlatok. Az iskola meg-

szervezésében két egykori Melanchthon-tanítvány — Lazarus Spengler és 
27/ 

Hieronymus Baumgartner — működik közre. 

Az egyetem . 

Melanchthonnak az egyetemi oktatásra vonatkozó írásai természetesen 

főleg a wittenbergi egyetemhez kapcsolódtak. Az intézménynek négy fakul-

tása volt: teológiai, jogi, orvosi és egy "facultas artium". 1523-ból, Me 

lanchthon rektorsága idejéből való az első jelentősebb oktatási tervezet, 

amely azonban nem az egyetemi oktatás egészére, hanem elsősorban a dispu-

táciők és declamátiók rendjére és a Paedagogiumban tanított anyagra vonat 

kőzik.287 1533-ban történik meg a teológiai fakultás újjászervezése. Ek-
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kor négy professzor között osztják fel a teológiai tantárgyakat, s a kép-

zésben a filozófiai megközelítésekkel szemben erőteljesen előtérbe kerül-

nek a filológiai módszerek. Aligha tévedünk, ha ezt a tervezetet összefüg-

gésbe hozzuk Melanchthonnak egy korábbi, 1530-as írásával, a "Brevis discen-

dae Theologiae ratio"-val, amelyben a teológiai tanulmányok helyes rendjét 

tárgyalJs.2'7 A teológiai fakultás vezetője egyébként 1535-től haláláig 

Luther volt. 

Az egész egyetemre vonatkozó reformtervezet 1536-ban születik meg: 

"Elector publice promulgavit hujus accademiae fundationem, donavit certos 

reditus, et omnium facultatum ac honestarum disciplinarum perpetuas lectio-

nes instituit."3"7 A jogi és az orvosi karon ekkor négy, illetve három 

professzor működik, míg a filozófiain tíz előadó között oszlik meg a tan-

tárgyak — a héber és a görög nyelv, a poétika, a grammatika, a matemati-

ka, a dialektika, a retorika, a fizika és az etika — oktatása. Statutumok 

szabályozzák az előadások rendjét, és újra — az 1523-as rendelet szelle-

mében — a disputációk és declamatiók szisztémáját. A XVI. század során 

— kisebb-nagyobb változtatásokkal ~ nagyrészt ennek a rendeletnek a szel-

lemében folyik az oktatás. 

Melanchthon maga számtalan előadást vállalt és tartott az egyetemen, 

és ehhez kapcsolódóan jelentek meg tankönyvei, szövegkiadásai, összefogla-

ló elméleti müvei.317 A hallgatók körében igen népszerű volt — Spalatin 
32/ 

írja már 1620-ban, hogy előadásain olykor 5—600 hallgató is részt vett — 

és igen sok diákkal volt szorosabb személyes kapcsolatban. Leveleihen s a 

hozzá írt levelekben számos utalás található erre, ajánlólevelek sokasága 

íródik hozzá, s maga is sok diákot bocsát el ilyen irattal Wittenbergből. 

Házában nap mind nap fordultak meg hallgatók, és kértek tőle tanácsokat 

egyetemi tanulmányaikkal kapcsolatos, vagy más jellegű kérdésekben. Egy le-
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veiében ezt írja: "linguae eo die in mea coena erant undecim: Latina, Grae-

ca, Ebraica, Germanica, Pannonica, Heneta, Turcica, Graeca vulgáris, Indi-

ca et Hispanica ..."33/ Mint e levélrészletből is kiderül, külföldiek is 

igen nagy számban keresik fel Wittenberget: a század közepén átlagosan évi 

700 hallgató iratkozik be az egyetemre, s ezeknek tekintélyes része külor-

szágból érkezett. 

Mi az a vonzerő, amely ennyi embert Wittenbergbe hoz? Elsősorban a re-

formáció fővárosa iránti érdeklődés, Luther, Melanchthon és a többi profesz-

szor személyes megismerésének az igénye. De ~ a század elején legalábbis ~ 

az új egyháznak még nincsenek iskolái, tanár- és lelkészképzése, tehát Wit-

tenberg felkeresése szükségszerűségből is fakad. S még valami: a protestáns 

egyház születése pillanatától kezdve vitákban él. S bár tömegével jelennek 

meg kisebb—nagyob kiadványok, röpiratok e vitákról ~ vagy talán éppen e-

zért --, a személyes tapasztalat Jobban segített eligazodni a különféle 

irányzatok között. A korábbi — középkori ~ hagyományok mellett ennek kö-

szönhető az a jelenség, amely a század során egyre erősödő tendenciaként je-

lentkezik: a hallgatók nem állnak meg egy egyetemen, hanem hosszabb-rövidebb 

időre más városokat, iskolákat is felkeresnek. Itt megint utalnunk kell Me-

lanchthon személyes hatására: előadásai, a vele való személyes beszélgeté-
34/ 

sek nyomán, tanácsára nem egy hallgatója indul el ilyen peregrinációra. 

4. Melanchthon és a teológia 

Ismertek azok a teológiai kérdések — úrvacsora-tan, szabad akarat kér-

dése, hogy csak a legjelentősebbeket említsük --, amelyek körül éles viták 

folytak Luther és Melanchthon között is. Melanchthon sokszor kénytelen teo-

lógiai kérdésekben állást foglalni. Sokan és-sokszor a szemére vetették, 
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hogy e véleménynyilvánításai nem egyértelműek, a vitákban a "mitigator" 

szerepét játssza.357 Ha azonban elfogadjuk azt, hogy Melanchthont elsősor-

ban mind pedagógust értékeljük, ez a magatartása érthetővé válik: mind a vall 

vallásos-humanista képzést, mind pedig a protestáns egyház "ordo"-ját ve-

szélyben látja ilyen jellegű viták elmérgesedésekor. Spalatinnak írja égy 

levelében: "Nescis enim, quam hio seoure stertant interim homines /a pro-

fesszorokra utal/, dum pereunt iuuenibus et sumptus et anni..." és így to-

vább: a tanárok — miközben nem alkalmasak saját tantárgyuk tanítására — 

haszontalan vitákkal töltik az időt, s ennek az egyetemi munka látja kárát.3^7 

Az a teológiai irányvonal, amelyet Melanchthon képvisel, mérsékelt, to-

leráns irányzat, s ez Luther halálát követően egyre erősebbé vált Witten-

bergben és a szász választófejedelemség területén.377 A szakirodalom ezt 

helyenként kriptokálvinizmusnak nevezi, éppen azoknak a melanchthoni állás-

foglalásoknak 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 tesznek a 
38 / 

lutheránus nézetekkel szemben a helvét irányoknak, azonban az a nézet, 

miszerint — ebből következően — a magyarországi kálvinizmus nem is annyi-
39/ 

ra Genfből, mint inkább Wittenbergből vette volna kezdetét, ' e melanch-

thoni magatartásformának egyoldalú megközelítéséből ered. A filippizmus ~ 

e terminus talán inkább ráillik erre az irányzatra ~ értékelésénél nem el-

sősorban a teológiai irányvonalakat kellene szem előtt tartani, hanem in-

kább kialakulásának indítékait, elismerve azt, hogy a Melanchthon által kép-

viselt s tanítványaiban továbbélő tolerancia csakugyan szerepet játszhatott 

a helvét tanok terjeszkedésében, hogy valóban elsősorban teológiai kérések-

ről folytatott vitákban követhető nyomon, és válik el a későbbi orthodox 

lutheranizmustól. Melanchthon eltávolodása a Confessio Augustana-tól és . 
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részvétele a Wittenbergi Concordia [megfogalmazásában egyrészt a humanista 

tudós megnyilvánulása, aki nem tud egyetérteni bizonyos — általa már misz-

tikusnak ítélt — felfogásokkal, másrészt a Praeceptoré, aki — mint már 

annyiszor hangsúlyoztuk — a rendet, az "ordo"-t érzi fenyegetve a kiéle-

zódó vitákban. E rend megfirzésáre való törekvés vonatkozik mind az oktatás-

ra, a tudományok művelésére /s éppen ez az a pont, ahol pedagógiai munkás-

ságát nem árt bizonyos kritikával megközelíteni, hiszen a rend mindenáron 

való megőrzése olykor bizonyos merevséget okozhat/, mind pedig a protestan-

tizmus egységére. 

5. Wittenberg és egyetemé a Praeceptor halálát követő félévszázadban; 

a filippizmus két nagy hulláma 

A filippizmusban egyrészt az ortodoxiától, misztikától önmagát elha-

tároló teológiai, másrészt humanista alapokon álló művelődéspolitikai 

irányzatot kell látnunk s végül olyan Jelenséget is, amely közvetlen poli-

tikai érdekkel is összefonódik.407 

A filippizmus és az ortodox lutheranizmus közötti összecsapások vé-

gigkísérik a század második felét, s egyik vagy másik irányzat megerősö-

dése nem utolsósorban politikai kérdések függvénye. A filippizmus első 

nagy vérveszteségét a 70-es évek elején, a híres, 1571-ben kiadott melanch-

thoni szellemű katekizmussal kapcsolatban kirobbant vitákkal kezdődő s a 

Formula Concordiae kibocsátásával záruló időszakban szenvedi el. Ekkor 

kényszerül több wittenbergi professzor /Caspar Peucer, Caspar Cruciger, 

Friedrich Widdebram, Erasmus Rüdlger/ végleg elhagyni Wittenbergét. A 80-

as évek derekán s főleg végén az új.választófejedelem, I. KereBztély ural-

kodása idején a polgári reformokra hajló Nikolaus Krell fejedelmi kancel-
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lár hatására a filippizmus újra feléled b ez az egyetemi életben is érez-

teti hatását: megint elsődleges hangsúlyt kap a humanista tudományok okta-

tása. A politikai életben is az un. filippista értelmiség jut elsősorban 

szerephez. Ez az időszak 1591-ig, . fejedelem haláláig tart. Ettől az évtől 

kezdve egyre inkább háttérbe szorulnak a Melanchthon-követők mind a politi-

kai életben, mind pedig az egyetemi oktatásban. Ez azonban nem egyik, nap-

ról a másikra történik; inkább arról baszélhetünk, hogy a teológiai stúdi-

umokban az ortodoxia kap nagy hangsúlyt, a többi tudományágban - főleg a 

természettudományok 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 kialakításával szembeni 

averzió. 

A XVI. század végén vagy akár a harmincéves háború küszöbén még ta-

lán túlzás volna a wittenbergi egyetem hanyatlásáról beszélni. A "reformá-

ció egyeteme" még a XVII. században is számos kitűnő tudósnak adott kated-

rát, akiknek még voltak hűséges német és külföldi /nem kis szánban magyar/ 

tanítványaik.417 Vonzása is megnaradt, s ez érvényesült Kelet-Európában, 

azon belül Magyarországon és Erdélyben 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 egyetemen sem, illetve 

hogy hatása sokkal inkább ellentmondásokkal telítetten, különféle pollti-

kai koncepcióknak sokkal inkább alárendelten érvényesül. A humanista re-

formokra való törekvés és az ortodoxiával szembenálló "fellenzékiség" -

melyek e korszakra jellemzőek - már nemcsak Melanchthon örökségeként, ha-

nem sokkal összetettebben, sokszor ettől elszakadva, ezt átalakítva vagy 

meghaladva jelentkeznek. 
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II. MAGYAROK A MELANCHTHONI SZELLEMŰ EGYETEMEN 1587-IG 

Dolgozatunkban a magyarországi Melanchthon-recepció néhány kérdését 

szeretnénk közelebbről megvizsgálni, pontosabban ahhoz a kérdéshez nyújta-

ni néhány adalékot, hogy mit hoztak magukkal q Wittenbergben járt magyar 

hallgatók. A kérdés minden oldalról való, teljes megközelítése természete-

sen túllépné a jelen dolgozat kereteit, ezért a kört leszűkítve egy pontra, 

a wittenbergi egyetemen működő magyar coetusra, tagjainak egyetemi ás azt 

követő, itthoni megnyilvánulásaira koncentrálva próbálunk néhány adalékot 

összegyűjteni. 

A coetus középpontba állítását azért érezzük indokoltnak, mert ez az a 

szervezet, amelyben a később fillppizmusnak nevezett melanchthoni gondolko-

dásmód, élet- és művelődéseszmény a legkézzelfoghatóbban megnyilvánul, s a-

melynek sorsában, történetében "kicsiben" tükröződnek a németországi filip-

pizmussal kapcsolatos események. 

A coetus megalakulását /1555/ megelőző évtizedekre s működésének ko-

rai szakaszára csak rövid visszatekintést adunk, aminek gyakorlati oka az, 

hogy jelenleg több kiváló kutatónk /Ritoőkná Szálay Ágnes és Kathona Géza, 

valamint Szabó András/ is éppen e korszakkal kapcsolatban végez kutatásokat. 

Dolgozatunkban néhány kiragadott példával igyekszünk illusztrálni azt, hogy 

a wittenbergi egyetemen eltöltött évek során összegyűjtött tudás, elsajátí-

tott gondolkodásmód nem kis mértékben játszik szerepet egy-egy volt hallga-

tó itthoni megnyilvánulásaiban s így a magyarországi reformációval kapcso-

latos eseményekben is. 
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1. A század első fele 

Magyar hallgatók viszonylag korán, az 1520-as évek elejétől kezdve jár-

tak a wittenbergi egyetemre. Magyar peregrinus diákok már korábban is járták 

a világot: legtöbben 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 század elején még nem volt Magyarországon s a század so-

rán létesülő itthoni protestáns iskolák alapitói, tanárai a legtöbb esetben 

éppen Wittenberget járt diákok lesznek.427 A protestáns lelkészképzésnek, 

teológiai tanulmányoknak pedig az egész század során Wittenberg maradt a fő 

színtere. Megfordult a városban a magyarországi reformáció szinte minden je-

lentős képviselője, talán nem túlzás, ha azt mondjuk, a század vezető értel-

miségének nagy része. ' 

Az első magyar hallgató személye kérdéses. Nem szerepel a wittenbergi 

egyetem anyakönyvében,437 csak Lampe447 említi, hogy már 1521-ben volt 

egy magyar diák az egyetemen: "Gregorius ab oppido Sancti Antonii /Ungari-

ce: Szent-Antali Gergely/, discipulus quondam Philippi Melanchthonis Witten-

bergae, Anno 1521 ... secundus a Sztarino Reformátor fűit in Partibus Esze-

kianis juxta Dravum fluvium, Tordafalvae".457 

1522-ben már két hallgatót említ az anyakönyv: a besztercebányai 
46/ 

Baumheckel Györgyöt, és a lőcsei Ciriaci Mártont. 

A következő évektől egyre szaporodik azon bejegyzések száma, amelyek 

mögött ott áll a "Pannonicus", "Ungarus", vagy más, magyarországi szárma-

zásra utaló bejegyzés. A XVI. században összesen több, mint 1000 magyar í-

ratkozik be az egyetemre, és mintegy 300 azoknak a száma, akik az ordiná-

ció miatt utaztak ide. 
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Feltételezhetjük, hogy ezen túl is sok magyar megfordult itt, akik az 

egyetemre nem iratkoztak ugyan be, de peregrinációjuk során Wittenberget is 

felkeresték hosszabb-rövidebb idóre. Ilyen például a körösi Orugnetius Já-

nos, aki 1552—1555 között Strassburgban, Sturm iskolájában tanult, ezt kö-

vetően, 1555 nyarán látogatott el Wittenbergbe. Tudjuk róla, hogy ez idő a-

latt Melanchthon házában lakott, s 1555 július végén annak Nádasdy Tamáshoz 
47/ 

írott ajánlólevelével tért vissza Magyarországra. 

E példa is mutatja, amit újra szeretnénk hangsúlyozni: Melanchthon 

személyes hatása igen nagy volt hallgatóira, nem utolsósorban a Magyaror-

szágról érkezettekre. A professzor és tanítvány közötti kapcsolat sok eset-

ben az egyetemi évek után sem szűnt meg. Fraknói Vilmos e kérdéssel foglal-

kozó művében áttekintette, kik voltak azol a Melanchthon-tanítványok, akik-

' • 48/ 

kel a Praeceptor később is kapcsolatban maradt, főleg levelezés útján. 

De nemcsak volt hallgatóival levelezett Melanchthon: három tanítványa: 

Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás és a már említett Drugnetius János révén 

kapcsolatba került a kiválóan képzett sárvári humanista főúrral, Nádasdy Ta-

mással is. Oévai összesen négy alkalommal — 1529-ben, 1537 körül, 1541-ben 

és végül 1543-ban — kereste fel a reformáció "fővárosát". 1537-es itt-tartóz-

kodása végén, hazaindulása előtt keletkezett az a levél, amelyben Melanch-

thon kedves tanítványait: Dévait és a már korábban ott járt Sylvester Já-

nost /ő 1529-ben, majd 1535-36-ban tanult itt/ Nádasdy figyelmébe ajánlja. 

A levélben Melanchthon egyúttal a sárvári iskola felállítóját is méltatja: 

"Mert az utókorra tekintesz, amikor, bár másutt sorvadoznak a nemes tudomá-

nyok, mégis jóságos cselekedeteddel megőrzöd a maradék plántáló helyeket, 

hogy azokról az életet szolgáló tudomány /doctrina vitae utilis/ ismét tov 

vábbterjedhessen Pannoniában ... Mert amikor ilyen időben törődöl a tudo-

mányokkal, megmutathatod, hogy reményled a békét és Pannónia jobb sorsát" .--

írja.*97 
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2. A wittenbergi magyar coetus és alapítói 

Már a középkorban is szokás volt, hogy az egy országból, azonos nyelv-

területről érkezett hallgatók coetusokat, más néven natio-kat — az egyetem 

intézményén belül működő kisebb-nagyobb szervezeteket — hoztak létre. E na-

tlóknak kétféle típusa alakult ki. 

Néhány helyen már az alapításkor mintegy beépítik az intézmény szerve-

zetébe a coetusokat, s egyúttal meghatározott hatáskörrel látják el őket. 

A bécsi egyetemen találunk erre példát.507 Itt a hallgatók összesen négy 

natiót alkottak: az ausztriait, ahová az innen érkezetteken kívfil az ola-

szok is beléphettek, a rajnait /a francia és spanyol diákok is ennek voltak 

tagjai/, a magyart, ahol magyarországiakon kívöl találunk lengyeleket, mor-

vákat, cseheket is, végül a szászt, ahová a Skandináviából és Angliából 

érkezettek is felvétettek. E szervezetek évente egy-egy procuratort vá-

lasztottak — ez lehetett-hallgató, vagy professzor is — , akik egyrészt 

az egyetem törvényhatóságát alkották, másrészt a rektort megválasztották. 

E forma lassanként megváltozik, s kialakul egy másik, amikor a natio 

fogalma egy kizárólag belső hatáskörrel rendelkező szervezetet takar, ami 

összefogja az egy nemzethez tartozókat, szabályozza életmódjukat, képvise-

letet biztosít tagjainak az egyetem vezetősége, és a tanárok előtt, s nem 

utolsósorban a megélhetési gondokon próbál segíteni. 

. Ilyen volt például a krakkói egyetem magyar bursája, ami 1492-ben 

szerveződött, s 1541-ig állt fenn. Anyakönyvéből ismerjük a szervezet fel-

építését, életét, történetét: vezetője választott senior volt, aki négy 

consiliariussal irányította és képviselte a szervezetet; a tagok együtt 

-laktak, és volt közös vagyonuk is. A wittenbergi magyarok szervezete eh-

hez hasonló volt. 
A coetus alapításának éve 1555, mint az alapítóokmány keltezéséből 
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látható,527 s ezt a dátumot adja meg Bartholomaeides537 is: "Anno MDLV 

fratres natlonls Ungaricae Vitebergae, pietatls et honestorum studiorum 

causa congregati, dellberare inter se de Coetu constituendo, seniore deli-

gendo, et legibus constltuendis ... coeperunt". 

Az alapító Kakas György volt, aki Tornáról származott, s külföldi tanul-

mányait Krakkóban kezdte meg: az ottani egyetemi anyakönyvben 1535-ben jegy-

zik fel nevét /Georgius Kakasfalwssy/.547 1536-ben 6 volt a magyar bursa 

seniora, de még ez év nyarán továbbutazott Wittenbergbe, ahol rögtön be-

iratkozott az egyetemre. Csaknem húsz évig tanult itt, s az 1555-ös eszten-

dőben, a bursa megalakulása (és rövid seniorság) után hazatért Magyarország-

ra. Sajószentpéteren lett lelkész, s egyike volt ama nagyszámú coetustagok-

nak, akik később valamely helvét irányzat képviselőivé váltak.557 . 

16-an voltak az alapitótagok. Csak néhány nevet emeljünk ki közülük: 

Csabai Mátyásét, aki később a bártfai iskolának lett tanára, majd Kassán 

rektor, utóbb lelkész,567 Molnár Gergelyét, az első, Magyarországon szüle-

tett latin grammatika szerzőjéét, aki a kolozsvári iskola igazgatója volt 

155B és 1564 között, s akinek nevéhez két iskolai katekizmus megírása is fű-

ződik;577 vagy kolozsvári Basilíus Istvánét, akivel kapcsolatban Bartholo-

maeides megjegyzi: "qui tamen reversus in pátriám, fidem et religionem ve-

ram abiuravit atque in castra Arrianorum perpetua cum nominis et animae 
58/ 

iactura transfugit". 

Ha összevetjük a bursa és az egyetem anyakönyvébe bejegyzett hallgatók 

névsorát, feltűnik, hogy nem minden Magyarországról érkezett diák lépett be 

a szervezetbe: ez nem volt kötelező. Még egy jellegzetességet felfedezhe-

tünk az említett összehasonlítás során: csak a magyar anyanyelvű diákok let-

tek a coetus tagjai. Ennek okát alapvetően abban kell keresnünk, hogy a ma-

gyar hallgatók általában nem, vagy csak nagyon keveset tudtak németül, ami 
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elszigetelte őket a többi hallgatóktól éppúgy, mint a városi polgárság-

tól,597 az egyetemi tanulmányok során is gondot okozhatott. Ágost vá-

lasztófejedelem 1577-ben adott ki egy utasítást, amely szerint: "soviel 

aber die sprachen ahnlangt, müssen 3ich die prediger dem gemeinen man zu 

guet mit deutscher sprach, die professores aber in den academien in Un-

guis eruditis pro captu et utilitate discentium woll üben und ... den pau-

ren lateinisch zu predigen, ... weil viel fremde mit unter dem häufen 

seind, als Behmen, Ungern, Siebenbürgen, Pohlen, Dehnen, Schweden, biswei-

len auch Frantzosen, die gar kein deitsch verstehen, deswegen dan die Ord-

nung profésBorum und lectionum in facúltate theologica nicht leicht zu 

verbessern".607 Tudjuk, hogy maga Melanchthon vasárnaponként latin nyel-

vű írásmagyarázatokat tartott, s ezeken áz alkalmakon ~ a fentiekből kö-

vetkezően is ~ igen sok magyar is részt vett. 

A statutumok 

A coetus életét statutumok szabályozták: az alapításkor, 1555-ben 

megfogalmazott, illetve az ezt megerősítő és kiegészítő 1571-es rendele-

tek. Az első statutumok hat pontban foglalják össze a bursa szabályait. 

Ebben a tagokat kötelezik arra, hogy az egyetemi szabályoknak megfelelően 

folytassák tanulmányaikat, "sese modeste et sine reprehensione gerant" 

/II. pont/, tartsák meg a kéthetenként előírt "exercitium contionandi"-

kat és disputációkat /III. és IV. pont/. Az V. pontban mondják ki, hogy a 

szervezet élén választott senior fog állni, aki "vita et morum iuventutis 

inspector esse possit", s aki egyben az egyetemi elöljáróság előtt képvi-

seli majd a coetus tagjait. 

Az 1571-es statutumok627 gyakorlatilag ugyanezeket az előírásokat 
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erősítik meg, e rendelkezések azonban sokkal szigorúbban, sokkal apróléko-

sabban térnek ki egyes kérdésekre. Bővebben tárgyalják a coetustagoktól el-

várt viselkedési szabályokat; óz egymás között gyakorlandó "fraternitástól" 

egészen az öltözködési szabályokig, de pontosan előírják a disputációk rend-

jét is.637 

E statutumok közül a XIV. az, amit mindenképpen ki kell emelnünk: e-

szerint minden coetustag köteles magát elhatárolni az antitrinitárius taní-

tásoktól, s már e szervezetbe való felvételnek is feltétele egy "Formula 

Iuramenti" — egy esküszöveg ~ aláírása. Ez nem más, mint B coetus 1568-

ban megfogalmazott Szentháromság-hitvallásának foglalata. 

3. A Szentháromság-hitvallás . 

Vetési János647 seniorsága idején, 1568. augusztus 8-án fggalmazták 

meg és írták alá a coetus tagjai e hitvallást, melyben a szervezet határo-

zottan elhatárolja magát az ~ ekkoriban már feltehetőleg a coetusban is 

fellépő — antitrinitarius nézetektől. Bevezetésésében a következőket ol-

vashatjuk: "...malo quod ex illa blasphemia nefanda Ariana et Servetiana 

in filium Dei et Sacrosanctum, quam nunc in tota Tránsylvania a Georgio 

Blandrata et Francisco Davidis cum suis complicibus longe lateque diffun-

di totus novit christianus orbis, facile nobis contingere potuisset, si 

nimirum aliquam in nostro Coetu labe illa infectum delitescere Domini 

Praeceptores intellexissent, maturius et facilius obviam iretur, ... Quod 

si aliqui Arii furore infecti reperti fuerint, ii vei mature invicem re-

vocentur, vei si contumax esse perrexerint, ab his locis sacris adhibito 

auxilio totius Academiae procul arcerentur et abigantur. Ideo etiam arti-

culi quldam de Deo ... sunt conscripti, et a magistratu publico ... con-
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firmati, in quibus piae mentes facile acquiescere possunt".657 Az említett 

articulusok szeptemberben nyerik el végső megfogalmazásukat, s végül tizen-

hat pontban veszik sorra és cáfolják az antitrinitárius tanítások közül a 

legveszedelmesebbnek Ítélteket: a hármassággal, illetve Krisztus kettős ter-

mészetével kapcsolatosakat.667 Az artikulusok végére került még ugyanebben 

az esztendőben a már említett "Formula Iuramenti",677 az az esküszöveg, a-

miről a 71-es határozatok is említést tesznek. 

A coetusnak ez az antitrinitáriusokkal szembeni fellépése viszonylag 

késői. A szentháromságtagadő, Jézus kettős természetét cáfoló nézetek sok-

féle formában, és igen gyorsan terjedtek már az 50-es évek derekától Magyar-

országon is, s a protestáns egyház súlyos vitákat folytatott e felfogások 

képviselőivel. Hogy itt, Wittenbergben csak 1568-ban került sor a tőlük 

való elhatárolódásra, az érthető: a reformáció "fővárosóban", s főleg egye-

temén, talán nehezebben törtek maguknak utat e gondolatok. Az, hogy mégis 

sor kellett hogy kerüljön a hitvallás megszerkesztésére, a bevezetésben ta-

lálható utalás /"facile nobis contingere potuisset ..."/, s végül annak ha-

tározott hangvétele mutatja, hogy ebben az időben már itt is számolni kel-
68/ 

lett e tanok terjedésével. A Szentháromság-hitvallás megfogalmazása 

egyébként a coetus első olyan megnyilatkozása, amikor az mint szervezet 

válik részesévé a protestáns egyházzal kapcsolatos vitáknak. 

Éppen e hitvallással kapcsolatban szeretnénk szólni bővebben néhány 

olyan coetustagról, akik — bár annak megfogalmazása előtt jártak Witten-

bergben — utóbb, itthoni működésük során az antitrinitárizmus elleni harc 

kiemelkedő egyéniségeivé váltak, s talán nem túlzás azt állítani, hogy 

wittenbergi tartózkodásuk során kialakult meggyőződésük is szerepet játsz-

hatott ebben. 
Méliusz Pétert kell elsősorban megemlítenünk, a későbbi református 
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püspököt, számos — antitrinitáriusok ellen kiadott vitairat szerzőjét, zsi-

natok szervezőjét és résztvevőjét, ö 1556-ban iratkozott be a wittenbergi 

egyetemre, lett a coetusnak tagja és seniora.697 . 

Wittenbergi diák volt a bibliafordító Károlyi Gáspár is707 ~ 1556-tól 

--, aki hazatérte után előbb Göncön volt lelkész, majd Abauj vármegye espere-

se, utóbb tállyai, majd ismét gönci prédikátor, s legnagyobb vitái Egri Lu-

káccsal voltak. 

Két Melanchthon-tanítvány a hazai antitrinitáriusokkal folytatott vitákban 

Az alapítók utáni legnagyobbak mellé kívánkozik, tehát e sorban illesz-

kedik az a két név is ~ Csirke Györgyé és Károlyi Péteré ~ akikkel valami-

vel bővebben szeretnénk foglalkozni, mint diákként, prédikátorként, íróként 

különösen Melanchthon-követőkkel. 

Csirke György 

Kevéssé ismert nevére Sólyom Jenő figyelt fel először, majd Ritoókné 

Szalay Ágnes tanulmánya foglalta össze az életével kapcsolatos adatokat.717 

Debreceni származású, azonban nevének teljes alakja /Albai Csirke 

György/ arra enged következtetni, hogy Fehérvár környéki nemesi család sar-

ja. 1559-ben — hét esztendős bécsi egyetemi tanulmányok után, Bornemissza 
72/ 

Péter társaságában — érkezik Wittenbergbe. Hogy az itt töltött idő a-

latt közeli kapcsolatba került Melanchthonnal, arra több adatunk i3 van. 

- Az egyik egy ajánlólevél, amit az akkori debreceni lelkész, Kálmáncsehi Sán-

tha Márton kérésére egykori tanítványa, Gyalui Torda Zsigmond írt a Praecep-

tornak. Gyalui a következő szavakkal ajánlja Csirke Györgyöt Melanchthon 

figyelmébe: "Flagrat iuuenis doctrinae amore teque ante alios omnes in ad-
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miratione habét. Ab ineunte aetate studijs literarum incubuit. Tandem, 

quia unlcuique certum genus propositum essB debet, in quo velit eminere, 

ad iusciuile se totum contulit. ... A te peto ..., ut ei aditum ad te fa-

cilem praebeas ...",737 Hogy Melanchthon valóban tanítványai körébe, sót 

otthonába fogadta az ifjút, azt maga Csirke György mondja el abban a versé-

ben, amit 1560-ban, a Praeceptor halálakor írt: 

"...scribere iussit amor. 
0 quoties tu me de religione docebas 

Quique Oeo verus, sit tribuenda honor, 
Et mundi fluxus qui sint, qua lege tributi 

Tu praeceptor eras, tu meus hospes eras."747 

Csirke György valószínűleg több professzorral is ismeretségbe került 

/nem elképzelhetetlen, hogy a jogon kívül másfajta stúdiumokat is folyta-

tott/., Bibliája, melyet jelenleg a Budapesti Egyetemi Könyvtárban őriz-

nek,757 mindenesetre több',' erre utaló, értékes bejegyzést tartalmaz. 

Az 1558-as, Lyonban kiadott, díszes kötésű Biblia első bejegyzése sze-

rint a tulajdonos azt 1560-ban Nádasdy Ferencnek, Nádasdy Tamás fiának a-

jándékozta: 

"Illustrissimi Dominj Comitis Thomae de Nadasd Palatinj et Viceregis 
Hungáriáé filio Illustri ac Generosissimo Domino Francisco Nadasdj 
Palatinidj. 
Domino et patrono obseruandissimo, in auspltio noul annj 1560. Geor-

. gius Albany a Chyrkej Viteberga dono mittit." 

Eszerint tehát 6 is Nádasdy Tamás pártfogoltjai közé tartozott. A követke-

ző bejegyzés már későbbi, Nádasdy Tamás 1562-ben bekövetkezett haláláról 

és temetéséről számol be. 

Az ezt követő lapokon Wittenbergből származó bejegyzések találhatók: 

az egyetem professzorai: Georg Maior, Joachim Camerarius, .Paul Eber és 
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Henricus Moller írtak be a lapokra, az utolsó bejegyzés pedig Melanchthon-

tól származik, ö a világvége közeledéséről szóló néhány sort jegyzett be 

előbb héberül, majd latinra fordítva: 

"Traditio domus Eliae . 
Sex millia Annorum Mundus 
et deinde conflagatio 
Duo Millia Inane 
Duo Millia Lex 
Duo Millia Dies Massiae 

Et propter peccata nostra quot/?/ multa 
et magna sunt 
deerunt anni ex 
hi3 qui deerunt. 

Scriptum Anno 1560 

postquam Christus ex virgine Maria 
' natus est, . . 

Anno autem a Craetione Mundi 5522 

Scriptum manu philippi Melanthonis767 . 

A bejegyzés már Melanchthon halála évében született, amit követően Csirke 

György hazatért Magyarországra. 1561-ben már Debrecenben találjuk, ahol je-

len van az Arany Tamás eretnek tételeit vizsgáló bizottságban, Méliusz Pé-

ter és Huszár Gál mellett.777 Ez a szereplés első itthoni fellépése. A to-

vábbiakban is figyelemmel kísérhető sorsa: 1564-ben már ~ feltehetőleg Gya 

lui Torda Zsigmond további támogatása eredményeként — "aulicus", és Miksa 

erdélyi, majd törökországi követe. A török portán halt meg 1565. január 

3-án. 

Csirke György pályafutása több dolog miatt is figyelemre méltó ~ ő 

az első nemesi származásúak egyike a wittenbergi egyetemen, a Praeceptor 

halálakor írott verse, és vele való korábbi kapcsolata miatt is — , de itt 

leginkább az 1561-es debreceni szereplését szeretném kiemelni. Valószinő- . 
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leg elsősorban Wittenbergben szerzett jogi képesítése miatt hívták meg a 

bizottságba, hiszen ezidőtájt még igen kevesen rendelkeztek nálunk ilyen, 

külföldön szerzett képzettséggel. De talán nem zárhatjuk ki azt a feltéte-

lezést sem, hogy a wittenbergi évek során, esetleges, jogon kívüli tanulmá-

nyok, s talán nem utolsó sorban a Melanchthonnal folytatott beszélgetések 

során kialakult teológiai-filozófiai érdeklődése, megszerzett tudása is 

szerepet játszhatott életének e mozzanatában. Aligha túlzás besorolni őt 

annak az új ~ világi ~ értelmiségnek a sorába, melynek tagjai utóbb nem 

kis szolgálatot tettek a magyarországi polgári művelődés megindulásának. 
i 

Károlyi Péter 

Ugyancsak elsősorban az antitrinitarizmussal való szembenállása miatt 

emeljük ki az ő nevét. A későbbi református püspöknek, számos vitairat szer-

zőjének élete, munkássága feldolgozott.7B/ Itt most csak néhány dolgot sze-

retnénk kiemelni vele kapcsolatban, mégpedig a Melanchthon-tanítvány megnyi-

latkozásait. 

1543-ban, Nagykárolyban született, s itthoni tanulmányok után, amelye-

ket szülővárosában, és valószínűleg Debrecenben folytatott, 1564-ben utazott 
79/ 

el Wittenbergbe. Ugyanebben az évben a coetusnak is tagja lett. 

Wittenbergi éveiről mindössze egyetlen adatunk van: az itt, 1564-ben 

megjelent "Carmina Propemptica, Nobili et Generoso viro 0. Caspari Czipczia-
co, e celebri Academia Wittebergensi in Italiam proficiscenti..." című ver-

" 60/ 
seskötet írói közt az 6 neve is szerepel. 

Hazatérte után, 1566-tól a kolozsvári iskola rektora. Ez évben jelenik 

meg latin nyelvű görög grammatikája, amely az "Elementa Graecae Grammaticae 

in breve compendium ex prolixoribus grammaticorum praeceptis" címet vise-
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li, amelynek a század során még négy kiadásáról tudunk.817 Ez is mutat-

ja, hogy — Molnár Gergely grammatikájához hasonlóan ~ szívesen használt 

tankönyve volt a korabeli iskoláknak. A mö alapja Melanchthon 1519-ben meg-

jelent görög grammatikája volt, s ajánlásában is a Praeceptor egyik gondola-

tát idézi Károlyi: a grammatika elsajátítása az alapja minden más tudomány 

megközelítésének. 

Másik tankönyve, amely 1567-bBn látott napvilágot, verstan: címe: 

"Institutió de syllabarum et carminum ratione",827 szintén kolozsvári ki-

adás. A kötet végén diákjainak mesterükhöz írott mintaverseit találjuk. Em-

lítésre méltó az a tény, hogy e versíró diákok szinte mindegyikének neve 

ott taiálható késóbb a wittenbergi egyetemre beiratkozottak között.837 

Károlyi nem sokáig viselte Kolozsváron a rektori címet: már 1558-ban 

távozni kényszerült a városból, mégpedig Dávid Ferenccel való nézeteltérése 

miatt. Hadd idézzük itt Lampe művéből' az eset leírását: "Orta fűit conten-

tio de uno vero Deo, adorando in una essentia et tribus personis, inter 

Rectorem Scholae Petrum Carolium et Franciscum Davidis Pastorem Claudio-

poli. Ule quia veram Dei definitionem, quam didicerat a Philippo Melanch-

thone, tuebatur, respondit Franciscus Davidis..."847 — eszerint melanch-

thoni érveket használva száll vitába Károlyi az antitrinitárius nézetekkel. 

Károlyi Péter még a magyar coetus 1568-as hitvallása előtt, de már Me-

lanchthon halála után volt a wittenbergi egyetem hallgatója. Hogy mégis a 

Praeceptor tanítványának mondhatjuk, bizonyítják főleg tankönyvei és taná-

ri tevékenysége. Aligha lehet véletlen az sem, hogy utóbb annyi tanítványá-

ból lesz wittenbergi diák, s talán az, hogy azok egy alkalommal ott 

megjelent verseskötettel kedveskedtek egykori mesterüknek.857 

Még egy helyen találhatunk Károlyinál Melanchthonra való utalást: a 

Brevis explicatio-ban. E mű Wittenbergben jelent meg, 1571-ben.867 A má-
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sodlk fejezetben arról ír Károlyi, hogy latén igéjét a Szentírásból, annak 

eredeti szövegéből kell és lehet igazán megismerni. Később felsorolja azo-

kat, akiket a szentháromságtagadók rágalmaznak, s a teológusok sorában — 

Luther, Zwingli, Oecolampadlus, Kálvin és Béza mellett ~ Melanchthon nevét 

is ott olvashatjuk. Az, hogy nevét ~ csak az övét — nagybetűkkel írja, ta-

núsítja iránta érzett tiszteletét, azt, hogy valóban ~ személyes ismeret-

ség híján is — tanítványának vallotta magát. Tudjuk jól, hogy református 

püspök volt, azonban — ha hihetünk a Lampe által feljegyzetteknek — az el-

ső itthoni éveiben még nemcsak a pedagógiában, hanem teológiailag is közel 

állhatott Melanchthonhoz. 

4. A helvét irányzatok későbbi jelentkezésének néhány epizódja 

Közismert az a már korábban általunk is érintett felfogás, amely sze-

rint a magyarországi református egyház első kiemelkedő képviselői éppen wit-

tenbergi tartózkodásuk hatására alakították ki a lutheri tanítástól eltérő 

87/ 

nézeteiket. A csaknem kortárs Sculteti a szepességi reformációval kap-

csolatban ~ talán valamivel óvatosabban ~ hasonló véleményének ad hangot: 

az addig egyértelműen lutheránus Szepesség helvét tanokkal való megbolyga-

tása azoknak a Wittenbergben tanult diákoknak köszönhető, akik a 70-es évek 
88/ 

kezdetén tértek haza a "mételyezett" városból. ' Az itt élő ~ nagyrészt 

németajkú — városokban az említett évektől kezdve csakugyan komoly össze-

csapások vannak a lutheri és helvét irányt képviselők között, s minden bi-

zonnyal nem választhatók el a filippista Wittenbergben járt peregrinusok itt-

honi működésétől, s távolabbról a németországi filippizmus küzdelmeitől 

senn097 

A szepességi reformáció igen korán indult meg: bizonyára nem véletlen, 
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hogy az egyik első Wittenbergbe beiratkozott hallgató a lőcsei Czirják Már-

ton.907 A helvét tanok első, még meglehetősen körvonalazatlan jelentkezé-

se a késmárki igehirdető, Leudischer György működése során figyelhető meg. 

Meg kell Jegyezni azonban, hogy ebben az időben — az 1530-as években — 

mág korai lenne melanchthoni hatásról beszélni, hiszen ezidötájt még Wit-

tenbergben sem beszélhetünk kétfajta irányzatról. Maga Leudischer egyébként 
91/ 

— eddigi tudásunk szerint ~ nem is volt az itteni egyetem diákja. 

A szepességi teológiai viták középpontjában a szertartásformák, ós az 

úrvacsorával összefüggő kérdések álltak. Az 1548-as Pentapolitana Confes-

sio, és az 1569-ben megfogalmazott Confessio Scepusiana, amelyek az itteni 

városok "hivatalos" álláspontját tükrözik, lutheri elvek alapján foglalnak 

állást e tárgyakban i9. Ugyanakkor azonban egyre sokasodnak azok a Jelek, 

amelyek arra utalnak, hogy magukban az s hitvallásukat megfogalmazó váro-

sokban sem teljes az egyetértés e. kérdésekben. 1574-ben, Kassán, Frölich 

Taniásnak, a város német lelkészének elnökletével az öt szabad királyi város 

képviselői zsinatra gyűlnek össze, s nyolc pontban összefoglalt álláspont-

juk a melanchthoni Corpus Doctrinas felfogását tükrözi. A zsinat legfonto-

sabb mozzanata az, hogy elfogadja, s az iskolákban kötelezővé teszi az 1571-

es wittenbergi kását.927 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 — Zo-

ványi szerint — Sculteti előbb idézett sorai utalnak. E sorba tartozik 

többek között Radácsi György, aki 1567-pen 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 viszony-

lag késői helvét-lutheri viták néhány résztvevőjére és epizódjára szeret-

nék valamivel bővebben is kitérni. 
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Thoraconymus Mátyás 

1569-70-bsn volt wittenbergi diák,93/ ez évtől bártfel lektor, majd 

1571-től 1577-ig rektor volt Késmárkon, ezt követően pedig a kassai iskolát 

igazgatja igen rövid ideig, mindössze ejy évig. A várost ezután el kell 

hagynia, mégpedig a német prédikátorral, Gogreíf ífenttel való összecsapá-

sai miatt. A lelkész a városi tanács előtt "sakrarasntáriusnak" titulálja 

Thoraconynrast, mire az - hegy a vitát elkerülje - Sátoraljaújhelyen vál-

lal prédikátori állást. Itt sincs sokáig maradása: 1579-kon megfogalmazott 

tíz panasza Szerint többször összeütközésbe került a gyülekezet egyes tag-
95/ 

jaival.947 Eberhard Mátyás, akkori Selmecbányái lelkész vitairatából 

tudjuk, mik voltak a Thoraconymussal szemben felhozott vádak: ezek közép-

pontjában érvacsora-íelfogása áll, mely szerint krisztus abban testileg 

nincs jelen. 

Ezután Sárospatakra távozik, és 1586-ban bekövetkezett haláláig ez 

itteni iskola tanára. Életének ebből az utolsó szakaszából maradtak ránk 

vitairatai.967 Ezekben már harcosan védelmezi álláspontját, a "felismert 

igazságot" a lutheránus táborral szemben. 

Thoraconymusnak nemrég előkerült néhány levele, amelyek Magyarország-

ra való visszatérte után nem sokkal, valószínűleg Késmárkon íródtak.977 E 

levelek későbbi publikálása több szempontból sem lesz érdektelen. Egyrészt 

azért, mert némi bepillantást engednek a tanár Thoraconymus munkásságába, 

amely - jóllehet életének leghosszabb szakaszát jelentette - nagyrészt is-

meretlen az utókor számára. Egyetlen pedagógiai munkájának, az Orthographia-

nak részletei maradtak meg mindössze. Erre az egykori tanítvány, Újfalvi 

Imre hivatkozik egy helyen,987 . idézi néhány sorát. A levelekben Thora-

conymus minduntalan visszatér arra a gondjára, hogy egyedül érzi maEát, s 
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ezért állandóan keresi a lehetőséget régebbi barátokkal, ismerősökkel va-

ló levélváltásra, beszélgetésre, sőt úgy tűnik, korábbi wittenbergi kap-

csolatait is igyekszik felújítani. Még valamit meg kell jegyeznünk e le-

velek. kapcsán: igazolni látszanak azt a feltételezést, mely szerint Thora-

conymus életének e szakaszában még nem folytat teológiai vitákat. írásai 

sehol nem említenek ilyen jellegű kérdésekét. Emiatt bizonyosnak látszik, 

hogy csak jóval később került oda a jegyzőkönyvbe másolt levelei mellé a 

következő bejegyzés: "Observa, ubi in margine conspiciuntur duae hae litte-

rae MT. denotant Matthiam Thoraconymum, cujus gentilitlum nomen erat Cab-

batheus. Erat Rector Tyropolitanus seu Kesmarckiensis. Crypto Calvinia-

nus.»99/ 

A wittenbergi évek hatása tagadhatatlan Thoraconymus megnyilvánulása-

it vizsgálva. Hadd álljon itt még egy rövid levélrészlet, ami azt bizonyít-

ja, hogy wittenbergi diákévei maradandó nyomot hagytak élete későbbi sza-

kaszára is. E levelet bizonyos Franciscus Pfeczoth-nak — feltehetőleg ko-

rábbi tanítványának — írja, s továbbtanulásához ad neki tanácsokat. "Si 

uero exteras regiones studiorum causa ariire uolueris, tutissimum érit Aca-

dernias Germanicas, inter coeteras Wittenbergensem eligere, ubi et pieta-

tis, et religionis purum doctrinam et studia Philosophica tíiscendi occasio 

est commodissima ... Et uno uerbo dicam centum nominibus Unica haec: Wit-

tenbergensis Academia omnibus Italicis est anteferenda..." S a levél utol-

só mondatában Praeceptor egy gondolatát idézi: "Oeus benedicat tujs stu-
„ 100/ 

dija, ut olim glóriám Oei hominumque utilitatem promouere posses . 
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Károlyi András 

Nevát Zoványi nem említi Sculteti megállapításával kapcsolatban, hi-

szen Jóval korábban, 1556-ban iratkozott be Melanchthcn egyetemére. Hogy 

• -

mégis itt említjük, az annak kUszünható, hogy itthoni működése azlntén a 

azepesságl eseményekkel fonódik össze. 

Károlyi wittenbergi éveiről keveset tudunk. Annyi biztos, hogy még 1556-

ban tagj8 lesz a magyar coetusnak la.1017 Tudunk egy Wittenbergben kia-

dott munkájáról is: 1557-ben Jelent meg az "Epiatola ad praestantem pietate, 

nobilitate, omniumque virtutum genera, Domlnum Franciacum Suliok Pannonium,, 

optima de artium liberalium atudiosia merlto. Scripta ab Andrea Caroli sig-

nificandae gratitudinia cauaa"1027 ~ feltételezzük, hogy Sulyok Károlyi 

patrónusa lehetett. Még egy adat ezekből az esztendőkből: Szegedi Gergely 

1557-ben, szintén itt megjelent Epistolájának a sárospataki református kol-

légiumban őrzött példánya címlapján a következő bejegyzés olvasható: "Cha-

rlsalmo suo Fratri et cohabitatorl dilectiaaimo Andreae Karolio dono dedlt 

gregoriua Zegedinua". A bejegyzés datálatlan, de feltételezhetjük, hogy 
1557-ból való.1037 

Még ugyanebben az évben bejegyzik nevét a krakkói egyetem magyar bur-

áé jának anyakönyvébe.1047 Nem tudjuk, miért éppen Krakkót választotta to-

vábbi tanulmányai színhelyéül ~ ebben a korszakban már igen ritka az egye-

temek kiválasztásának e sorrendje --, a azt sem, mennyi időt töltött itt, 

mikor tért vissza Magyarországra. Életének Krakkóba való beiratkozását kőve-

tően csaknem két évtizedes szakaszáról nem tudunk semmit. 

Minden bizonnyal azonos azonban azzal a Károlyi Andrással, akit a kaa-

sai városi tanács 1575. január 3-án meghívott a magyar lelkészi státusba: 

"Die 3. Januari1 consentiente d. pastore D. Frolich /Tamás/. Vocatus est 
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ad munus hungarici concionatoria Andrea9 Caroli et suscepit et promisit se 

omnes ceremonias adservaturum ecclesiasticas et coenae Domini administfatio-

nem."1057 Bár e bejegyzés tanúsága szerint ekkor még teljes volt az egyet-

értés a városi tanács és az új lelkész között, ez azonban nem tartott soká-

ig. Valószínűleg szószékről történt kijelentései alapján a következő évben a 

tanács felelősségre vonja Károlyit, ezt követően annak "coram senatu sua 

manu" vissza, kellett vonnia nézeteit a következő nyilatkozatban: "Ego And-

reas Caroli, certo corde credo, quod filius Dei assumpserit humanam natu-

ram unione inseparabili, ascendisse ad Coelos, id est, regnae maiestatB et 

omnipotentia eadem cum patre iuxta /.../ data est enim omnis potestas etc . 

At credo naturam divinam ita aeterno foedere cum humana copulatum, ut cum 

divina natura humana natura realiter et essentialiter adsit ubique.1,1067 

E hitvallás tartalma megerősíteni látszik azt az adatot, amely szerint Ká-

rolyi több ízben "kiprédikálta" a lutheri ublquitás-tant.1077 

A helyzet ezután sám változik meg: ezúttal az úrvacsora kiszolgáltatá-

sával kapcsolatos a vita. Károlyi ugyanis ostya helyett kovásztalan kenye-

ret oszt szét a hívek között. Emiatt főleg a magyar káplánnal, Iklódi Mik-

lóssal kerül viszályba, ami végül odavezet, hogy ~ bár 1529-ben az eperje-

si zsinaton aláírja a Pentapolitana Confessiót ~ végül távoznia kell a vá-

rosból . 

Zoványi úgy tudja, Korlátfalvára kerül,1087 de egy 1580-as levelében 

mást ír Károlyi: "Isteni imádságom írom te Kegyelmednek Tisztelendő bíró 

uram, ezt akarám te kegyelmed tudtára adnom, hogy igén nagy szükség kény-

szerít engemet Szepsibe mennem." Ezután így folytatja: "Azért itthon sem-

miképpen nem lehetek, kiért kegyelmed rám ne haragudjék. Az én igaz írás 

szerint való érdememet én megmondanám az predikátióban, ha ott lennék is, 

egyebet nem tudok ondani. Kérem azért ti kegyelmedet az istenért is, 
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hogy az írás 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, amiról irónikusan ezt írja: "Azt mondják, hogy 

én uraságtoknak engedek és nem merek igazat prédikálni; Miklós pap azért 

nem maradhat itt, hogy igazat prédikál." Károlyi -- természetesen — meg 

van győződve igazáról, mégis érezhető némi bizonytalanság e soraiban épp-

úgy, mint eddigi tetteiben. Saját igazsága bizonyítására egyetlen érvet 

hoz fel levelében: "Szent írásból prédikáltam".1097 

E bizonytalanság azonban csakhamar megszűnik: még ugyanebben az esz-

tendőben Krakkóba utazik, hogy ott megjelentesse "Ez mostani wiszawonasok-

rwl ualo.kis konwecke"jét.1107 A könyv négy fejezetben tárgyalja a leg-

vitatottabb kérdéseket: Krisztus isteni és emberi természetét, az úrvacso-

ráról, a keresztségről és a predestinációról szóló nézeteit. E mőve már ha-

tározottan a kálvini felfogás szellemében íródott, amely meggyőződése fel-

tehetőleg az elmúlt néhány esztendő vitáiban alakulhatott ki. 

A rövid krakkói tartózkodást követően újra visszatárt Kassára, magá-

val hozva frissen megjelent mővét. Ennek terjesztése ós az úrvacsora-kér-

dásben újra nyilvánosan hangoztatott nézetei miatt a tanács 1581. január 

23-án kitiltja a városból, s könyveit elkobozza. Valószínűleg ezt követő-

en 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 fellendülését lezáró események. Mint már emiitettük, e-

zek nyomán az egyetemen az ortodoxia megerősítésének tendenciája figyel-
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hető meg, s emiatt néhányan távozni kényszerültek Wittenbergből.lll7A magyar 

coetus tagjai ekkor Erasmus RUdingerhez, a fizika professzorához fordul-

nák tanácsért: maradhatnak-e, vagy jobb, ha elhagyják az egyetemet. Rüdin-

ger, akiről Calinich megjegyzi, hogy korábban néhány teológust megrótt, mert 
112/ 

azok aláírták a Formula Concordiae-t, Jobbnak látta, iha hazatérnek. A 

magyar coetus tagjai augusztus első napjaiban csaknem kivétel nélkül eljöt-

tek a városból. Ez az eset jelzi, hogy ~ bár testületileg nem vonták fele-

lősségre a szervezetet — nyilvánvaló volt tagjainak melanchthoniánus felfo-

gása. 

Megyjegyzendő, hogy a coetusnak ekkoriban igen kevés tagja lehetett; 

Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de 1574-ben — június.; végéig (au-

gusztus első napjaiban tértek haza) — mindössze három új tagot jegyeztek 

be az anyakönyvbe: Kállai Albertet, Szegedi Mátyást és Gálfi Imrét.1137 

Szabó Géza megjegyzi, hogy ez az epizód nem befolyásolta döntően a co-

etus életét. Valóban: augusztus 18-án Toronyai Máté személyében már újra 

van senior és szeptembertől kezdve új tagok is felvételt nyernek a szerve-

zetbe. Úgy tűnik tehát, hogy a magyar natio tagjainak helvét irányvonala, 

nem lehetett olyan döntő, mint ahogy azt akár Sculteti, akár az e század-

eleji szakirodalom állítja. ' 

5. A coetus a 80-as évek második felében 

Az eddig kiragadott néhány példával ahhoz próbáltunk néhány adalékot 

nyújtani, milyen fontosabb tendenciák jelentkeztek a magyar coetus törté-

netének első korszakában, az ekkori tagok későbbi, magyarországi tevékeny-_ 

ségében. Röviden összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy az ez időben 

ott járt magyarok esetében inkább az itthoni, a tanulmányok befejezését 
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követő tevékenység az, ami inkább figyelmet érdemel. Magukról a tanulmányok-

ról, az egyetemi munkáról viszonylag kevesebbet tudunk. 

A következő, elég jól elkülöníthető korszakban a helyzet némileg meg-

változik: a 80-as évek derekától kezdve sokkal több adatunk van a witten-

bergi magyar hallgatók ~ nem utolsósorban a coetustagok — tanulmányairól, 

irodalmi és tudományos munkáiról. Ugyancsak meg kell jegyezni azt, hogy e 

korszakban inkább a hallgatók humanista stúdiumai kapnak nagyobb hangsúlyt, 

mig a korábbi évtizedekben ittjártak esetében utóbb inkább teológiai, peda-

gógiai tevékenység figyelhető meg. 

Asztalos Miklós összefoglalásából jő képet kapunk a 80-as évek végén a 

coetusban folyó tudományos munkáról. Nyomtatott forrás nincs a kezünkben, de 

valószínű, hogy a coetusban a statútumok által meghatározott szisztéma sze-

rint rendszeres disputációk voltak.1147 Számos munka lát azonban nyomtatás-

ban is napvilágot ebben a periódusban, köztük öt oratio, melyet a coetusban 

olvastak fel.1157 A magyar hallgatók irodalmi tevékenységét Koncz József 

tanulmánya ismerteti a marosvásárhelyi kollégiumi könyvtárban előkerült 

Collectanea Varia címö kötet alapján.1167 Ez Wittenbergben, 1586 és 1589 -

között kiadott, magyar hallgatók által írott verseket tartalmaz. A főleg 

latin nyelvű versek egy-egy hallgató hazalndulása alkalmából, az említett 

oratiók bevezetéseként, vagy más, nevezetes alkalomból írott búcsú- és 

Üdvözlő versek. 

A főúri peregrináció megindulása Wittenbergben 

Ennek az időszaknak számunkra legfigyelemreméltóbb jelensége a főúri 

peregrináció megindulása a wittenbergi egyetemen. Nemesifjak ezt megelőző-

en is el-ellátogattak ide, a nobilis-bsjegyzések száma azonban meglehető-
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sen alacsony: 1562-ig mindössze 16. Ez a szám akkor is feltűnően kovás, ha 

figyelembe vesszük, hogy az anyakönyvi bejegyzések — mivel az lmmatrikulá-

lás nyilvánvalóan névbemondás alapján történt — nem mindig megbízhatóak e 

szempontból. A korábban itt járt nemesi származásúakról azt is el kell mon-

danunk, hogy több olyan van köztük, akinek származásáról, tanulmányairól 

semmit, vagy csak nagyon keveset tudunk.1177 

Az 15B7-es az az esztendő, amikor egyszerre négy nemest is találunk az 

immatrikuláltak között: Bánffy Ferencet, Forgách Mihályt, Máriássy Zsigmon-
118/ 

dot, Pécsi Zsigmondot. Mind a négyen olyan tanulmányutat járnak be, ami 

— úgy tűnik — eddig nem volt szokás protestáns egyetemeken, és ami majd a 

XVII. század során annyiszor ismétlődik. E peregrináció Magyarországon foly-

tatott előtanulmányok után, gondosan kiválasztott kísérőkkel ~ akik egy-

szerre tanárok és beiratkozott diáktársak — , pontosan megtervezett útvona-

lon — melynek nagy része nemritkán nem elsősorban egyetemi tanulmányokat, 

hanem távoli országok megismerését, híres tudósokkal, politikusokkal való 

találkozásokat céloz -, amelynek végső célja az esetek többségében a későb-

bi politikai pályafutásra való felkészítés. 

Az imént felsorolt hallgatók két csoportba érkeztek Wittenbergbe. 

Bánffy Ferencet apja, Losonczy Bánffy Farkas 1587. július 26-án bo-

csátja el otthonról Decsi Csimor Jánosnak, a kiváló humanistának, és má-

sik három nemesifjúnak: Budai Mártonnak, Zombori Sándornak és Komis György-

nek a társaságában.1197 Utóbbi kettővel kapcsolatban érdemes megjegyezni, 

hogy Wittenbergbe érkezvén nem iratkoznak be az egyetemre, hanem "cum iti-

neris generosi Domini Francisci Banfi huc usque comites fuissent ... ex 

mandato suorum parentum Heidelbergam proficiscerentur ...",1207 s ott im-

matrikulálják őket augusztus 16-án. 
A Wittenbergben maradt Bánffy 15BB szeptemberétől 15B9 augusztusáig 
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az egyetem rektora volt. Itt folytatott tanulmányairól semmit nem tudunk, 

kísérője, Decsi Csimor János tevékenységéről annál többet, ö írta meg uta-

zásuk történetét Hodoeporicon-jában, ami itt, Wittenbergben látott napvi-

lágot 1587-ben.1217 Számtalan latin és görög verse jelent meg a fentebb 

már említett kötetekben és Forgách Mihály Oratio-jához is írt üdvözlő ver-

set. Wittenbergből még továbbment Strassburgba, nem tudjuk, továbbra is 

Bánffy ephorosaként-e, vagy egyedül. Itt egy további verse és egy filozó-

fiai disputációja jelent meg,1227 melyek közül az utóbbi 1595-ben Witten-
123/ 

bergben újra nyomtatásra került. ' E peregrinációjáról Decsi Csimor 

1592-ben tért haza. 

A másik társaság ~ Forgács Mihály és kísérői — szintén 1587-ben, 

augusztus 3-án érkeznek Wittenbergbe.1247 ök a strassburgi egyetem felke-

resése után jönnek ide. Kísérőjük Krakkai Demeter, aki már korábban is 

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

125/ 
rektora lesz. 

126/ 
Pécsi Zsigmond, aki a szepesi Újfalusi-család sarja ~ az egyike 

a már imént említett oratiók szerzőinek. A beszédet 1586-ban mondja el "in 
127 / 

inclyto nationis Hungaricae Coetu Wittebergae." ' Ezen kívül több ver-

set írt, az egyiket Forgách Mihály egyik beszédének bevezetéseként. A hoz-
128/ 

zá írt búcsúzó verseket tartalmazó kötet 1589 márciusában jelent meg. 

Asztalos tanulmányában megjegyzi, hogy ez év nyarán a páduai egyetemet is 

félkereste.1297 Hazatérése után a szepesi kamarát igazgatja haláláig, 

1631-ig. 

Máriássy Zsigmondnak e peregrinációt megelőző tanulmányairól is tu-

dunk: 1585-ben a sárospataki iskola diákja volt. Wittenbergben az ő neve . 

alatt is megjelenik néhány latin nyelvű vers.1307 Strassburgi tanulmánya-

it Fraknói későbbre -- 1598-ra — teszi,1317 valószínűnek látszik azon-
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ban, hogy ~ amennyiben egyáltalán tanult ezen az egyetemen — , ez még a 

wittenbergi éveket megelőzően történt. 1600-ban, mint szepesi alispánt 

említik, s 1622-ben halt meg. 

A társaságnak kétségkívül legfigyelemreméltóbb tagja Forgách Mihály. 

Nem sokkal megérkezése után tartja Oratio de peregrinatione et eius laudi-
132/ 

bus című beszédét a coetusban. E munka első részében azokat a megfon-

tolásokat sorolja fel, amelyek szerinte a peregrinációt szükségessé és 

hasznossá teszik. Kiemeli a külföldön kötött barátságok, ismeretségek fon-

tosságát. A következőkben az utazás nehézségeit részletezi. A beszéd végén 

újra a külföldön folytatott tanulmányutak fontosságát hangsúlyozza: "... 

cuique bona fama, amicitia, doctrina, sapientia cordi est: ita maximé sibi 

peregrinationis studium commendatum habeat tantoque se caeteris ante ire 

' existimet, quanto longius latiusque móres urbesque externarum gentium 

persp ciendo et perlustrando im peregrinatione processerit".1337 Forgách-

nak e műve első magyar szerzőktől megjelent utazáselméleti munkák sorá-

ban.1347 

Még egy beszéde jelenik meg nyomtatásban, ezt Magyarországra való visz-

szaindulása előtt tartja, 1589-ben. Ezt megelőzően még két verséről is tu-

dunk.1357 • , 

Ezekben az években tanít a wittenbergi egyetemen Giordano Bruno. Egy 

Hans von Warmsdorf nevű hallgató Stammbuchja alapján valószínű, hógy Jól 

ismerhette őt Forgách: ebbe az emlékkönyvbe ugyanis együtt jegyzik be ne-

vüket.1367 

Forgách wittenbergi tartózkodása idejéből még egy, hallatlanul izgal-

mas forrásunk van, mégpedig 1588 november 14-én keltezett levele a flamand 

humanistához, Iustus Lipsiushoz.1377 E levelet a magyarországi újsztoi-

cizmus első dokumentumaként lehet számontartani. Ebben az ifjú a magyar 
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"Mártis potius quam Palladis stúdiósa" nemzet azon tagjainak nevében kere-

si fel Lipsiust, akik ismerik nevét, csodálják 6t, s egyben tanácsot kér-

nek tőle életükben követendő magatartásukat illetően. A tanács a válasz-

levélben így szól: "Tu perge et te literarum ac sapientiae studiis 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, hogy a 

"vera nobilitas" ~ egész humanizmust végigkísérő ~ gondolata számára épp-

úgy nem volt ismeretlen és idegen, mint kortársai előtt sem. A századvég 

viszonylag stabilizálódott, de korántsem biztonságot Ígérő éveiben nem cso-

da, hogy - különösen az e század során felemelkedett, eddig elért társa-

dalmi-gazdasági pozícióit féltő nemesség soraiban ~ e gondolat, és a lip-

' siusi "constantia" valósággal életnormává váltak. Talán nem tévedünk, ha 

a főúri peregrináció e korszakbeli indítékai közé soroljuk ezt az életel-

vet is. 

A következő "nobilis", aki 1589-ben Komáromi György társaságában irat-

kozik be az egyetemre, a coetusból való kizárása kapcsán már említett 

Esterházy Tamás.1307 Peregrinációjának gazdag forrása a még kiadatlan 

139/ 
Stammbuch-ja. 

Hogy ~ természetesen - nemcsak főúri körökben találtak maguknak 

utat e gondolatok; arra csak egy apró adatot szeretnénk hozni. Ez a szin-

tén ez időben Wittenbergben tanuló, már említett Máriássy Zsigmond csalá-

di birtokán, Márkusfalván (a 70-es években alapított) iskola egyik taná-

rával kapcsolatos. 1600 körül tanított itt Fabriczius János - korábban 

egyébként maga is wittenbergi diák volt1407 akit szoros barátság fő-

2Ött ahhoz a Bocatius Jánoshoz, aki maga is Lipsius magyarországi táborá-

hoz tartozott, s aki annak Forgáchhoz írott levelét versbe is étköltöt-
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te.1417 E barátságukról számtalan vers tanúskodik.1427 Bocatlus egyéb-

ként több verset ir Forgáchnak is,1437 a ezek szerint öt is a magyaror-

szági Lipsius-követók közé sorolja éppúgy, mint egy levelében Rimay Já-

nrl_ 144/ . nos. 

Mindezekkel nem azt akartuk bizonyítani, hogy a 80-as évek witten-

bergi egyetemén virágzó újsztoikus "kertecske" lett volna. Vitathatatlan 

azonban, hogy az itt tanuló hallgatók ~ éppen a "második filippizmus" 

összetettségéből, ellentmondásosságából fakadóan ~ rendkívül sokféle 

benyomást, inspirációt nyertek. (Gondoljunk csak arra, hogy ezekben az 

esztendőkben tanít itt a kor másik szellemi vezére, Giordano Bruno is!) 

Semmiképpen sem véletlen, hogy a wittenbergi egyetemen uralkodó, huma-

nista 3tudiumokat, életeszményeket középpontba állító légkörben könnyen 

utat és követőt találhattak maguknak a leideni professzor gondolatai is. 
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Z Á R S Z Ó 

Dolgozatunk időhatárai a filippizmus "két fellendülésének" nevezett 

időszakot jelölik.1457 Korántsem jelenti ez azt, hogy az ezt követő idő-

szak vizsgálata e szempontbál érdektelen lenne. Hiszen a coetus életébe 

fordulatot hozó 1591-es esztendő — amikor Keresztély halálát követően 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 hi-

hetnénk. 1592-ben az egyetemen a "kálvinista befolyást" kivizsgáló bizott-

ság a magyar coetust testületileg vonja felelősségre, s a határozat sze-

rint a tagoknak el kell hagyniuk az egyetemet. De alig néhány hónappal ké-

sőbb már új seniora van a szervezetnek, az az Újfalvi Imre, akinek pereg-

rinációs albumát vizsgálva bontakoznak ki előttünk a filippizmuson fel-

nőtt értelmiség útkeresései, küzdelmei az eddigi reformtörekvések megvaló-

sításáért: a Thoraconymus-tanítvány Újfalvi utazásai során felkeresi Nyu-

gat-Európa vallási-ellenzéki mozgalmainak jelentős képviselőit (köztük 

Wittenbergből 1574-ben eltávozottakat is),s hazatérte utáni munkásságában 

lehetetlen nem észrevenni a melanchthon örökség vállalását.1467 

A wittenbergi m a g y a r o k szervezetének története átnyúlik a XVII. század 

elejére is. Ezekben az esztendőkben erősödik meg igazán az a tendencia, a-

mely 1591 óta érlelődik, s kezd veszíteni vonzásából az egyetem (legalább-

is magyar vonatkozásban):1477 ekkor már évről évre csökken a coetus-tagok 

létszáma, s ez utolsó anyakönyvi bejegyzés dátuma 1613. 
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Dolgozatunkban ~ néhány kép felvillantásával « mindössze Illusztrál-

ni kíséreltük meg azt, hogy a filippizmus magyarországi vizsgálata valóban 

indokolt: a melanchthoril törekvések, eszmék továbbélése nyomon követhetó a 

tanítványok — nem utolsósorban a magyarok ~ tevékenységében. 
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J e g y z e t e k * 

1 A wittenbergi egyetemre vonatkozó irodalom összefoglalását ld. Biblio-

graphie zur Geschichte der Universität Wittenberg. Nachdruck aus: Er-

man, Wilhelm: Bibliographie der deutschen Universitäten. T.2. Leipzig 

- Berlin, 1904. S. 1095-1158. Anhang: Auswahlbibliographie zur Ge-

schichte der Universität Wittenberg, Berichtszeitraum 1900—1977. von 

Hildegard Herrieht. Halle(Saale), 1980. — A wittenbergi egyetem magyar 

vonatkozású adatait ld. Bartholomaides, J. L.: Memoria Ungarorum, qui in 

alma condam Unlversitate Vitebergensi ... studia ... confirmarunt. 

Pesthinl, 1817. 

Fraknói /Franki/ Vilmos: A kazal és külföldi iskolázás a XVI. százari-

ban. Bp. 1873. 288—319. — Révész Imre: Magyar tanulók Wittenbergben 

Melanchthon haláláig. Magyar Történelmi Tár VI. 1B59. 205—230. 

2 A Luther Mártonnal kapcsolatos rendkívül bőséges irodalommal kapcsolat-

ban ld. RGG. 3. Aufl. IV. 480—520. /=Die Religion in Geschichte und 

Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Hrsg. 

v. Kurt Galling. Tübingen, 1960./ , 

3 Levele egy erfurti tanárához, 1518. május 9. 

4 E kérdéssel és a XVI. századi oktatással kapcsolatban két összefoglalást 

emelnénk ki: Paulsen, Friedrich: Geschichte des gelehrten Unterrichts. 

Leipzig, 1919. l.Bd. - Hartfelder, Karl: Philipp Melanchthon als Prae-

ceptor Germaniae. Berlin, 1920. 

5 Comoediae P. Terentil metro numerisque restitutae. Tubingae, 1516. 

* Munkánk 1981-82-ben készUlt. Az ez utáni szakirodalomból csak néhá-

nyat, a különösen fontos tételeket iktattuk utólag jegyzeteink közé, 

és az irodalomjegyzékbe. 
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6 Institutionis Graecae Grammaticae. Hagenoe, 1518. 

7 De corrigendis adulescentiae studlla. Vuittenburgli, 1518. 

8 Max Dorn: Melanchthons Antrittsrede von 1518, ein Bekenntnis und ein 

Appel zum Fortschritt. 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wit-

tenberg, Halle, 1950. ~ Melanchthon pedagógiai munkásságával kapcso-

latban ld. Paulsen i.m. és Hartfelder i.m. 

A Melanchthonhoz kapcsolódó irodalmat összefoglaló legfontosabb munka: 

Hanrner, Wilhelm: Die Melanchthonforschung im Wandel der Jahrhunderte. 

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

/Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. 35, 36, 49./ Ne-

gyedik kötete még nem jelent meg. * 

9 A hozzájuk kapcsolódó gazdag irodalomm összefoglalását ld. Totok, Wil-

helm: Handbuch der Geschichte der Philosophie. Frankfurt a.M. 1980. 

Bd. III. Lfg. 1. 275—283. • 

10 De corrigendis ... Corpus Reformatorum /CR/ XI. Melanchthonis Opera. 

Ed. C. G. Bretschneider, M. E. Bindseil. Halle, 1856. 16. 

11 Melanchthon e beszédében Nagy Károlyt emeli ki, mint ideális "tudomány-

szervező" uralkodót. A gondolat egyébként később is többször előjön mun-

káiban, például a "De coniuctione scholarum" c. 1543-es művében. 

12 Vö. Dilthey, Wilhelm: Das natürliche System des Geisteswissenschaften 

in 17. Jahrhundert. /Diltheys Gesammelte Schriften. Leipzig - Berlin, 

1929. II. 162; 171./ — Hofman, Franz: Philipp Melanchthon und die 

zentralen Bildungsprobleme des Reformationjahrhunderts. Philipp Me-

lanchthon ~ Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae. Berlin, 1963. 

13 Melanchthont csak teológusként értékeli pl. Ellinger, G.: Philipp Me-
: lanchthon. Berlin, 1902; ezzel ellentétes az álláspontja Alandnak 

(Die Theologische Fakultät Wittenberg und ihre Stellung in Gesammtzu-
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sammenhaltung der Leucorea während des 16. Jh-s. = 450 Jahre ... A két 

végletet egymáshoz közelíteni próbálja pl. a Philipp Melanchthon - Hu-

manist, Reformator, Praeceptor Germaniae című, Idézett tanulmánykötet. 

14 összefoglalását ld. Hofman, i.m. - Luther és Melanchthon kapcsolatához 

ld. pl. Stern, Leo: Martin Luther und Philipp Melanchthon - ihre ideolo-

gische Herkunft und geschichtliche Leistung. Berlin, 1953. 

15 Loci Conmunes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae. Vite-

berg, 1521. 

16 A más dik kiadás 1535-ben jelenik meg, ebben már több helyen is módosí-

tott véleménye szerepel /pl. az akaratszabadság kérdéséről/. -

17 Spalatinnak írja 1525 márciusában: "Deinde tanta túrba est praelecto-

rum theologicorum, ut obruatur potius quam doceatur iuuentus". /Melanch* 

thons Werke.In Auswahl. Hrsg. v. Robert Stupperich. Gütersloh, 1969. 

Bd. -VII/1. 186./ . 

18 Paulsen i.m. 212-213. .. 

19 Oratio Philipp! Melanchthonis in lauden novae scholae, habita Noriber-

gae ... 1526. CR. XI. 106. 

20 Ennek az iskolának a diákja volt 1524-ig johannSturm, a strassburgi is-

kola későbbi szervezője. /1538-ban dolgozta ki programját/. 

21 Unterricht der Visitatorn, und die Pfarhern im Kurfürstertum zu Sachs-

sen. 1528. CR. XVI, 51-96. /Melanchthons Werke ... 1951. Bd. I. 215— 

271./ 

22 Unterricht ... i.m. 267. 

23 Uo. 268. 

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

25 Enchiridion elementorum puerilium. Wittenberg, 1524. CR. XX, 391. -

Institutio puerilis literarum Graecarum. Hagenau, 1525. CR. XX. 5. 

26 Ld. 1-9. sz. jegyzetet. -
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27 A nürnbergi iskolával kapcsolatban bővebben ld. szintén Hartfelder, 

i.m. 501—506, és Paulsen i.m. passim. 

28 A declamatiőkat — nyilvános retorikai gyakorlatokat — kéthetenként 

kellett megtartani, itt retorikai és grammatikai professzorok és hall-

gatók felváltva tartottak beszédeket. A disputációk alkalmával a hall-

gatóknak kellett egy-egy dolgozatukat megvédeni egy kérdező profesz-

szor — praeses — előtt. E disputációk menetét számtalan előírás sza-

bályozta. A paedagogiumban ekkor már nemcsak nyelveket tanítottak, ha-

nem ez egyben már tantárgyakhoz is előképzést nyújtott. 

29 Brevis discendae theologiae ratio. /Anhang zu der Kirchenordnung der 

Stadt Hannover. Magdeburg, 1530. CR. II. 4555/. Ebben az írásában Me-

lanchthon gyakorlati útmutatásokat ad a teológia hallgatóinak. Újra 

hangsúlyozza a nyelvtanulás elsődleges fontosságát, majd Pál apostol-

nak a rómaiakhoz írott levelét ajánlja "metodus"-ként, minthogy ebben 

van a keresztyén tanítás lényege összefoglalva. A teológiai tanulmá-

nyok során"aliquid operas collpcanrium est in humanis literis" ~ ír-

ja, de dialektikával és retorikával, valamint filozófiával is foglal-

kozni kell. 

30 Bővebben ld. Paulsen, i.m. 222. kk. 

31 Melanchthon művei első kiadásának bibliográfiáját ld. Hartfelder. i.m. 

579—620. 

32 Spalatin a választófejedelemnek írott 1520-as jelentésében számol be 

erről. id. Paulsen, i.m. 119. 

33 Iustus Meniushoz írott levele, 1544. aug. 18. /Melanchthons Werke... 

Bd. VIII. 185./ 

34 Mint például a kalandos életű Pesti Macarius József: "Is quinque annis 

Wittenbergae studuerat theologiae et bonis literis voluitque ante re-
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ditum suum ad parentlbus invisere ecclesias Germaniae et audire doc-

tos." 1540-ben iratkozott be Wittenbergbe, ahol teológiát és Irodalmat 

tanult. 1544-ben Indult tovább, a Melanchthon által Javasolt útvonalon, 

az ó ajánló leveleivel: Speyeren ót Strassburgba megy, Bucerhez, innen 

Bázelbe Myconiushoz, majd a zürichi teológusokat keresi fel. Útját In-

nen Konstanzon, Ulmon és Augsburgon át folytatja Nürnbergbe, majd visz-

szatér Wittenbergbe. Útja során elsősorban az úrvacsorával kapcsolatos 

kérdésekről beszélget a svájci reformáció vezéralakjaival, s Bullinger 

és Bucer e tárgyban irt leveleit viszi magával Melanchthonnak. Vissza-

térte után útjáról beszámol Praeceptorának, aki Luthernél is közbenjár 

Macarius érdekében (Luther ugyanis nem nézte jó szemmel utazását.) Wit-

tenbergi tanulmányait befejezve Macarius ~ szintén Melanchthon ajánló-

leveleivel ~ továbbutazik Leuterbach-hoz, Pirnába, majd Erfurtba Lan-

giushoz, illetve Magdeburgban felkeresi Aurifabert. Macarius 1547-ben 

tár vissza Magyarországra, s ezt követően Nádasdy Tamás környezetében 

találjuk. A kérdéssel kapcsolatban ás Pesti Macarius József életéhez 

ld. Rltoókné Szalay Ágnes: Ein ungarischer Schüler Melanchthons: Jose-

phus Macarius. (Acta Class. IV. Debrecen, 196B. 107—117.) 

35 Ezzel kapcsolatban írja le Erasmus: "Luther nunc tacet, Melanchthon 

mitigat." 
36 1521. jún. 14-én /Melanchthons Werke ... GUtersloh, 1971. Bd. VII. 

T.I. 115./ , • 

37 Melanchthon teológiájával kapcsolatban egyetlen nagyobb összefoglalást 

emelnénk ki: Maurer, Wilhelm: Der junge Melanchthon .zwischen Huma-

nismus und Reformation. Bd. 2. Oer Theologe. Göttingen, 1969. 

38 "itt most caak az úrvacsora-vitában alkotott véleményére utalnánk. 

1530-ban, a Confessio Augustanaban a kétféle vélemény ~ a lutheri 
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ubiquitásban és Kálvinnak Krisztus testi jelenlétét tagadó álláspont-

ja — közös vonásait igyekezett kiemelni. Az 1536-ban — Bucerral kö-

zösen megalkotott ~ Wittenbergi Konkordiában, szintén lehetőséget 

hagy a kérdés egyéni megválaszolására. 

39 Elsőként Pokoly Imre írásaiban találkozhatunk ezzel a felfogással /Me-

lanchthon és a magyarországi reformáció. Prot.Egyh.és Isk. Lap. 40. 

1897. 120. - uő. Az erdélyi református egyház története. Bp. 1904/, 

majd Révész Imrénél /Szempontok a magyar "kálvinizmus eredetének vizs-

gálatához. Száz. 4B. 1934. 157—275./ Asztalos Miklós is e nézetet 

osztja /A wittenbergi egyetem és a magyarországi kálvinizmus. Jb. des 

Wiener Ung. Hist. Inst. II. 1932. 81—94: - A wittenbergi egyetemi hall-

gatók német nyelvismerete a XVI. században. Egy. Phil. Közi. 58. 1934./-

szerinte ennek fő oka a német nyelv hiányos ismerete volt, hiszen így 

a németül prédikáló Luther helyett a hallgatóknak Melanchthon latin 

nyelvű írásmagyarázatait kellett hallgatniuk. Ebben egyetért vele Hein-

rich Kramm is /Wittenberg und das Auslanddeutschtum in Lichte Alterer 

Hochschulschriften. Leipzig, 1941. 131./ . 

40 A németországi filippizmussal foglalkozó gazdag irodalomból ld. Cali-

nich, Róbert: Kampf und Untergang des Melanchthonismus in ÍKursachsen 

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./ - Zschabitz, G.: Zur Problematik der 

sogenannten "Zweiten Reformation" in Oeutschland. /Wiss.Zschr.fd. Univ. 

Leipzig. 1965, 505—509./ 

41 Itt tanít a XVII. század elején Jessenius /1566—1621/, a magyar szár-

mazású orvosprofesszor, akinek egyik tanítványa volt Oaniel Sennert. 

42 A legkiemelkedőbbek egyike Stöckel Lénárd /1530--38-ig volt Witten-



- 50. -

bergben/. A bártfai iskola tervezetét ~ amelynek alapja a melanchtho-

ni elemi iskola rendje — 1539-ben készíti el. 

43 Album Academiae Wittenbergensis. Ed. Forstemann. Leipzig ~ Hi lle, 

1841—1934. Bd. I-V. 

44 Lampe, Friedrich Adolph: Historie Ecclesiae Reformatae, dln Hungaria 

et Transylvania ... Trajecti ad Rhenum, 172B. 663. 

45 Lampe, i.m. 663. 

46 Fraknöi, i.m. 296. 

47 Drugetiusról ld. Weber Samu: Gradeczi Stansith Horváth Gergely és csa-

ládja. Késmárk, 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. /= A hazai és külföldi iskolázás.../ 

51 A bursa tagjainak névsorát ld. Fraknói i.m. 260-267. /csak a XVI. szá-

zadi hallgatók!/ 

52 "...anno MDLV. Junii ..." - Az okmány a coetus anyakönyvében szerepel: 

"Matricula coetus Ungarici in Academia Wittebergensis collecta ab anno 

Christi 1522". Utóbbi évszám feltüntetése sokáig kérdésessé tette az 

alapítás időpontját. Ezzel kapcsolatban ld. Szabó, Géza: Geschichte 

des ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555-1613. Halle/ 

Saale/, 1941. 19-22. E munka egyébként a coetusra vonatkozó források 

és irodalom legteljesebb összefoglalása, a coetus tagjainak névsorával. 

A teljes anyakönyvet közölte: Thúry Etele) A wittenbergi egyetemen járt 

magyar tanulók társaságának anyakönyve. IskTörtAdattár, Pápa, 1908.11. 
3-67. 

53 Bartholomaides, i.m. 29-30. 
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54 Fraknói i-m. 266. 

55 Ld. Szabó, J. S.: A helvét irányú reformáció elterjedése Magyarorszá-

gon és Erdélyben. /Függelék Loesche György: Kálvin hatása és a kálvi-

nizmus 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 kapcsolat-

ban, hogy 1562-re megnyerték maguknak Csabait a helvét tanok terjesztői, 

holott az pár évvel előbb még "buzgó lutheránus" volt. Ld. Zoványi: A 

reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1922. 233, 322, 410. 

57 Molnár Gergellyel kapcsolatban ld. Varga András: Molnár Gergely, Me-

lanchthon magyar tanítványa. Doktori értekezés. Szeged, 19B2. 

58 Basilius István 1549-ben iratkozik be az egyetemre. Zoványi adatai 

alapján /1550--51-ben Jénában tanul, és 1555-ben már Kolozsváron lek-

tor, majd rektor/ az alapításkor már nincs Wittenbergben. Az anyakönyv-

~ ben azonban szerepel a neve /Szabó Géza megjegyzi, hogy utóbb áthúzták, 

i.m. 132./; tehát fel kell étételeznünk, hogy ekkor még ott volt. El-

képzelhető, hogy ~ miként Kakas György ~ ezután rögtön hazatért. 

Itthon előbb Rettegen, majd Kolozsváron lelkész. Számos unitárius 

vitairat szerzője, többek között Károlyi Péternek is ellenfele. Az idé-

zetet ld. Bartholomaides, i.m. 29. 

59 Érdekes bizonyságot szolgáltatnak ehhez a városi anyakönyvek: Witten-

bergben a XVI. században összesen 7 magyarországi diák ~ egyikük sem 

coetustag ~ kötött házasságot, a keresztelés! anyakönyvekben pedig 

egy magyar név fordul elő: Forgách Mihályé, öt keresztapának kérte fel 

egy wittenbergi család. /Ld. Szabó Géza, i.m. 51—52. - Asztalos Mik-

lós: A wittenbergi egyetem magyar hallgatóinak nyelvismerete ... 6./ 

60 A Drezdai Állami Levéltár anyagából közli Szabó Géza, i.m. 50. 
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61 Thúry Etele, i.m. 1. 

62 Uo. 30—33. 

63 A coetus anyakönyvéből kiderül, hogy az előírások be nem tartása követ-

kezményekkel járt. Pl. 1557-ben "Franciscus quldam Agriensls, qui has 

nostras pias leges penitus contempsit" és "Stephanüs Pankotai" kizá-

rattak a szervezetből, sőt mindketten az egyetemet is elhagyták néhány 

nap múlva. 15B3-ban "Thomas Literati Homonaiensis"-sel történik ugyan-

ez, 1592-ben pedig Esterházi Tamás kényszerül "próbaidőre" elhagyni a 

coetust, /ld. Szabó Géza i.m. 47—48./, jóllehet nem tudjuk, hogy en-

nek mi volt a konkrét oka. 

64 1566. augusztus-8-tól coetu9tag, 156B. február lB-tól 1569. március 

9-ig senior. Ekkor hazatér, s a váradiiskola rektora egy évig. Két mű-

ve mararit meg: a patrónusának, Csáki Mihálynak írott "Carmen" /Witten-

berg, 1569. RMK. III. 596./, és mégy egy "Carmen", amit Kopácsi Fe-

renccel közösen írtak Szikszai Fabriczius Balázsnak /Wittenberg, 1568. 

RMK. III. 580./ 

65 Thúry Etele i.m. 8. 

66 Uo. 13—14. - Szabó Géza i.m. 32—39. 

67 Thúry Etele i.m. 14.; Szabó Géza i.m. 39—40. 

68 Ami persze nem zárja ki, hogy már a koráhbi generációkat "megfertőzze 

ez az eretnekség"; Wittenberghői való hazatérése után — mint láttuk — 

ez történt az egyik alapitó coetustaggal, Kolozsvári Basilius István-

nal. Ld. fentebb 23. old. és 58. jegyzet. 

69 Méliusszal kapcsolatban ld. A második helvét hitvallás Magyarországon 

és Méliusz életműve. Bp. 1967. /Studia et Acta Ecclesiastica II. Szerk. 

Bartha Tibor/; - Bottá István: Méliusz Péter ifjúsága. Bp. 1978. /Hu-

manizmus és reformáció 7./ és az ezzel részben vitázó recenziót: Balázs 
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Mihály, ItK 1979. 670—673. 

70 Károlyi Gáspárhoz ld. Révész Imre: Magyar református egyháztörténet 

1520—1608. Debrecen, 1938.; és legújabban a teljes szakirodalomi át-

tekintésével: Szabó András: Károlyi Gáspár /15317-1591/. Bp. 1984. 

71 Ritoókné Szalay Ágnes: Albani Csirke György, Melanchthon magyar tanít-

ványa. /Diakónia, 1980. 2. 15—21./ 

72 Fraknói i.rn. 305. ' 

73 Közli; Bauch Gusztáv: Adalékok a reformatio és a tudományok történeté-

hez Magyarországon a XVI-ik században. Második közlemény. /Törtíár 

1885. 538./ 

74 Hammer: Die Melanchthonforschung .... Bd. 1. Nír.220. Közli: Ritoókné 

i.m. 18. 

75 BpEK M 342. 

76 A bejegyzések a 3—9. előzéklapokon vannak. 

77 Ld. a jegyzőkönyv fényképmásolatát: Száz.70. 1936. 48. lap után. 

78 A Károlyi Péterre vonatkozó adatok legteljesebb összefoglalását ld. 

Nagy Kálozl Balázs: Károlyi Péter /A második helvét hitvallás ... 

473—516./ 

79 Szabó Géza, i.m. 135. 

B0 RMK III. 529. /=Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. Bp. 1896./ 

81 RMNY 235. /=Régi magyarországi nyomtatványok. 1473—1600. Kiad. MTA -

OSzK. Bp. 1971./ 

82 RMNY 236. 

83 Ilyen tanítványa volt Skaricza Máté, aki 1569—72-ben járta a külföldi 

egyetemeket /Padua, Genova, Wittenberg - 1571 -, Marburg és Anglia/, 

hazatérte után lelkészként működött és több, antitrinitáriusokkal 

folytatott vitában vett részt. 
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B4 Lampe, i.m. 152. 

85 RMK III. 591. 

86 Brevis erudita et persplcua explicatio orthodoxae fidei de uno vero 

Deo, Patre, Filio et Spiritu Sancto adversus blasphemos Georgii Bland-

ratae et Francisci Davidis errores. Vitebergae, 1571. RMK. III. 612. 

87 Ld. 39. sz. jegyzetet ~ a magyar etnikumra vonatkozóan ezt az eddigi-

ekben igyekeztünk cáfolni. 

88 Az idézett mő: Sculteti, Severinue: Hypomnima, das ist ein kurtze 

nothwendige Erinnerung an die fünff löbliche rewe Stedte in Gber Vnger 

Vngern ... Bartíeld, 1599. /RMNY 853./ Evangélikus vitairat a zwingliá-

nusok ellenj a szabad királyi városok 1597-es lőcsei zsinatának kivo-

nata; a hittételeket Melanchthonra való hivatkozások támasztják alá. 

89 E kérdéssel foglalkozik Ötvös Péter doktori értekezése /A szász fi-

lippízmus és első föllendülésének felsőmagyarországi recepciója. Sze-

ged, 1971./ 

90 A 20-as évek elején Henckel János, Mária királyné későbbi papja a vá-

ros lelkésze, aki már ekkor köztudottan protestáns felfogású. 

91 Zoványi szerint Leudischer a krakkói egyetemre járt. /Magyarországi 

protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. kiad. Bp. 1777. 370./ 

92 Catechesis, continens explicationem simplicem et brevem Decalogi, Sym-

boli Apostoliéi, Orationis Oominicae, Doctrinae de poenitentia et sac-

ramentis, contexta ex Corpore Doctrinae Chrsitianae etc. Edita in Aca-

demia Wittenbergensi et accommodata ad usum scholarum puerilium. 1571. 

9.3 Fraknói, i.m. 309. 

94 A Thoraconymus életére, munkásságára vonatkozó eddigi legteljesebb 

feldolgozás: Ötvös Péter i.m. 60-76. - Dongó Gy. Géza: Mátyás főpap 

tíz panasza 1579-ből. /Adalékok Zemplén vármegye történetéhez, 1911. 
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50—54./ - Idézi Ötvös Péter, i.m. 66—68. 

95 Uo. 68. ' 

96 De controverslis religionis hoc seculo motis, Adversaria quaedam 

Scripta ... a Petro Berexasio et a Matthia Thoraconymo, Pataciensis 

Gymnasii Rectore, Ed. Cura Joh. Jac. Grynaei. Basilaea, A.D. 1587. 

97 OSZK Oct Lat 149. A leveleket egy jegyzőkönyvbe másolták be, sokszor 

sajnos dátum és aláírás nélkUl. Keserű Bálint adta át nekem e levele-

ket, mely szívességét ezúttal köszönöm meg. 

98 Admonitiones de ratione discendi atque docendi in ultimé 9eu 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 Fraknói i.m. 303. - Szabó Géza i.m. 133. 

102 RMK III. 442. . • ' 

103 RMK III. 444. 

104 Fraknói, i.m. 267. 

105 Városi jegyzökönyv. Id. Kemény Lajos: Károlyi András. ItK 19. 1909. 

633—636. 

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

ItK. 21. 1911. 1Í4--119. 

107 Zoványi II. 181. 

108 Zoványi: Egyh Tört. Lexikon. 295. 

109 A levelet idézi Kemény Lajos, i.m. 435. 

110 RMNY 470. A műnek van egy második része is: Zep ekes koniorgesek ... 

Cracoba írattattak 1580. 4. Novembris. 

111 Pl. Matthies Dresser, aki eztán Lipcsében lett a görög es latin 
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nyelv, s a történelem professzora ~ haláláig Melanchthon híve marad; 

vagy Caspar Peucer, Melanchthon veje, a híres orvosprofesszor és mate-

matikatudós, kit 1574-ben be is börtönöztek. Szabadulása után Anhalt 

városában orvos és tanácsos. 

112 Csllnich i.m. 164. 

113 Kállai Albert 1579-tél Szikszón, majd Bl-t61 Ungváron lelkész, 1584-

t61 pedig esperes. Szegedi Mátéról, aki késóbb Sárváron volt lelkész, 

Zoványi azt jegyzi meg, hogy "türelmes elnézésű" lutheránus volt. /II. 

248./ Gálfi Imre /"Zerdaheliensis"/ későbbi sorsáról nem tudunk. 

114 Asztalos Miklós: Wissenschaftliches Leben in der Wittenberger ungari-

schen Gesellschaft im XVI. Jahrhundert. /Ung Jhb X. 1930. 128—133./ 

115 A beszédek szerzői: Borégetö Miklós, Sárközi Bálint, Forgách Mihály 

és Pécsi Zsigmond. A debreceni Borégetó Miklós hazautazása elótt tart-

ja beszédét /1588. szept. 4., 1587. áprilisától van Wittenbergben/: 

"Oratio adversus purgatórium pontificium" címmel. /RMK III. 775./ Sár-

közi Bálint szintén 1587 ószén jött az egyetemre, a beszédet a kővet-

kező évben tartja. Címe: "Oratio de modo considerationis primi princi-

pii ex natura et dispositione universi..." /RMK III, 783./ Ez év szep-

temberében már Heidelbergben iratkozik be, Rákóczi Zsigmond volt a 

patrónusa. A többi oratio szerzőjére később térünk vissza. 

116 Koncz József: A wittenbergi akadémián a XVI. században tanult ifjak 

versei mint forrásművek és pótlékok a Magyar Athenáshoz. /ItK 1891. 

246-260./ 

117 Ilyenek: Oskai /Ocskai?/ János /1559-ben iratkozott be/; Almási Máté 

/1561-ben inmatrikulálták/; Sennyei /Kis-sennyei?/ Tamás: 1565-661 hall-

gató; Csáki Zsigmond, aki 1588-ban jött Wittenbergbe. 

118 Szabó Géza, i.m. 141. 
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119 Bánffy Farkas egyébként bőkezűen megajándékozta a coetust: "misit 

per Dominum Joannem Deczium, filii sui ephorum, talleros decern." Idf. 

Szabó Géza i.m. 84. 

120 Id. Szabó Géza, i.m. 84. - Heidelbergbe való beiratkozásukat említi 

Fraknói i.m. 251. - 1591-ben mindketten beiratkoznak a páduai egyetem-

re. Ld. Veress Endre: A paduai egyetem magyarországi tanulóinak anya-

könyve és iratai /1264--1864/. Bp. 1915. /Fontes Rerum Hungaricarum. 

Tom 1./ 96, 98. 

121 Hodoeporicon itineris Transylvanici, Moldavici, RÜBSÍCÍ, Cassubii, 

Masqvici, Prussici, Borussici, Pomerani, Marchici et Saxonici, éxant-

lati 1587. /RMK III. 764./ - a műről Id. Kovács Sándor Iván: Útleíró 

utazások*- utazási irodalom a XVI—XVII. században. /Irodalomtörténe-

ti dolgozatok 73./ Szeged, 1972. 80. - Decsi Csimor Jánosról ld. 

MagylrodTört. I. 4 3 4 — 4 3 6 ' 

122 Synopsis philosophiae Argentorati, 159Í. - a vers a Carmina gratu-

latoria in honorem ... Andréae Reichmundi Blstricensis ... scripta. 

Argentorati, 1591. /RMK III, 814./ című kötetben jelent meg. 

123 RMK III. 864. 

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

125 Szinnyei VII. 189—190. -

126 Nagy Iván: Magyarország családi 9. 178. 

127 Oratio de bonis animi et corporis. - a beszédet említi Asztalos Mik-

lós /Wissenschaftliches Leben ... 130./, és ennek alapján Szabó Géza 

/i.m. 67./, az RMK-ban nem szerepel. 

128 RMK III, 798. 

129 Asztalos: Wissenschaftliches Leben ... 130. - A paduai egyetem anya-

könyvében nem szerepel, hogy beiratkozott volna! /.Ld. Veress i.m. 

94—95./ 
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130 RMK III. 769, 779, 813, 

131 Fraknói, i.m. 286. 

132 RMK III. 769. 

133 Id. Szabó Géza, i.m. 67. 

134 Az oratioval kapcsolatban ld. Kovács Sándor Iván i.m. 82—83. 

135 Oratio de magninimitate regia virtute et magnanimo. /RMK III. 794./ 

- Sárközi Bálint beszédéhez és Szamosközi R. Sándor egy "Carmen"-jé-

hez /RMK III. 784./ írt üdvözlő verseket. 

136 Giordano Bruno és Forgác Mihály kapcsolatához ld. Koltay-Kastner Je-

nő: Giordano Bruno a magyar irodalomban. /It. 1950. 101—107./ 

137 Lásd Förgách Mihály és Iustus Lipsius levélváltása. Közzéteszi az MTA 

Irodalomtudományi Intézet Reneszánszkutató Csoportja. Bp. 1971. A hazai 

újsztoicizmussal kapcsolatban lásd: Vargha Anna: Iustus Lipsius és a 

magyar szellemi élet. Bp. 1942; Klaniczay Tibor: A magyar késörene-

szánsz problémái. = Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 303—339.; A sá-

rospataki manierizmus-ülésszak anyaga: ItK 1970/4. szám; Kovács Sán-

dor Iván: Iustus Lipsius és a magyar késó-reneszánsz utazási irodalom. 

= Pannoniából Európába. Bp. 1975 . 72—79.; Antoine Coron: Justus Lip-

sius levelezése a magyarokkal és Révay Péter kiadatlan levele Lipsi-

ushoz. ItK 1976. 490—496.; Székely Júlia Anna: Justus Lipsius isme-

retlen levelezőpartnere: Koppay György. ItK 1982. 649—652. 

138 Szabó Géza, i.m. 48. vö. még a 63. sz. jegyzettel. 

139 Ma a Zágrábi Egyetemi Könyvtár kézirattárában, mint a Bibliotheca Zri-

. nyiana része. Vö. Alexander Kende: Die Bibliothek des Dichters Nico-

lau Zrinyi. Wien, 1893. 29. Mai jelzete: R 3322. 

140 Fraknói, i.m. 313. 

141 Paraphrasis elegiaca epistolae Justi Lipsi Ad ... Michaelem Forgách 
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1. baronem de Gymes. /RMNY 846(191)/. : . 

142 Például az Iménti kötetben a 162, 178, 228, 264, 275, 315, 330. számú 

versek. 

143 Például RMNY 818(25), s előbbi kötetben is szerepel néhány. 

144 1592. aug. 20-án /Rimay János összes művei, összeáll. Eckhard Sándor. 

Bp. 1955. 227./ 

145 Az első filippista huilámot ugyanis már a 60-as évektől kezdve érzé-

kelni lehet. 

146 Újfalvi Imre peregrinációjával és a 90-es évek ideológiai áramlataival 

Keserű Bálint tanulmánya foglalkozik /Újfalvi Imre és az európai "késő-

humanista ellenzék". = ActaUnivSzeg. ActaHistLittHung. Tom IX. Szeged, 

1969. 3—4./ . 

147 A magyarok közül sokan ekkor inkább Heidelberget választják, azt az 

egyetemet, ahol már a XVI; században Wittenberget járt hallgatók kö-

zül is igen sokan megfordultak. 
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Zusammenfassung 

Melanchthan und die ungarländischen Studenten in Wittenberg 
von den 1550er Jahren bis 1587. 

/Beiträge zu dem ersten Jahrhundert der 
Melanchthon-Rezeption in Ungarn/ 

In der vorliegenden Arbeit werden zwei grundlegende Themen der ungari-
schen Reformationsforschung wieder aufgenommen und behandelt: in dem ersten 
Kapitel wird Melanchthons Tätigkeit an der Universität zu Wittenberg dar-
gestellt, und im Lichte dieser Einführung werden dann im zweiten einige sei-
ner ungarischen Schüler vorgestellt, bzw. ihren Studien und späteren Wirken 
nach tiefgehend analysiert. Die Untersuchung dieser Periode des Unterrichts 
und der Bildung ist von grosser Bedeutung: in diesen Jahren sind Melanchthons 
Lehren an der Universität und in den verschiedenen Institutionen des Fürsten-
tums Sachsen allgemein verbreitet worden, und die ungarischen Studenten in 
Wittenberg haben diesen Aufstieg, den Kampf und den späteren Untergang des 
Philippismus miterlebt. Zu der realen Wertung der Bestrebungen und des Ge-
dankengutes dieser ungarischen - bzw. hungarus - Studenten will diesmal die 
Arbeit beitragen. 

+ • . 

Anhand älterer und neuester Bearbeitungen, Oatensammlungen, Monographen 
u.s.w. wird im ersten Kapitel Melanchthons Schaffen und Wirkung in Witten-
berg dargestellt. Als Vorbereitung dient es der eigentlichen Untersuchung 
der Melanchthon-Rezeption im zweiten Teil der Arbeit, und zu diesem Zweck 
sind fünf Unterabschnitte behandelt. Zuerst wird die Geschichte der Univer-
sität in Wittenbejg kurz vorgestellt, dann die berühmte Antrittsrede Me-. 
lanchthons /De_corrigendis_adulescentiae_stu 1518/ mit Hilfe reicher 
Zitate ausgelegt. Im Mittelpunkt dieser Rede steht die humanistische Anfor-
derung der Besserung des Schul— und Unterrichtswesens, und wird gleichfalls 
das natürliche System der Wissenschaften dargelegt. Dieses System basiert 
auf der Lehre von lumen naturale, die die grundlegende philosophische Lehre 
in dem Gedankenzusammenhang Melanchthons ist: sie ist gleicherweise die Ba-
sis seiner wissenschaftlichen Bestrebungen und Lehrbücher, und die seiner 
Glaubenslehre. Im dritten Abschnitt wird der Praeceptor Germaniae behandelt, 
seine Gedanken über Schulung und Bildung werden im Zusammenhang mit der 
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Gründung und Einrichtung der Schulen /"Lateinschule", "Obere Schule", Univer-
sität/ dargestellt. Die diesbezüglichen Feststellungen sind mit Zitaten aus 
mehreren Schriften vom Melanchthon dokumentiert. Mit der Frage seiner Theo-
logie /Abschnitt 4./ wird eine alte Diskussionsfrage hervorgehoben. Die Au-
torin betont die Toleranz seiner Glaubenslehre, und weist die Feststellungen 
einiger ungarischen Forscher zurück, dass Melanchthons Theologie in der Ver-
breitung des kalvinistischen Lehre in Ungarn eine wesentliche Rolle gespielt 
haben musste. Der Philippismus und die Toleranzideen der Melanchthon-Studen-
ten haben die strenge lutherische Orthodoxie zurückgewiesen und aufgelockert, 
aber an der Rezeption des Kalvinismus in Ungarn schon geringen Anteil ge-
habt. Im fünften Abschnitt dieses Kapitels wird dann der ideologische Zu-
stand an der Universität - und im weiteren Sinne in Kursachsen - nach dem 
Tode Melanchthons charakterisiert. Mit der Hilfe der zahlreichen diesbe-
züglichen Abhandlungen wird zuerst der sg. Philippismus erklärt: Auf der ei-
nen Seite sei es eine theologische, sich von der Orthodoxie bzw. von der 
Mystik abgrenzende Richtung, auf der anderen Seiten bedeutet aber auf huma-
nistischen Traditionen basierende bildungspolitische Bestrebungen. Die Streik 
tigkeiten zwischen der Orthodoxie und dem Philippismus haben das geistige 
und politische Leben in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wesentlich 
determiniert, und wurden immer als politische Fragen behandelt. In diesen 
Jahrzehnten ist es den Philippisten zweimal gelungen, in Kursachsen führende 
Positionen zu erwerben: Die erste Blütezeit dauerte bis etwa 1574, und mit 
der Herausgabe der Bekenntnisschrift Formula Concordiae wurde gehenmt; die 
zweitê  hatte in den Jahren von 1586 bis 1591 besonderen Einfluss auf die 
kirchliche, wissenschaftliche und politische Einrichtung in Kursachsen. Die 
Bestrebungen der führenden Philippisten wurden neulich öfters zur Diskussions-
frage gestellt und tiefgehend analysiert. Die Autorin weist auf diese Dis-
kussionen hin, rechnet mit den neueren wissenschaftlichen Ergebnissen, stellt 
aber diesmal nicht den Kampf und Untergang des Philippismus, sondern die Lage 
und Möglichkeiten der ungarländischen Studenten in Wittenberg im Vordergrung 
der Analyse. Diese Zielsetzung der Untersuchung ermöglicht einen Ubergang zu 
dem eigentlichen Thema der Abhandlung, und gibt den ungarischen Lesern einen 
nötigen Uber blick über den ideologischen Zustand in Kursachsen, sowie über 
die wissenschaftliche Beurteilung der zeitgenössischen Geistesstömungen. Das 
zweite Kapitel /Die Ungarn an der philippistischen Universität zu Witten-
berg bis 1587/ befasst sich nämlich mit der Frage der Studien und späteren 
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Wirkens einiger bedeutenden ungarischen Studenten, sowie mit der Geschichte 
der ungarischen Gesellschaft /coetus/ an der Universität in Wittenberg. Die 
Einrichtung und das Wirken dieser ungarischen Gesellschaft steht im Mittel-
punkt der Untersuchung, aber wird auch die Zeit vor ihrer Gründung /1555/ 
kurz dargelegt. Mit der Verbreitung der Reformation in Ungarn ist es zu er-
klären, dass die ungarischen Studenten schon ab Anfang der 1520er Jahre die 
Universität in Wittenberg besuchten: Der erste ist aus dem Jahre 1521 er-
wähnt /"Gregorius ab oppido Sancti Antonii"/, und in den kommenden Jahren 
nimmt die Zahl ungarischer Studenten fortlaufend zu. Nach dem Zeugnis der 
Matrikel kann festgelegt werden, dass mehr als 1.000 Studenten aus Ungarn 
bis zur Jahrhundertswende in Wittenberg immatrikuliert wurden. Unter ihnen 
waren auch diejenigen, die ein Leben lang mit dem Praeceptor im engsten 
Kontakt standen, und ihn über ihre Tätigkeit in Ungarn stets benachrichtigten. 
Einige Studenten Melanchthons haben auch dazu beigetragen, dass er innigen 
Kontakt mit ungarischen Gebildeten, u.a. mit dem berühmten Humanisten in Sár-
vár, Tamás Nádasdy gewinne. ' . 

Mit der Umgestaltung der früheren Organisationsformen der Studierenden 
wurden von den Nationen verschiedene .Gesellschaften nationaler Bestimmtheit 
gebildet. Die ungarische Gesellschaft in Wittenberg wurde 1555 von György 
Kakas gegründet, der zuerst in Krakkau studierte, dann zur Zeit der Gründung 
der ungarischen Gesellschaft schon fast 20 Jahre /seit 1536/ in Wittenberg 
weilte. 16 Studenten waren die Begründer und damit die ersten Mitglieder , 
der Gesellschaft, unter ihnen einige vom bedeutenden Rang in der ungarischen 
Bildungs- und Kirchengeschichte, wie zB. Gergely Molnár, Verfasser der ersten 
lateinischen Grammatik in Ungarn, oder der Antitrinitarier István Basilius 
aus Klausenburg. Anhand der Matrikel der Universität sowie der ungarischen 
Gesellschaft stellt es sich heraus, dass keineswegs alle Studenten aus Un-
garn der Gesellschaft beitraten, aber alle Mitglieder waren der Muttersprache 
nach ungarisch. Die Einrichtung und das Leben der Gesellschaft wurde durch 
Statuten geregelt, die 1555 und 1571 formuliert, bzw. ergänzt wurden. In den 
Statuten von 1555 werden sechs Punkte behandelt, sowie das Studium gemäss 
den Vorschriften der Universität, das System der Disputationen und der Vor-
stand der Gesellschaft. An der Spitze der Organisation steht der gewählte 
Senior, der auch im Rat der Universität das Interesse der Gesellschaft ver-
treten muss. Die Statuten von 1571 werden dann mit anderen, eingehend dar-
gelegten Punkten erweitert..Diesmal wurden auch die Regel des Verhaltens 
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und der Kleidung behandelt. Der Punkt 14 ist besonders hervorzuheben: die 
Mitglieder der ungarischen Gesellschaft sind verpflichtet, sich von den 
Lehren der Antitrinitarier abzugrenzen, und als Voraussetzung der Aufnahme 
müssten sie die "Formula-Iuramenti". einen Schwurtext unterzeichnen. Dieser 
Text kann als eine Variante des Trinitätsbekenntnisses aus dem Jahre 1568 
betrachtet werden. Dieses Bekenntnis wurde am 8. August 1568 zur Zeit des 
Seniorats von János Vetési formuliert und von allen Mitgliedern der Gesell-
schaft unterzeichnet. Hier werden die antitrinitarischen Lehren am streng-
sten zurückgewiesen, und teilweise widerlegt. Betreffs der allgemeinen Ver-
breitung der antitrinitarischen Lehren kann diese Widerlegung in Wittenberg 
für verspätet gehalten werden, aber diesmal schliesst sich die ungarische Ge-
sellschaft als Organisation den Diskussionen Uber religiöse und Bekenntnis-
fragen an. Vor der Vefassung dieses Bekenntnisses sind einige Stddenten her-
vorzuheben, wie zB. Peter Méliusz oder Gáspár Károlyi, die während ihrer Tä-
tigkeit in Ungarn heftige Diskussionen gegen den Antitrinitarismus geführt 
haben. Das Wirken dieser beiden Hauptfiguren der ungarischen Kirchen- und 
Bildungsgeschichte ist allgemein bekannt, diesmal werden zwei andere Ver-
treter der zeitgenössischen Streitigkeiten vorgestellt: György-Csirke und 
Péter Károlyi. Nach siebenjährigen Studien in Wien kam Csirke 1559 in Wit-
tenberg an, und wird ein eifriger Anhänger und Student Melanchthons. Die 
Eintragungen seiner Bibel weisen auf einen Gelehrtenkreis hin: in Witten-
berg haben Georg Maior, Joachim Camerarius, Paul Eber, Henrlcus Moller und 
schliesslich Melanchthon in seine Bibel Widmungen eingetragen. Nach seiner 
Heimkehr war er zuerst in Debrecen tätig, und wirkte an der Untersuchung 
der Lehren von Tamás Arany mit, ab 1564 Gesandter in Siebenbürgen und auf 
der Pforte. Seine Laufbahn ist von grösserer Bedeutung: er ist einer der 
ersten ungarischen Adelsgeschlechten an der Universität in Wittenberg, der 
zu Hause wichtige Positionen und Ämter besass. Péter Károlyi ist gleichfalls 
wegen seiner Beteiligung an den religiösen Diskussionen hervorzuheben: er war 
ein eifriger Gegner des Antitrinitarismus und verfasste zahlreiche Streit-
schriften. Károlyi kam 1564 in Wittenberg an, und wurde in demselben Jahr 
Mitglied der ungarischen Gesellschaft. Die Angaben Uber seinen Aufenthalt 
in Wittenberg sind äusserst spärlich, sein Name taucht allein in einer Ge-
dichtsammlung /"Carmina Propemtica. ."etc.1564/ auf. Ab 1566 war er der Rek-
tor der Schule in Kolozsvár /Klausenburg/, und veröffentlichte in demselben 
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Jahr seine griechische Grammatik in lateinischer Sprache. Diese Gramnatik, 
als ein Lehrbuch der zeitgenössischen Schulen, würde bis zur Jahrhunderts-
wende in vier Auflagen neu veröffentlicht. Im Jahre 1567 gab Károlyi noch 
ein Lehrbuch, eine Verslehre heraus. Károlyi, der vor der Verfassung der Be-
kenntnisschrift der ungarischen Gesellschaft aber nach dem Tode Melanchthons 
in Wittenberg studierte, knüpfte sich den Lehren der Melanchthon Nachfolger 
8n. 

In der Abhandlung werden ferner die Studenten helvetischer Richtung 
erwähnt: Mátyás-Thoraconymus und András Károlyi u.a. Thoraconymus studierte' 
während der ersten Blütezeit des Philippismus in Wittenberg, nach seiner 
Heimkehr arbeitete er als Gymnasialrektor in Késmárk und in Kassa. Jahrelang 
betätigte er sich auf den streng nach den Lutherschen Dogmen eingerichteten 
Gebieten, gnd verfasste Streitschriften von grosser Bedeutung. Schliesslich 
unterrichtete er in Sárospatak, wo er sein ganzes Können der Erziehung der 
Jugend widmete. András Károlyi war 1556 Mitglied der ungarischen Gesellschaft 
in Wittenberg, und publizierte ein Werk im Jahre 1557: "Epistola ad ... Do-
minum Franciscum Suliok Pannonium". In demselben Jahr wird er an der Univer-
sität- in Krakkau immatrikuliert, und taucht in Ungarn erst im Jahre 1575 
wieder auf: Am 3. Januar 1575 wird András Károlyi zum ungarischen Pfarrer 
der Gemeinde in Kassa eingeladen. Wegen seiner Predigten wurde er im folgen-
den Jahr von dem Gemeinderat verurteilt und dazu gezwungen, seine Lehren 
in einer Erklärung zu widerrufen. Laut dieser Erklärung konnte er der Luther-
scben Ubiquitätslehre nicht zustimmen. Später geriet er in Streitigkeiten 
wegen der Erteilung des Abendmahls: statt Hostie reicht er den Gläubigen 
Brot. Als Folge dieser Diskussionen musste er endlich die Stadt verlassen. 
15B0 fuhr er wiederum nach Krakkau, um sein Büchlein Uber die religiöse 
Zwiespältigkeit seiner Zeit veröffentlichen zu können. Die Auslegung der Fra-
gen zeigt den starken Einfluss von Kalvin, das Buch wurda?.deshalb in Kassa 
eingezogen und Károlyi aus der Stadt ausgewiesen. . 

Nach dem Untergang des Philippismus in Wittenberg kehrten fast alle 
Mitglieder der ungarischen Gesellschaft nach Hause zurUck. Erst von der 
Mitte der 1580er Jahre begann ein neuer Aufstieg der Gesellschaft an der 
Universität: diesmal wurden aber nicht mehr die theologischen und pädago-
gischen, sondern die humanistischen Studien gepflegt. Zu dieser Zeit be-
gann die Peregrination des Hochadels nach Wittenberg. Bis zum Jahre 1562 
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besuchten die Universität bloss 16 Hochadelige, ihre Zahl nimmt aber ab 1587 
wesentlich zu. Dieses Jahr wurden Ferenc Bánffy, Mihály Forgách, Zsigmond 
Máriássy und Zsigmond Pécsi in die Matrikel eingegangen. In der ungarischen 
Bildungs- und Literaturgeschichte ist unter ihnen Mihály Forgách von gröss-
ter Bedeutung; nach der Ankunft in Wittenberg lies er seine berühmte Rede 
Uber die Peregrination vor /'̂ Oratio de peregrinatione et eius laudibus"/, 
während seiner Studienzeit verfasste Gedichte und veröffentliche noch eine 
zweite Rede. 1588 wendet er.sich mit einem Brief an den berühmtesten Huma-
nisten der Zeit, Iustus Lipsius, und fragt ihn Uber die Möglichkeiten einer 
der Zeit gemessen Lebensführung. Zur Zeit der zweiten Blüte des kursächsi-
scben Philippismus sind also schon neuere Bestrebungen im Sinne humanisti-
scher Traditionen wahrzuhehmen. 

Peter Ötvös 
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