
PRAECEPTOE GERMANIAE. 

(Befejező közlemény.) 

Melanthon azonban nemcsak tudós reformer, hanem 
egyúttal praktikus iskolaszervező (organisator) is. A középkor 
vége felé az iskolák, a melyek csaknem kizárólag az egyház 
hatósága alatt állottak, már a pusztulás igen szomorú képét 
tárták fel. Melanthon vérző szívvel panaszolja el türingiai 
egyházlátogatási útján szerzett tapasztalatait. „A visitatiók 
végével gyakran kimentem és sírtam a nyomor felett, melyet 
láttam ; ki felel arról, hogy a szegény emberek mind mostanig 
oly nagy tudatlanságban hagyattak? Vérzik a szivem, ha e 
lelki nyomort nézem, s ki ne jajdulna föl, látván, hogy az 
ember tehetségei annyira el vannak hanyagolva s hogy a 
lélek, a mely pedig annyit képes megtanulni s megérteni, még 
teremtőjéről s uráról sem tud semmit !a Luther is. a maga 
szókimondó erélyes modorában gyakorta korholja a püspökö-
ket s papokat, hogy az iskolaügyet teljesen elhanyagolták, 
a mint ennek egyik ékesen szóló példányát épen a két káté-
jának előszavában szemlélhetjük. Minthogy pedig az egyháztól, 
akkori elmaradt állapotában, az iskolaügynek előnyös meg-
változtatása nem volt várható, nem maradt más hátra, mint 
a világi fejedelmekhez, nemesekhez és városi hatóságokhoz 
fordulni orvoslás végett Melanthon Lutherrel együtt ez actió-
ban buzgón s fáradhatlanul részt vett. Ajánlja, hogy fordít-
tassanak e czélra a zárdák birtokai s iskolaépületül alakít-
tassanak át a megürült kolostorok. Az általános elmaradott-
ságból eredt iskolaügyi zavarokat jelentékenyen megnövelte 
a parasztháború, a mely a reformáczió addig elért sikereit is 
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pusztulással fenyegette. „A parochiák nyomorban. A paraszt 
nem becsüli papját úgy annyira, bogy ba szigorúbb rendet 
nem teremtünk, rövid időn se papok, se iskolák, se tanítvá-
nyok nem lesznek s Isten igéje és szolgálata tönkre megyu 

— panaszolja ez időben Luther s igyekszik a választófejede-
lemnél elérni, hogy a rend erélyes és beható egyházlátogatások 
útján állíttassék helyre. így jöttek létre azok a nevezetes 
„vi8itatiók", a melyeknél még nevezetesebb az ez alkalomra 
kiadott s Melanthontól szerkesztett „VisitationsbüchleinV és 
ennek legértékesebb része, a függelékül hozzáadott úgyneve-
zett „Kursacbsische Scbulordnung" 1528-ból. 

A mű mindenekelőtt az iskolákról szól általában. „A 
papok is intsék a népet, bogy gyermekeiket az iskolába 
adják, hogy ott emberekké nevelkedjenek s megtanuljanak 
az egyházakban jól tanítani és azokat jól kormányozni. 
Mert azt hiszik némelyek, hogy elég a papságra, ha va-
laki németül olvasni tud. — Ez pedig veszedelmes tévely-
gés. Mert a ki másokat akar tanítani, annak magának nagy 
gyakorlattal s különös ügyességgel kell bírnia. Hogy pedig 
ezt elérhesse, sokáig s mindjárt kora ifjúságától kezdve 
szorgalmasan tamilnia kell. . . Azért, az Isten szerelméért, 
küldjék a szülék gyermekeiket iskolába, hogy ott Isten szá-
mára felszerelve, Istennek s másoknak hasznára váljanak". 
Alább mindjárt szemben azokkal, a kik csak testi nyereség 
miatt („umb des bauchs willena) tanulnak, a tanulást egye-
nesen istentiszteletnek minősíti s majd, „minthogy mindeddig 
a gyermekiskoláknál sok visszaélés történt", megszabja a 
helyes' tanítás elveit és menetét. Három alapelvet állit fel: 
a) hogy a gyermekek kizárólagosan latinul tanuljanak; 6) hogy 
könyvekkel túl ne terheltessenek és c) hogy csoportokba 
(„hauffen") osztassanak. 

Látjuk ezen szemelvényből, hogy itt tulajdonképen nem 
a mai értelemben vett népiskoláról van szó, mert itt még a 
középkorban sem lehetett volna kizárólagosan latinul tanítani. 

1 E visitatiók s a „Visitationsbüchlein" keletkezésére 1. C. A. Burk-
hardt: „Geschiehte der sácheischen Kirchen und Schulvisitationen". Lipcse, 
1879. 1—27, 1. 
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Melanthon s vele együtt Luther is itt tényleg az oktatás e 
legalsóbb fokát figyelmen kívül hagyja. Nyilván, mert e fel-
adatot a papság hivatáskörébe utalták s az életre legszüksé-
gesebb tudnivalók s a vallás tanításában kimerítve látták. A 
humanista Melanthon a tanítás s nevelés egyetlen eszközét a 
latin nyelvben látja, ez alapon építi fel iskolaszervezetét és 
pedig három egymásra kővetkező osztályban, vagy mint ő 
nevezte, „csoportban". 

Ez iskolaszervezet nem egyéb, mint a régi triviumnak 
reorganisálása, tehát egy háromosztályú latin iskola, a mely-
ben, minthogy az oktatás egészen az egyetemi tanulmányokig 
terjedett ki, minden egyes „csoport" több évet vett igénybe, 
az évek számának meghatározása nélkül. Az előrehaladás 
kizárólagosan a tanuló szorgalmától tétetett függővé. E mel-
lett nem is okvetlen szükséges az osztályok teljes elkülöníté-
sére gondolnunk. Megtörténhetett ez nagyobb iskolában, de a 
tanulók kisebb száma mellett megmaradtak ezek, egy tanító 
vezetése mellett, egyazon teremben, a szó szoros értelmében 
három „csoport"'. Az egész tervezet tehát vajmi egyszerű, sőt 
szegényesnek látszó; ámde ez csak látszat s midőn Erasmns 
a reformáczió iskoláit azzal vádolta, hogy „ubi lutheranismus, 
ibi litterarum interitus", tulajdonképen oly ítéletet mondott, a 
mely reá, mint a humanisták elismert fejére, kétszeres sűly-
lyal hull vissza. Ez iskolák nem akartak egyebek lenni, mint 
előkészítő lépcső az egyetemi tanulmányokhoz, megszerzésére 
azon formális előkészültségnek, a mely a forrásoktól teljes 
mértékben való merítésre képesít. 

Ezen iskolaterwei lényegében megegyez Melanthonnak 
az 1538-ban Herzberg város kérelmére készített terve, a melyet 
a német gymnasiumok „alapító levelének" szoktak nevezni 8 
a melyben a tananyagot ugyancsak az olvasás, írás, ének, a 
vallásoktatás, a grammatika, rhetorika s dialektika képezi. 
Gzél: a latin eloquentia, vagyis e nyelvnek írásban és szóban 
szabatos, biztos, világos használata. E mellett, úgy mint a wit-
tenbergi 1533-ban kelt rendezet is megköveteli, a gyermekek 
és ifjak mindennap a templomba jártak. A pietás mélyítése 
a legfőbb feladat volt, hiszen végeredményben ez iskolák is 
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épen az egyház számára készítették elő a jövendő szolgákat, 
a reformáczió a templom és iskola közötti benső viszonyt a mai 
kor által különösen megszívlelésre méltó módon és mérvben 
mindig a leggondosabban ápolta. 

A triviális iskola mellett azonban találkozunk még a 
reformáczió idejében más, magasabb humanista jellegű inté-
zetekkel, az ú. n. „felsőbb iskolákkal" is, milyen például a 
nürnbergi, a melyet épen a Luther erélyes felhívása követ-
keztében Nürnberg város tanácsa 1526-ban nyitott meg, s mely-
nek vezetőjéül magát Melanthont szerette volna megnyerni. 
Ez iskola terve ugyan nem Melanthontól való, de hogy elő-
leges megkérdezésével s helyeslésével készült, mutatja az, hogy 
habár az iskola vezetését el nem fogadta, de személyesen 
ment el a megnyitó ünnepre, a hol az iskolaügy érdekében 
lelkes buzdító beszédet mondott, proclamálva, hogy oktatás 
és nevelés, együtt, kizárólagosan az Isten igéjén áldjon ! Hasonló 
jellegű iskola volt az eislebeni, a magdeburgi, a zwickaui, a 
goldbergi, a strassbürgi, a melyek ama trivjális iskolától rész-
ben az osztályok számában, részben a tananyagnak a görög, 
sőt (pl. Eislebenben) a héber nyelvvel való bővítésében tér-
nek el, alapjukban azonban tejesen a triviális tankereten 
belül maradnak. Mindez iskolákban részben Melanthon tanít-
ványai (Goldbergben — Trotzendorf, Magdeburgban — Cru-
ciger, Zwickauban — Plateanus; Eislebenben a terv tán 
egyenesen Melanthontól való), részben jó barátai s elvtársai 
(Nürnbergben — Camerarius ki, Melanthonnak tanítványa is 
volt, Strassburgban — Sturm stb.) működnek, mint vezetők 
8 organisatorok s teljesen az ő szellemében vezetik intézetei-
ket Nem kevesebb, mint 56 város rendezte be iskoláit az ő 
terve alapján vagy utasítása szerint vagy segélyével s oly 
elismert tekintélynek örvendett, hogy még a kölni érsek, Herr-
mann von Wied is, ki akkor Bonnban lakott, meghívta őt az 
iskolaügy rendezésére. Tanuságul, hogy Melanthon iskolaterve 
e korban s e fokon az oktatás legfőbb ideájának megfelelt; 
hiszen a középiskolai oktatásnak — melyet akkoriban a triviá-
lis iskola pótolt — egyedüli czélja volt az egyetemi tanul-
mányokra való teljes előkészítés. 
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Hogy Melanthon triviális iskolája valóban nagy reform 
volt, legvilágosabban bizonyítja az a tény, hogy addig az 
ifjak teljesen előkészületlenül jöttek az egyetemekre, a hol 
aztán tétlenségre voltak kárhoztatva, minek eredménye az 
erkölcsök eldurvulása volt. S hogy az ifjúság csakugyan rend-
szerint a kellő alapok megszerzése nélkül ment az egyetemre, 
annak fényes példája épen Wittenberg, a hol Melanthon, hogy 
tanítványainak a philosophiai s egyéb szakokban való hala-
dását biztosítsa, kénytelen volt ismeretes magán vagy házi 
iskoláját („schola privata") felállítani, a mely az egyetemi 
oktatást mintegy kiegészítette s a melynek tananyaga lénye-
gében azonos a triviális iskoláéval. Czól: a latin nyelv kellő 
elsajátítása. Erre szolgálnak rendes napi órák a grammati-
kából a már vázolt mederben s módon, gyakorlatokkal; sőt 
latin nyelvű színjátékokkal. E schola privata Melanthonnál 
való bennlakással lévén egybekötve, tagjai valóságos kis biro-
dalmat alkottak. Élükön állott a legjelesebb, a házi király 
(„rex domustf), kit az asztalfőn is a főhely illette meg s kit 
társai, sőt maga, Melanthon is dicsőítő költeményekkel üdvö-
zöltek választatásakor, a mi rendszerint vízkeresztkor történt. 
A napirend tanulás gyakorlatok s vallásos épülés czéljából 
volt elmésen beosztva; általán uralkodó elveit a nyelvi kész-
ség (eloquentia) megszerzése s a kegyesség (pietas) ápolása 
képezték. E schola privatának alkotmányos respublicája s a 
triviális iskola együttvéve szolgáltak úgy Trotzendorfnak, a 
goldbergi híres iskola megalapítójának, mint Sturmnak, a 
strassburgi iskola nagy mesterének organisatori tevékenysé-
gükhöz mintául. S ha meggondoljuk, hogy e rendszer a pro-
testáns iskolákban, nemcsak Németországban, de Enrópaszerte 
egészen a mult század végéig divott, sőt egyes emlékeiben 
még századunkban is fenntartotta magát, megítélhetjük azt a 
nagy befolyást, a melyet Melanthon a középiskolai oktatás-
ügy szervezése'körül oly egyetlen s oly intensiv módon gya-
korolt. 

Ámde Melanthon az egyetemi oktatás ügyét is szervezte. 
Az akkori egyetemeken a tulajdonképen való gyakorlati 
tudományos szakokat: a jog, az orvostudomány s legmaga-
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sabb fokon a theologia képezték. Ezeket előkészítette a phi-
losophiai szak, a melyre ismét a triviális tanfolyamból szer-
zett baccalaureatus képesített. A legtöbb egyetemen a külön-
féle fokozatok a legnagyobb zűrzavarban voltak, átmenet, 
egymásután nem léteztek, vagy legalább tekintetbe nem vétet-
tek. Igy érthető, hogy pl. Melanthon is már 14 éves korában, 
alig hogy a baccalaureatust megszerzi, már a philosophiai 
szakot bezáró magisteri czímért pályázik, tudjuk, ifjúkora 
miatt, eredménytelenül. Melanthon e zűrzavaron segítendő, az 
egyetemi tanulmányrendszer átalakításának kérdésével igen 
sokat és behatóan foglalkozik s megállapítja az akadémia 
szervezetét is és pedig teljesen vallásos szempont szerint. Az 
akadémia szerinte arra való, hogy „Istennek dicsőségét, az 
ő szent evangélioma s igéje elterjedését s minden egyéb tisz-
tes és jó tudomány fejlesztését" szolgálja.1 

A mi az egyes fakultásokat illeti, mindenekelőtt a theo-
logiai szakon legyen négy tanár („legentes") és pedig három 
„promoveált doktor" s a wittenbergi lelkész, „a kinek azon-
ban doktornak vagy legalább is licentiatusnak kell lennie". 
E fakultásnak főfeladata az evangéliom, apostolok és próféták 
tanainak tanulmányozása s védelme, egyetemben a velők meg-
egyező s a három egyetemes (katholikus) hitvallásban foglalt 
tannal. Mindezekkel pedig tejesen megegyez az augustana 
confessio, ezért is a theologiákon ezzel ellenkezőt tanítani nem 
szabad. E fakultás főtárgya tehát a bibliamagyarázat, melynek 
ó és újszövetségi részein 2—2 professor megosztozott. E ma-
gyarázat, mint az akkor másképen el sem volt gondolható, 
dogmatikai irányú, oly értelemben t. i., hogy az Isten igéjéből 
az ágostai hitvallásnak az őskatholikus egyház tanításával 
való egyezését volt hivatva igazolni, de mert valójában semmi-
féle tételes dogmatikai tanrendszert alapul el nem fogadott, 
ellenkezőleg a dogmák summáját a magyarázott istenige alap-
ján igyekezett még csak megállapítani (Loci), valójában a 

1 Lásd bővebben Hartfelder i. m. 436. s köv. lapjain. Melanthon 
egyetem szervezete le van téve főleg a wittenbergi és a lipcsei egyetemeknek 
általa készített statútumaiban. Corp. Ref. X. 492. s k. 1. 

Protestáns Szemle. IX. évf. V. 22 
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vulgáris értelemben vett dogmatismuson teljesen felül állott, 
6 legfeljebb a bibliai dogmatismus nevével illethető. Azon 
tény meg. hogy az egész tanirányzat a reformáczió theolo-
giájának az őskatholikus tanokkal való teljes egyezése kimu-
tatására törekedett, alkalmas volt a theologiát — legalább 
Melanthon számára — a felekezetiség egyoldalúságától meg-
oltalmazni s mindvégig a bibliaszerüség és egyetemesség (catholi-
citas) magaslatán megtartani. A biblián kívül különös szerepet ját-
szik még Augustinusnak „De spiritu et littera" czímü munkája, 
a mely megtanítni volt hivatva a theologust a bet® és a szel-
lem közötti különbségre, tehát arra, hogy micsoda eszmei 
tartalmat keressen a régiek dogmatikai tanaiban. Oly gon-
dolat, a melyet manapság, épen a theologiákon, vajmi kevéssé 
méltatnak, a valódi tudományosság s a keresztyén kegyesség 
nagy hátrányára! Az egyháztörténeti anyag, mai felfogás sze-
rint, még nem emelkedett érvényre, de igenis mint az atyák 
és zsinatok története, alapul az őskatholikus symbolumok meg-
értéséhez. A praktika< theologia pedig még mint külön szak 
nem érvényesül; a reformáczió igehirdető karekterénél fogva 
az főleg a homiletikában összpontosul, ez pedig, mint láttuk, 
a rhetorikától még el nem különült. 

A második vagy jogi fakultásra Melanthon hasonlóan 
négy tanárt tartott szükségesnek és pedig három doktort és 
egy licentiatust. Főtárgyakul jelöli meg a Digestákat, Decre-
taliákat, Codexet és Institutiokat; egyébként e szak beosztá-
sára közelebbről s behatóan nem teijeszkedik ki. Főérdeme, 
hogy igyekszik a tanárok számát szaporítani s a munkafel-
osztás elvét a jelzett anyag alapján keresztülvinni. 

Ugyanezen érdeme van a harmadik vagyis orvosi fakul-
tással szemben is, a mely Wittenbergben kezdetben csak egy 
ordinarius által volt képviselve ! Melanthonnak 1536-ik évi 
„Libellus fundationistf-a már három professort állapít meg e 
szakra, hogy egyik Hypokratest 8 Galenst, a másik Rhazest 
s Avicennát, a harmadik pedig az anatómiát adja elő. 

De leginkább átalakította a negyedik vagy philosophiai 
szakot, a melyet az itt előadott szabad művészetek (artes) 
alapján Melanthon igen sürfin „artista" fakultásnak nevez. 
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Ez a többinek törzse s eleje, azért is, minthogy abból válnak 
ki a többi fakultások, s itt a tannlók száma a legnagyobb. 
E szakra Melanthon 10 „lectort" kiván, kik a tananyag felett 
következőleg osztoznak meg. Egy tanltja a héber, egy a görög 
nyelvet, egy a grammatikát, Terentiussal, egy a poétikát, egy 
a rhetorikát, egy a dialektikát, kettő a mathematikát (arith-
metika, geometria és astronomia), egy a physikát és egy a 
morálisphilosophiát. Ezenkivül egy külön magister a „Paeda-
gogiuma élén álljon „ums der Jugend willena, mely paeda-
gogium alatt Melanthon, minthogy Wittenbergben középiskola 
(trivium) nem volt, a hol az ifjak a szükséges előkészületeket 
az egyetemi tanulmányokhoz megszerezhették volna, s mint-
hogy ő maga később túlterheltség s sokszoros ide-oda utaz-
gatásai miatt schola privatájával felhagyni kényszerült, egy 
e hiányt pótló intézményt óhajtott létesíteni. A philosophiai 
szak tanárai, minthogy e szak is „Isten templomának egy része" 
s így e collegiumba is csak olyanok vehetők fel, a kik „Isten 
katholikus egyházával egyazonos szellemben" fogják fel az 
evangéliomot, szükségszerűen tudományos minősítésükön felül 
még egyházilag, mondhatnók theologiailag is kellett, hogy 
képesítve legyenek. Kötelességük volt a philosophiát úgy elő-
adni, hogy azzal az evangeliomot meg ne rontsák, sem a köny-
nyelmfiséget s felületességet ne ápolják „mint ez annyi főiskolán 
előfordul". Tartsák folyton szem előtt, hogy az Istennek félelme 
kezdete minden bölcseségnek. 

Valamennyi szak együtt a rektor vezetése alatt állott, 
az egyes fakultásokat az évenként vagy pl. az artista szakon 
— félévenként választott dékánok kormányozzák, a kiknek 
feladatuk az összes administrationális teendők mellett a könyv-
tárnak szakszerű kezeléséről és gyarapításáról is gondoskodni. 
Melanthon maga a theol. dekanátus könyvében sok könyv 
czímét írta be megvételre ajánlat végett. A könyvtár gyara-
pítására az egyetemnek évi 100 frt, mai pénzértékben ennek 
tízszerese állott rendelkezésére. Az oktatást kiegészítették a 
disputatiók, melyek lényegükben a mai seminarinmoknak felel-
tek meg. 

Visszatekintve a rsyzolt organisatióra, azt látjuk, hogy 
22• 
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a jogi s orvosi fakultások szervezetében a változás nem 
valami jelentékeny, a mi természetes is, hiszen Melanthon se 
czéhbeli jogász, se czéhbeü orvos nem volt. Ámde annál 
jelentősebbek újításai a theologiai s philosophiai fakultáson. 
A theologia, a reformáczió hitelvi alapjának megfelelően, tel-
jesen megújul. Vezérelvvé lesz a hit által való megigazulás 
tana, forrássá az Isten igéje, melynek tanulmányozása kime-
ríti az egész theol. tanfolyamot. A régi „sententiariusok", 
„thomisták", „skótisták", mint a scholastikus barátokat tár-
gyaik, illetőleg álláspontjuk szerint nevezték, ködként elpáro-
lognak s a philosophiai szakon is a rosszul értett s rossz 
latinfordítás alapján zagyván magyarázott Aristoteles, helye-
sebben az ennek művei felett írt commentárok helyét elfog-
lalják a classikus tudományok s az Isten igéje, a melyekhez 
csatlakozik, mint egészen modern újítás, a mathematika két 
tanszékkel. „A miképen a theologiai szak főleg a bibliának, 
úgy a philosophiai szak az illető classikus aratoroknak magya-
rázatára szolgált. A miképen az első fakultáson Luther theolo-
giája kiszorítottá teljééeú a középkori egyház tanát, úgy szo-
rította ki az artista fakultáson a humanismus a maga alapjában 
nyelvi irányú művelődésével a scholastikát, a maga egyolda-
lúan logikai irányával". Új világ ez valóban, új légkör, új 
talaj, megannyi alapfeltétel arra, hogy a szabad hit által védett 
szabad tudomány — megszabadulva a scholastikus kor jár-
mától — új, addig nem is sejtett, s a jövő korszak egész 
világnézetét új irányba terelni hivatott tevékenységet kezdjen 
meg. S ez első sorban a reformáczió nagy humanistájának, 
Melanthonnak az érdeme! 

S az új szellem csakhamar megkezdette hódító útját 
Németország egyetemein. Wittenberg mintájára szervezkedik 
mihamar Tübinga, majd oderai Frankfurt, Lipcse, Rostock, 
Heidelberg, Greifswald, melyek mind Melanthon által vagy 
közreműködésével alakíttatnak át, sőt új egyetemek is kelet-
keznek, a melyeknek megalapítása s szervezése körül Melan-
thonnak jelentékeny munka jutott részül. Ilyenek Marburg, 
Königsberg, Jena, Helmstüdt. A nagy magister keze, szelleme 
mindenütt munkál, mindenütt diadalmaskodik. 42 éves witten-
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bergi tanársága alatt majdnem két genéráczió tudós rajait 
bocsátotta szárnyra, a kik mindenfelé elvitték gondolatait 
s meghonosították azokat. „Ki méltányolhatná eléggé mind-
azon okos, nemes és sikeres eszméket — mondja Nisard — 
melyeket ez oly bámulatosan mérsékelt, élénk, de nem vak-
merő, engedékeny, de nem hanyag, nem deklamáló, de ékesen 
szóló, minden dologban szilárd és igaz szellem 40 éves tanári 
pályáján kétségkívül előadott ? Ki tudhatja Istenen kívül 
mindazt, a mi az ő kormánya alatt ^képződött szellemekben 
termett ama választékos magból, mely tőle eredt és egész 
Európában át elterjedt?" Valóban e szolgálatok immár semmi-
féle felekezeti elfogultság által „sem el nem vitathatók, sem 
félre nem magyarázhatók, miután hála az égnek, tudatlanság 
és vadság pártjával itt nincs dolgunk. A kik az irodalmat 
önmagáért szeretik s megízlelék annak gyönyörét az ó-kor 
nagy íróival való társalgásban, tartózkodás nélkül fogják tisz-
telni azt az embert, kit hazája Németország közös tanítójának 
nevezett". /i i i ^ > 

ÉB ez a „praeceptor" nekünk magyaroknak is kedves 
és tiszteletreméltó alak s hálátlanok lennénk, ha megemléke-
zésünkben kegyeletünk különös adóját le nem róvnók az ő 
nagy neve iránt. Mert M. nemcsak nemzete, hanem az egész 
emberiség közös tulajdona s itt a legelső sorban épen a 
miénk, és pedig nemcsak szivének irántunk tanúsított különös 
vonzalma, de szellemének, elveinek hatása szerint is. 

Tudjuk, hogy Németországban mindvégig Melanthon volt 
a török ellen való általános fegyverre kelés leglelkesebb apos-
tola. Egész Németországot szeretné talpra állítani segítsé-
günkre, Luthert is inti az 1541-iki augsburgi birodalmi gyű-
lésen, hogy sürgesse e dolgot, rettegése szinte babonássá teszi 
B midőn kétségbeesve kénytelen lemondani az emberi segély-
ről, legalább arra szólítja fel barátait, imádkozzanak vele a 
sokat zaklatott szegény Magyarországért. Részvéte, figyelme 
azonban állandóan ez ország felé irányul, melyet a keresz-
tyénség védbástyájaként tisztel. Folyton tájékozva van honi 
viszonyainkról, különösen tanítványai s egyéb ismerősei révén, 
a kiket nem mulaszt el folyton, olykor levélben is kikérdezni; 
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különös figyelemmel kiséri hazánkban a reformáczió terjedé-
sét 8 mig egyrészt aggódva nézi az Oláh Miklós érsek által 
megkezdett rendszeres üldözést, másrészt csak annál büszkébb 
örömmel mutat eleink hiterős állhatatosságára: „Hi sunt fir-
miores, quam nos Germani!" Szilárdabbak a hitben, mint mi 
németek. Csak a belviszályoktól félti nagyon magyaijait. 

Melanthonnak e nagy sympathiáját nemzetünk iránt 
kellőleg megmagyarázza már maga azon egyetlen tény is, bogy 
lábainál nem kevesebb, mint 442 magyar ifjú tanult, a kik 
kezdettől fogva különösen hozzáfüződtek szeretetükkel.1 Ezen 
iQak között voltak a magyarhoni reformátorok csaknem vala-
mennyien. Dévai Biró Mátyás, Batizi, Stöckel Lénárt, Heltai 
Gáspár, Gálszécsi István, Erdősi Silvester János, Thuri Lukács, 
Ozorai Imre, Preyss Kristóf, Gelei Torda Zsigmond, Kopácsi 
István, Szegedi Kiss István, Abádi Benedek, Szigeti Imre, 
Mélius Péter, Wagner Bálint — egytől-egyig az ő szellemé-
nek behatása alatt fejlődtek s váltak a magyar protestantis-
mus elsőrangú hitvallóivá. Különöseri benső, igazi. baráti vi-
szonyt ápolt volt tanítványai közül Dévai Biró Mátyással, a 
kit 9 ajánlott Nádasdi Tamásnak Sárvárra 1537-ben s midőn 
az négy év múlva a törökdúlás miatt hajléktalanná lesz s 
újból Wittenbergbe menekül, Melanthonnál talál barátságos 4 
fogadtatást, a ki vele együtt siratja Magyarország gyászát. 
Ugyanekkor ajánlotta őt a brandenburgi választónak. Hasonló 
benső baráti viszony kötötte a pozsonyi Preysz Kristófhoz, 
ki később Königsbergben lesz egyetemi tanárrá 8 a kinek 
irodalmi kiadásait meleg bániatokkal, előszavakkal látja el; 
Gelei Torda Zsigmondhoz, a későbbi (1560—1554) híres eper-
jesi tanárhoz, a kit mindenáron Wittenbergben szeretett volna 
megtartani, hasonlóan, mint Stöckel Lénártot is, a kivel élte 
végéig a legbensőbb levelezésben áll. Erdősi Sylvester Jánost 
is ő ajánlotta Nádasdi Ferencznek; Honter Jánossal, bár ez 

1 A Wittenbergben tanult magyar ifjak névsorát lásd: Bartholo-
meides L.: „Memoriae Ungarorum" (Pestheni 1817.). Révése I. „Magyar 
tanalók Wittenbergben Melanthon haláláig". (Történeti tár VI. 207—230.1.) 
Franki (Fraknói): „Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században" (Buda-
pest, 1873.) 296. 8 kőv. 1. 
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tanítványa nem is volt, élénk levelezésben áll s nevezettnek 
„Reformatio Ecclesiae Coronensis ac totius Barcensi6 Provin-
ciáé'* czimű Wittenbergben 1543-ban megjelent művéhez ő 
írja az előszót; levelezésben áll főurakkal (Nádasdi Tamás, 
Perényi Péter, Serédi Gáspár, Révai Ferencz stb.), városokkal 
8 ezek polgármestereivel (Bártfa, Selmecz, Körmöcz, Eper-
jes stb.), várkapitányokkal (Werner, a nagysárosi vár nra), 
lelkészekkel és tanárokkal s mindenüvé papokat, tanárokat 
qjánl. Igy ajánlja például Nemesváthi Niceus Pált Körmöczre, 
Crossensky Erasmust Késmárkra, Scberer Salamont Bártfára, 
Szenterzsébeti Mártont Selmeczre stb. Általában a magyarhoni 
reformáczió egyházainak igazi anyafészke Wittenberg, itt tamil-
nak iflai, itt szenteltetnek fel, innen bocsáttatnak útra elfog-
lalandó hivatalaikba s mindehhez főtényező, úgyszólván min* 
dennek lelke Melanthon. Gondja kiterjed ifjaink irányában 
kis és nagy dolgokra egyaránt Segítséget gyűjt a szegényeb-
bek számára s e végből könyörgő levelekkel fordul német-

r országi ismerőseihez, a hazamenő ifjak érdekében ír a ható-
ságokhoz, hogy védjék őket s mentek fel a vájmoktól, hiszen 
szegény nemzet úgyis eleget küzd a török Wittenberg-
ben pedig, minthogy jóréqzben nem bírják a német nyelvet, 
főleg miattuk tartja — mint láttuk — azokat a családias 
jellegű bibliaórákat, a melyekből Postillái kerültek ki. Való-
ban nemcsak tanára, de igazi gondviselő atyja volt injainknak 
s érthető az a rtgongó szeretet, a melylyel ezek őt folytono-
san körülvették. 

Az a 442 magyar iflú, a kik Melanthon körül, az ő szel* 
lemének a barátság melege által fokozott behatása alatt fej-
lődtek a reformáczió bajnokaivá, egytől-egyig az ő iskolaügyi 
reformeszméit is elsajátították s azoknak megannyian igaz és 
őszinte apostolai levének. E tekintetben legmélyebb hatása 
volt Magyarországon Stöckel Lénártunk, kit nagy mestere s 
későbbi kebelbarátja s elvtársa Melanthon analógiájára a 
„Praeceptor Hungáriáé" czímmel szoktak megtisztelni, s a ki 
bártfai híres iskoláját, mely pedig még róm. kath. részről is 
a legnagyobb elismerésben részesült (még Verantius Antal 
egri püspök is ide küldte unokaöcscsét tanulni), egészen a 
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Melanthon elvei alapján rendezte be s hozta bámulatraméltó 
virágzásba. Ezen iskola, mint Stöckelnek 1540-ben kelt „Leges 
scholae Bartfensis" cz. szervező munkálata mutatja, szintén 
három osztályra volt felosztva. S annyira hasonlít a Melanthon 
triviális iskolájához, mint egyik tojás a másikhoz. Hogy Stöckel 
a legfelső osztályban valamivel több anyagot vett fel, a meny-
nyiben a philosophiára is, tehát általán a nyelvi tudományo-
kon kívül egyéb tanulmányokra is súlyt fektetett, azt indo-
kolja az a tény. hogy itthon magasabb fokú prot. iskoláink 
akkoriban nem voltak s Stöckel, minthogy minden i§ú nem 
mehetett el külföldre, ez úton akarta őket a külföldi egyete-
meken tanított ismeretekben kárpótolni. Természetesen e tanul-
mányok az ő iskolájának évfolyamait is meghosszabbították. 
Épen a Stöckel iskolájának ezen iránya is okozta, hogy az az 
ezen időkben egymásután keletkezett protestáns iskoláknak 
valóságos typusává lett s a bártfai iskola révén Melanthon 
eszméi egész Magyarhonban teljesen meghonosodtak. 

Ugyané tapasztalatot szerezzük Eperjes iskolájánál is, 
a melynek rectorául Melanthon Gelei Torda Zsigmondot ajánlja 
Perényi Péternek, mint olyan férfiút „a ki nemcsak a latin 
és görög nyelvekben, hanem az egyházi tudományban is kivá-
lóan jártas". Gelei tényleg 1550-ben el is foglalja az eperjesi 
iskola tanszékét s abban a Stöckel-féle Melanthon által is 
jóváhagyott tervezet és módszer szerint tanít és pedig oly 
sikerrel, hogy rövid négy évig tartó kormányzása alatt az 
intézetet akadémiai színvonalra emelte. Dévay s Sylvester 
Újszigeten Melanthon szellemében tanítanak, a Drágfy-birto-
kon fekvő Erdődön Kopácsi István, Temesvárott s Czegléaen 
Szegedi Kiss István, Sárospatakon Kopácsi István s Siklóssy 
Mihály tanítanak. Mind Melanthon tanítványai s szellemörö-
kösei. Erdélyben Honter, ez a nagy reformátor és paedagogus, 
a kit nem ok nélkül neveznek „Erdély evangélistájának", tel-
jesen a Trotzendorf-féle alapon szervezi iskoláját, mely viszont 
egészében a Melanthon elveire megy vissza. Mindezen intéze-
tek a humanismussal párosult evangéliomi hit, meleg, biztos 
tűzhelyei, egyúttal Melanthon teljes mivoltukban érvényre jutott 
eszméinek megvalósulásai, biztos otthonai. S ez iskolákban 
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mindenfitt ott találjuk Melanthon nevezetes grammatikáit is, 
a melyek Bártfán, Brassóban, Lőcsén, Kolozsvárott újabb és 
újabb kiadásban jelennek meg, tanuságul, hogy iskoláinknak 
nemcsak szervezetében, de dialektikájában s methodologiájában 
is Melanthon elvei diadalmaskodtak; s ha csak egy rövid pil-
lantást vetünk e korbeli prot paedagogusaink iratainak jegy-
zékére, nyomban meggyőződünk, hogy ezek egészén, úgy az 
anyag, mint az irány tekintetében Melanthon nagy kezdemé-
nyező szelleme uralkodik. 

Valóban méltó tehát Melanthon neve arra, hogy nálunk 
is áldva említtessék s tiszteltessék. Hazánk a reformáczió előtt 
sajátos politikai 8 társadalmi helyzetünknél fogva tán még 
inkább a sötétség rabságában vergődött, mint Németország s 
általán a keresztyén Európa, s ha volt is hazánkban a renais-
sancenak egy fényes korszaka, igazságos Mátyás uralkodása 
alatt, csakhamar letűnt az s félbemaradt, rommá omlott cul-
turánkat szomorúan példázták a nagy király által megkez-
dett, de halálával abba is maradt egyetemi épületnek égbe 
meredő csonka romjai. A mit igazfcágós Mátyás megálmodott, 
azt meghozta a reformáczió, a mely kezet fogva a humanis-
mussal, hazánkban is újjáteremtette a hitéletet, az iskolaügyet 
s megjelölte nemzeti művelődésünknek az egyetemes emberi 
művelődés szerves közösségén belül a maga sajátos helyét, 
irányát s őt is ez által végeredményben Istenországa egyik 
életteljes szervévé avatta. S ha nagy Németország, sőt az 
egész művelt világ áldva mond búcsút Melanthon felidézett 
emlékének, tegyük ezt mi is, az ő legkedvesebb barátjának, 
Camerariusnak e hűséges szavaival: 

„Salve iterum atque iterum. Tua nos immota manebit 
Semper apud raemores glória, nomen, honos!" 

Pozsony. Stromp László. 
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