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Heidelberg neve szorosan összeforrt egyetemével, 
amely a várost a protestáns kultúra egyik legfonto
sabb központjává tette a reformációt követő évszá

zadokban, így méltó, hogy a reformáció 500. évfordulóján 
megemlékezzünk róla, különös tekintettel magyar vonat
kozásaira.

1. A kezdetek és a reformáció kora

Az egyetemet 1386-ban alapította IV Károly császár ba
rátja és szövetségese, I. Rupert pfalzi választófejedelem 
az akkori pfalzi uralkodói székvárosban. Ezzel a legelső 
egyetem jött létre német földön; az azóta csaknem folya
matosan működő intézmény 
máig az egyik legrangosabb 
egyetemi központ Német
országban, könyvtára pedig 
a legrégebbi német egyetemi 
könyvtár. Az oktatás kezdet
ben négy fakultáson folyt: te
ológia, jog, orvostudomány, 
filozófia.

A jogi stúdiumok terén az 
egyetem kezdettől máig je
lentős szerepet tölt be. Az 
alapító rektor, Marsilius van 
Inghen maga is németal
földi jogász volt, korábban 
(1367-től) a párizsi Sorbon
ne rektora, aki -  a követke
ző évszázadok heidelbergi 
jogászprofesszoraihoz1 ha
sonlóan -  a jog-összehason
lítás mestere volt. Az össze
hasonlító kutatások a francia 
és német nyelvterület határán 
fekvő, a francia befolyást időről időre közelről megérző 
városban kedvező talajra leltek.

A reformáció tanai, ha néhány évtized késéssel is, de el
értek Heidelbergbe, a pfalzi hercegek az 1540-es években 
felvették az új hitet. A 16. század második felére a hercegi 
udvar és a város hamarosan Európa egyik jelentős politi
kai centruma lett, a Habsburg- és katolikusellenes diplo
mácia központja, a négy fő protestáns szellemi központ 
(Wittenberg, Heidelberg, Leiden, Genf) egyike.2 1559-ben
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A heidelbergi egyetem 
évszázadai -  híres jog- 
összehasonlítók, magyar 
protestáns diákok

Heidelberg lett a Német-római Birodalom első református 
egyeteme. Itt dolgozta ki 1563-ban III. Frigyes választó
fejedelem megbízásából a teológia fakultás két német pro

fesszora, a Kálvin-tanítvány 
Ursinus Zakariás (heidelber
gi működése: 1561-1578) 
és Olevianus Gáspár a tan
könyvként is használt kateké- 
zist, amelyet ma Heidelbergi 
kátéként ismerünk, és amely 
már 14 évvel megjelenése 
után, 1577-ben magyar nyel
ven is olvasható volt. A káté 
történelmi jelentősége abban 
állt, hogy sikeresen békítette 
össze a korábban szakadással 
fenyegetve egymásnak fe
szülő lutheránus és kálvinista 
tanokat. Maga Luther is tar
tott Heidelbergben előadást, 
ún. disputáció, vita formájá
ban, a korban szokásos rend 
szerint (1518. április 26-án), 
és Kálvin is intenzív levele
zést folytatott a heidelbergi 
professzorokkal. VI. Lajos 

választófejedelem idején (1576-1583) az egyetem újra 
lutheránus lett, ami a színvonal esését és a professzorok 
kicserélődését hozta el, ebben az időben -  talán épp emi
att -  nem tudunk magyar beiratkozott diákról. Utóda, IV. 
Frigyes uralkodása alatt (1583-1610) azonban újra refor
mátus lett az intézmény, ami újra vonzóvá tette a magyar 
diákok számára.

Bár magyar diákok heidelbergi beiratkozásáról már 
1460-ból, majd 1502-ből, illetve 1505-ből van adat, Hei-
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Jog
delberg az 1560-as években, majd különösen az 1580-as 
évektől vált az egyetemjárás, a peregrinatio egyik legfon
tosabb célpontjává a magyar protestáns diákok számára. 
Az itt tanult magyar diákok hazatérésük után a magyar és 
erdélyi közigazgatás és egyház magas rangú tisztviselői
vé váltak. A református magyar nemesek, gazdag polgá
rok szívesen küldték a tehetséges diákokat Heidelbergbe, 
akiknek ösztöndíjat fizettek, és többnyire meghatározták a 
tanulmányok idejét, hosszát, tartalmát is. Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem például saját költségén fizette összesen 
17 diák itteni tanulmányait, akik között későbbi közigaz
gatási vezetők, református püspökök is voltak. A Rákó- 
czi-család nyolc diákot támogatott, de mecénások voltak a 
Thököly, Lorántffy család tagjai is. Néhány város állandó 
ösztöndíjat tartott fenn, Debrecen két, Miskolc, Olaszlisz- 
ka, Ráckeve és Komárom egy-egy diák heidelbergi tanul
mányait támogatta.3

Az egyetem nemzetköziségét, világra nyitottságát jelzi, 
hogy a heidelbergi professzorok és rektorok nagy része 
is külföldi, azaz Pfalzon, sőt német nyelvterületen kívüli 
volt -  ez nem jelentett nehézséget, hiszen az oktatás lati
nul folyt. Ezt fejezi ki az egyetem jelmondata is: Semper 
Apertus -  mindig nyitott. 1576-ban például az összes pro
fesszor közül csak kettő volt kurpfalzi, az 1559 és 1575 
közötti 17 rektor között három olaszt, három németalföl
dit, egy franciát, egy svájcit találunk, további három pedig 
a birodalom más részéről érkezett. A diákok összetétele 
hasonlóan nemzetközi jelleget tükrözött: 1564 és 1609 kö
zött a külföldi diákok aránya meghaladta az 50%-ot.4

Közismert, hogy magyar földön a reformáció gyorsan 
terjedt: a „régi” hitben a mohácsi csatavesztés után nem 
bíztak a hívek, és a török utalom sem állt a reformáció 
terjedésének útjába. A magyarországi lakosság 90%-a 
protestáns lett a Mohács utáni évtizedekben. Míg a refor
máció kezdeti éveiben inkább Wittenbergbe, Luther ta
nainak bölcsőjébe mentek a magyarok tanulni, a század 
végére már inkább Heidelberget választották, hiszen a 
wittenbergi egyetem lutheránus irányt vett, majd hamaro
san meg is szűnt. Mindkét helyen tárt karokkal fogadták 
a magyarokat, sanyarú helyzetüket, a török uralmat és a 
Habsburg-ellenes küzdelmeket a professzorok jól ismer
ték. A legnevesebb magyar diák a lelkész, irodalmár, szó
társzerkesztő Szenczi Molnár Albert (1574-1634) volt, a 
zsoltárok híres fordítója (az ő verseivel énekeljük számos 
zsoltárunkat a református énekeskönyvben), de meg kell 
emlékezni a prédikátor, Pázmány Péterrel hitvitázó Alvin- 
czi Péterről (1570-1634) is.

Bár Heidelberghez csak részben kötődik, a magyar 
egyetemjárás kutatása szempontjából megkerülhetetlen 
a híres reformátor, a Heidelbergtől 50 km-re, Brettenben 
született Philipp Melanchthon, aki különösen kedvelte a 
magyarokat, sok magyar diáknak adott szállást wittenbergi 
házában tanulmányai idejére, többek között Albani Csirke 
Györgynek, aki később császári követ volt a török szultá
ni udvarnál.5 Nekik -  némettudásuk híján -  latinul tartott 
áhítatokat, ezért is kapta később a „praeceptor Hungariae” 
nevet. Ő maga egyébként 12 évesen kezdett tanulni a hei- 
delbergi egyetemen, amit két év alatt elvégzett, és amikor 
magiszteri képzéssel folytatta volna, elutasították, mivel 
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túl fiatalnak tartották. Melanchthon ezért átment Witten- 
bergbe tanulni, ahol hamarosan végzett, majd 24 évesen 
professzor, végül 26 évesen az egyetem rektora lett.

Magyar szempontból feltétlenül említést érdemel egy 
másik heidelbergi professzor, az Ursinus-tanítvány David 
Pareus is, aki professzori működése (1598-1621) idején 
szoros kapcsolatot tartott a magyar diákokkal, számos 
esetben (293 alkalommal!) elnökölt magyarországi vagy 
erdélyi diákok részvételével tartott disputációkon. Tisztá
ban volt a magyarországi politikai helyzettel, a törökelle
nes küzdelmekkel és a három részre szakadt ország körül
ményeivel, élénk levelezést folytatott Bethlen Gáborral. 
Az ebben az időszakban Heidelbergben tanuló magyar 
diákok részletes jegyzéke megtalálható Heltai János nagy
szabású munkájában.6 Alig negyedszázad alatt figyelemre 
méltó számú magyar diák fordult meg a heidelbergi egye
temen, összesen 173. Közülük mindössze 8 volt nemesi 
származású, azonban jobbágyi sorból is csupán egy-két 
diák jött, a többség városi vagy mezővárosi polgár vagy 
prédikátor gyermeke volt.7 Ez az összlétszám különösen 
akkor jelentős, ha hozzátesszük, hogy az ezt követő idő
szakban, 1620 és 1810 között, azaz közel két évszázadon 
át ennél kevesebb, mindössze 125 magyar diák iratkozott 
be Heidelbergbe.

Az ebben az időszakban itt tanuló diákok fő stúdiuma a 
teológia volt, kevés kivételtől eltekintve a lelkészi pályá
ra lépés motiválta őket. A késő reneszánsz művelődésnek 
megfelelően a diákok azonban -  részben a szórakoztatást 
szolgáló -  moralizáló és államelméleti irodalmat is gya
koroltak, amely a jó uralkodó eszményét írta le, valamint 
az erős központi hatalom és az alattvalók viszonyát fejte
gette. Szepsi Korocs György, Prágai András, Pataki Füsüs 
János királytükrei emelkednek ki ebben a műfajban.8

2. A második virágkor

Pfalz a harmincéves háború nagy vesztesének számított, a 
Katolikus Liga élén Tilly katonái Heidelberget 1622-ben 
feldúlták, az egyetemet bezárták, gazdag könyvtárát Ró
mába vitték. Néhány év múlva az egyetem katolikusként, 
majd evangélikusként is újrakezdte működését. Az egye
tem a 18. században rossz gazdasági helyzetbe került, és 
színvonala is süllyedt, emiatt a bezárás szélére került.9 Az 
ekkor legmodernebbnek számító Halle, Lipcse és Göttin- 
gen egyetemei több erdélyi és magyarországi diákot von
zottak. A protestáns magyar diákok heidelbergi egyetem
járása is megszakadt, fő célpontjuk pedig Németország 
helyett ezután Hollandia lett, elsősorban a leideni és ut- 
rechti egyetemek. A 17— 18. századi rekatolizáció ered
ményeképpen Nyugat- és Észak-Magyarországon jelentő
sen csökkent a német földön tanuló protestánsok száma, 
a katolikus magyar diákok pedig a jóval közelebb fekvő, 
jezsuita befolyás alatt álló Bécs, Graz (alapítva: 1586) és 
Nagyszombat (alapítva: 1635) egyetemeit részesítették 
előnyben. Mégis, ebben az időben is voltak neves magyar 
diákjai Heidelbergnek: elsősorban a filozófus-orvos Pápai 
Páriz Ferenc (1649-1716) vagy a politikus Bethlen Mik
lós (1642-1716) említhető.
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A heidelbergi egyetem második virágkorát már nem a 
teológia, hanem a neves jogi és természettudományi ok
tatás alapozta meg a 19. században, ez hozta el a magyar 
diákok visszatérését is. Miután Napóleon 1802-ben fel
számolta a pfalzi választófejedelemséget, és Heidelber- 
get a Badeni Őrgrófsághoz csatolta, az egyetem felvette 
az alapítója neve mellé az első badeni őrgróf, Károly Fri
gyes nevét, így lett belőle Rupert Károly Egyetem (Rup- 
recht-Karls-Universitát). Az ekkor bevezetett reformok 
eredményeként -  bár csupán öt évtized elteltével -  Hei- 
delberg újra a német egyetemek legjobbjai közé került, 
professzorai között feltűnik a filozófus Hegel (aki innen 
ment Berlinbe hosszabb időre tanítani), valamint a fran
cia hugenotta származású jogtudós, Anton Friedrich Jus- 
tus Thibault (heidelbergi működése: 1806-1840, sírja is a 
városi temetőben található) és Georg Jellinek (heidelbergi 
működése: 1891-1911) neve. A 19. században elsősorban 
jogi egyetemként tartották számon a nagy múltú intéz
ményt. 1834-től, a reformkor intézkedéseinek hatására új 
lendületet kapott a magyar diákok heidelbergi egyetem
járása, de ez megtört az 1848-as forradalom leverésével, 
és csak a kiegyezést követően lendült fel újra.10

Bár 1799 óta a gyakorlatban a heidelbergi professzorok 
kinevezésében a vallás már nem játszott szerepet, a tanárok 
többsége mégis protestáns maradt az első világháború vé
géig (ugyanez a hallgatók körében nem érvényesült). A ma
gyar református nemesi családok ennek megfelelően szíve
sen küldték ide gyermekeiket, elsősorban jogi tanulmányok 
céljából. A harmincéves háború előtti szokás, hogy a ma-

gyar diákok egymás után két vagy több külföldi egyetemen 
is megfordultak, feléledt: az 1790 és 1919 között német 
egyetemekre beiratkozott kb. 14 500 magyar diák mintegy 
fele korábban már valamelyik német vagy osztrák egyetem 
hallgatója volt. E diákok negyede az egyre nagyobb vonz
erővel rendelkező Berlinben tanult, Heidelberg a 8. hely
re szorult vissza a magyar diákok preferenciasorában. Az 
ebben az időszakban Heidelbergben tanulók egyharmada 
jog- és államtudományokat hallgatott, ez vált -  a teoló
gia visszaszorulása után -  a meghatározó diszciplínává.

A társadalmi háttér alapvetően befolyásolta a szakvá
lasztást: a magyar nemesek és miniszterek fiai 67%-ban 
választották az állam- és jogtudományt Heidelbergben, 
míg a tisztviselők, ügyvédek, orvosok, építészek, kato
natisztek gyermekeinek esetében ugyanez az arány 40%.
A közép- és alsó rétegek képviselői inkább teológiát és 
bölcsészetet tanultak, azaz olyan kevésbé költséges kép
zést választottak, amivel a tanulmányok végeztével azon
nal állást vállalhattak. (A társadalmi mobilitás akkoriban a 
lelkészi és tanítói álláson keresztül vezetett más értelmisé
gi foglalkozás irányába.) A magyar diákok több mint ne
gyede a legfelső társadalmi rétegből származott (főnemes, 
bankár, politikus), közöttük megtaláljuk többek között az 
Eötvös, a Bánffy, a Szily, a Teleki és a Tisza család tagjait.
A lelkészek gyermekei 12%-ot, a tanárok gyermekei 5%- 
ot, a kisiparosok, gazdálkodók, kishivatalnokok gyerme
kei 9%-ot tettek ki.11

Heidelbergben tanult Tisza István miniszterelnök is, 
aki 1879-ben iratkozott be a jogi karra, és itt tanult rövid
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ideig Bajcsy-Zsilinszky Endre is. E korszak leghíresebb 
magyar diákja azonban nem jogász, hanem természet
tudós, a Bunsennél és Kirchhoffnál doktoráló báró Eöt
vös Loránd fizikus, az ELTE későbbi rektora és névadója. 
1890-ben létesült az ötödik fakultás, a természettudományi, 
amely hamar világhírűvé vált. Heidelbergben tanult Szily 
Kálmán, a Budapesti Műszaki Egyetem első rektora is. 
A 19-20. század fordulóján már csupán 20% körüli volt a 
protestánsok aránya a magyar diákok között, mind az evan
gélikusok, mind az izraeliták aránya meghaladta azt.

A két világháború közötti időszak neves professzora 
volt a jogfilozófus és igazságügy-miniszter Gustav Radb- 
ruch és a magyar származású szociológus, Kari Mannhe- 
im (Mannheim Károly). Berlin ekkor vált az első számú 
egyetemi központtá Németországban, amellyel szemben 
Heidelberg már egyre kevésbé tudott vonzerőt jelenteni 
a diákok és professzorok számára. A berlini Collegium 
Hungaricum 1923-as megalapítása tovább növelte a fővá
ros előnyét a magyar diákok szemében. Ebben az időszak
ban a magyar diákok száma visszaesett, a trianoni tragé
dia miatt is: az erdélyi, felvidéki diákok nem magyarként 
jelentek meg az egyetemi anyakönyvekben. Ennek a 19. 
század eleje óta tartó második aranykornak a harmadik bi
rodalom vetett véget, amely számos oktatót bocsátott el és 
sok diákot zárt ki politikai vagy rasszista okból, ez csök
kentette az egyetem vonzerejét. Sokan emigráltak, két 
professzor közvetlenül a terrornak esett áldozatul. A rend
szerhez hű emberek tevékenységének eredményeképpen 
Heidelberget „barna” egyetemnek nevezték.

3 .  Heidelberg a jelenben

A második világháborút követően, bár az egyetem el
sőként nyílt meg a háború után német földön, a vasfüg
göny elvágta a magyarok elől a Heidelbergbe vezető 
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utat. Csupán az 1982. április 3-án az ELTE és a Rup- 
recht-Karls-Universitat által kötött partnerségi megálla
podás biztosított újra szerény lehetőséget a magyar jog
tudósok, jogászprofesszorok számára rövid heidelbergi 
tanulmány- és kutatóutak céljából, a Humboldt-Stiftung 
sikeres, a keleti blokkban is aktív ösztöndíj-politikájának 
támogatásával.12 Közöttük a magánjogi érdeklődés volt a 
meghatározó, mint Mádl Ferenc, Sólyom László, Vékás 
Lajos, Németh János, Varga István vagy Csehi Zoltán ese
tében. Közjogászra is akad azonban példa a későbbi évek
ből: itt doktorált -  már a 2000-es években -  Sonnevend 
Pál és kutatott Jakab András. Az 1980-as évek közepétől 
ösztöndíjas képzési helyek nyíltak meg Heidelbergben 
magyar doktoranduszok számára. A rendszerváltozás után 
gyorsan nőtt a Heidelbergbe utazó magyar diákok száma, 
a 2002/2003-as téli félévben a százat is meghaladta.13

Bár a választófejedelmek székhelyüket az 1700-as 
években az általuk alapított új, modern városba, Mannhe- 
imba helyezték át, Heidelberg ma is sok ezer diák otthona, 
hangulatos egyetemi város, ahová ma is számos magyar 
joghallgató, kutató utazik. Az 1920-as évektől épült ki az 
egyetem új tömbje, mivel az intézmény kinőtte az óvárosi 
épületeit. Az építkezést nagyrészt az Egyesült Államok
ba emigrált egykori -  részben zsidó származású -  diákok 
gyűjtése tette lehetővé, amelyben az egykori heidelbergi 
joghallgató, a későbbi berlini amerikai nagykövet, Jacob 
Gould Schurman fontos szerepet vállalt.

A közjogászok számára növeli a város vonzerejét az 
1949-ben alapított14 összehasonlító közjogi és nemzetkö
zi jogi Max Planck Intézet,15 amely az egyetemi campus 
peremén áll, és ahová a világ minden részéről folyama
tosan érkeznek a kutatók. Az intézet igazgatói között az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának és más nemzetközi 
bíróságoknak több bírója is volt. 615 000 kötetes könyvtá
ra a legnagyobb közjogi, Európa-jogi és nemzetközi jogi 
gyűjtemény a kontinensen.



Heidelberg tehát továbbra is vonzerőt gyakorol a ma
gyar jogászokra, így nem véletlen, hogy a Német-Magyar 
Jogászegylet -  éppen e cikk szerzőjének javaslatára -  éves

konferenciáját 2017-ben, a reformáció 500. évfordulójá
nak évében a nagy múltú városban tartotta, több egykori 
heidelbergi diák vagy vendégkutató részvételével.
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1. Bevezetés

A reformáció két legnagyobb hatású alakja Lut
her Márton és Kálvin János volt; elképzeléseik 
azonban nemcsak a par excellence teológiai gon
dolkodás számára nyújtottak maradandót, de az általuk 

megalkotott eszmerendszer filozófiai alapjairól vallott 
elképzeléseik is kiemelték őket -  néhány más, nem a 
reformációhoz köthető bölcselővel együtt -  koruk szel
lemi közegéből. Ezen filozófiai eszmék között különös 
jelentőséggel bírnak az államnak a társadalmi rend fenn
tartásában történő közreműködéséről, az állami büntető
hatalom alapjairól és korlátairól, utóbbin belül pedig a 
legsúlyosabb kiszabható szankció alkalmazhatóságáról 
vallott büntetőfilozófiai nézeteik. E gondolatok azonban 
korántsem előzmény nélküliek: hasonló elképzeléseket 
más, korábbi bölcselők is megfogalmaztak, melyeket 
Luther és Kálvin a kor sajátos problémáihoz, valamint a 
maguk teológiai nézetrendszereihez igazítottak. További 
jelentőségük pedig -  az adott kor gondolkodására való ha
táson túl -  abban áll, hogy nézeteik nemcsak a 16. század 
első felében határozták meg a filozófiai és gyakorlati filo-
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A halálbüntetés kérdése 
a reformáció teológiai 
büntetőfilozófiájában  
-  eszmetörténeti 
kontextusban

zófiai vitákat, hanem -  teológiai elképzeléseiktől, illetve 
azok megvalósulásától függetlenül is -  részben tovább él
tek a következő századokban is, befolyásolva e századok 
büntetőfilozófiai gondolkodását. Jelen tanulmány röviden 
be kívánja mutatni Luther és Kálvin büntetőfilozófiai fel
fogásának lényegét, valamint annak eszmei előzményeit, 
különös tekintettel a halálbüntetés kérdésére, röviden ki
tekintve a más filozófusok gondolataival való azonossá
gokra és hasonlóságokra is.
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