T Á R C Z A.
SZEPESSÉGI PROTESTÁNS ÍRÓK AZ
ELLENREFORMAT1ÓIG.
Alig volt megye, melyben a hitjavítás oly gyorsan fejlődött volna, mint a Szepességben. A német nyelven megjelenő
hitjavítási iratok, melyeket a Szepességben is terjesztettek és
mindenütt megértettek, az élénk kereskedelmi összeköttetések
Németországgal és a szepesi vezérférfiak bizalmas viszonya a
reformatio németországi oszlopembereivel, mind megannyi
tényezője, a reformatio gyors terjedésének a Szepességen, úgy,
hogy Preiszner Tamás már 1520-ban a wittenbergiek szellemében hirdette az Isten igéjét. A bitjavítás azonban nemcsak
ez országok evangéliumi átalakulását eredményezte, hanem
a tudományszomj is felébredt és az irodalom iránti kedv és
vágy új tápot nyert úgy hazánkban, mint Németországon.
Úgy a németországi, mint az itteni ifjak ugyanazon egyetemeken, ugyanazon nyelven és ugyanazon tudományos eredménynyel tanultak és haladtak. A szepesi ifjak a német ifjakkal sikeresen vetélkedtek a pálmáért a német egyetemeken.
Az egyetemi tudományos élet aztán a nemzet irodalmára is
gyümölcsözőleg hatott.
Nem lesz talán érdektelen, ha figyelemmel kiséijük a
szepesi iijakat és férfiakat tudományos pályafutásukon és
irodalmi sikerökben reformatio kezdetétől az ellenreformatio
időszakáig.
A reformatio legelső és legnyomatékosabb híveihez tartozott Henkel János, kit mint lőcsei születésű embert különösen Thurzó Elek vezérelt az új hitre. Mint Máriának II. Lajos
özvegyének a lelkésze, Grynaeus Simon és Winsheim Vitns
budai tanárok és Cordatus Konrád ottani lelkész barátja, sok
j ó magot elhintett az új hit terjesztésére. 1530-ban Ágostában
találjuk Melanchton társaságában, ki Lutherrel együtt nagyra
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becsülte Henkel tudományát és szelíd természetét; theologiai
kéziratáról azt mondván: Vajha ez és a többi irata kiadásra
kerülne. (Vtinam haec et alia ejus scripta lucem tandem viderent publicam.) Erasmussal is élénk összeköttetésben állott. Meghalt 1539-ik évi nov. 5-én Boroszlóban. Klein azt mondja,
hogy nyomtatott művet nem hagyott hátra; de ez tévedés,
mert nyomtatásban megjelent tőle: „Soliloquium, sive precatio
pia ad Deum patrem, cum peccatorum confessione, atque
malorum, quibus in hac vita subinde affligimnr enumeratione
venie gratiarumque Dei imploratione, ex canonicés scripturis
decerpta per Joannem Henkel Canon. Vratislaviensem. Excudebat Cracovie Florianus Vnglerus, anno a Cristonato 1535*.
A többiek között a krakkói egyetemi és a vilnai nyilvános
könyvtárban található a mű.1
Alig gyökeresedett meg a hitjavítás, a Szepességen már
1582-ben kitört a pártviszály azok között, kik Kratzer késmárki várlelkész után indulva, a Formula Concordiae mellett
kardoskodtak és az úrvacsorában Luther hitelveire támaszkodtak, szemben azokkal, kik Melanchton enyhébb felfogását
osztották s e miatt a cryptocalvinismus gyanúját vonták
magukra. A két párt közti tusakodás nemcsak a kedélyeket
ingerelte, de az irodalomban is csaknem kizárólagosan uralkodott, mióta a békés kiegyezkedési kísérletek és hitviták
1595-ik évi decz. 5-én és 1596-ik évi jan. 29-én a késmárki
várban teljesen meghiúsultak.
A merev igazhitűek élén nagy tudományos és irodalmi
apparatussal Geadeczi Stánsith Horváth Gergely buzgólkodott
Nagy Eörön. Fia volt Horváth Márk Szigetvár hős védelmezőjének, kitől szintén jelent meg ily czimű mű: „História
obsidionis et oppugnationis arcis Zigeth in Vngaria a Marco
Horváth loci illius Capitaneo ad Regiae Majestatis mandatum
deseripta et transmissa XXIII. die Augusti MDLVI. Wittenbergae excudebant haeredes Petri Seitzij MDLV1IU. Megvan
a nemzeti múzeum, a kalocsai, késmárki lyceum és upsalai
egyetem könytárában. Fia Gergely hét évig külföldön tanult,
a hires nagy-eőri főiskolát 1584-ben megalapította, saját költségén fóntartotta és tudós előadásaival 1597-ik évi jan. 4-én
bekövetkezett haláláig, díszítette, ráérvén a hitvitákban Luther
tana védelmezése végett a következő iratok kiadására:
1

Nachr. von den Lebensumstiinden u. Schriften ev. Prediger, Leipzig
Ofen 1789. n. Joh. Sam. Klein, ev. Prediger zu Kasehau, S. 110. Régi
magy. könyvtár III. k. a magy. szerzőktol a külföldön 1480—1711. írták
Szabó Károly és Hellebrant Árpád . . . Budapest, 1896. 97. J. A többi alább
következő írók müvei 1711-ig többnyire itt találhatók fel.
Protestáns Szemle. IX. évf. X.
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a) „Da coma DominiTheologiai
szakmunka 1588-ban
aug. 9-ről Nagy-Eőrről keltezve. Ebben a műben kifejtette
Luther úrvacsorai tanát, hogy az élvező szent vacsorában,
sub, cum et in pane egyesül Krisztussal.
b) Jelen volt 1591-ben a csepreghi zsinaton, mely a
Luther és Zwingli követőit szándékozott egyesíteni, de sikertelenül. Ugyanazon évben megírta e zsinat történetét, melynek
kézirata Eperjes város levéltárában található.
c) Hogy tanát védelmezhesse, megjelent: „Responsionis
pars príma et altéra de veritate doctrinae coelestis . . . oppositae Sebastiano Lam, Calvinistae Keismarcensi. Bartfae 1592tt
és : „Admonitio qua Sebastianum Lam Keismarcensem captum ac irretitum. ex propria illius confessione breviter ostendit.
Bartfae 1593."
d) Még halála után is jelent meg tőle e tárgyban egy
kötet: „Liber posthumus, h. e. pars tertia responsionis ibidem 1597.u
e) Érdekes müve az a napló, melyet mindenütt magával
vitt. a hova utazott és melybe kora vezérfiainak emlékmondásait beleiratta. A mü négyzetalaku, vaskos kötet és mint
kézirat drága ereklyeként őriztetik a családi könyvtárban
Nagy-Eőrött.1
Lam, alias Ambrosius Sebestyén született Késmárkon
1548-ban, a szepesi iskolákat és azután két évig a wittenbergi egyetemet látogatta. Mint késmárki lelkész Klein szerint 1600-ban a pestisben meghalt. De miután, mint későbben
látni fogjuk, még 1602-ben is jelent meg egy müve, halála
ezen év előtt nem következhetett be. Horváth ellen következő művekkel védekezett:
a) „Antlútesis Ubiquitatis et orthodoxae doctrinae de
persona Christi, illám propugnante Gregorio Horváth, aliter
Stansith de Gradecz, domino in Neerer, aliter Sztrázsa . . .
hanc defendente Sebastiano Ambrosio, servo Christi in ecclesia
Keismarcensi, Siracidae 4, v. 33 usque ad mortem decerta
pro veritate et dominus deus pro se pugnabit . . . Servestae
excudebat Bonaventura Faber anno MDXCI. 488 lap. Található: a Múzeum, az Akadémia, a debreczeni ref. collegium,
Ráth György és Frankfurt városa könyvtáraiban.
b) Ugyanazon a czéllal jelent meg Zerbst 1591 : *Dcfcnsio
orthodoxae aodrinae tum de alliis quibusdam christianae religionis capitibus tum etiam de persona Christi totiusque socro1

Gradeezi Stansith Horváth Gergely és családja. írta Weber Samu.
Késmárk, 4896. L. 45., 71., 72., 78. 1.
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sanctae Trinitatis una ac individua essentia. corruptelis Gregorii Horváth, aliter Stansith de Gradecz, domini in Neerer,
alitejr Sztrázsa . . . opposita a Sebastiano Ambrosio servo
Christi in ecclesia Keismarcensi Zachar 8, ver. 19: Veritatem
tantum et pacem diligite", 136 lap. Található a Múzeum, az
Akadémia és Simor könyvtárában. Ebből a vitából Lámnak
még két irata ismeretes:
c) Zerbst 1598: „Declaratio circumstantiarum gemini
coloquii, alterius 5. Dec. anni 1595, alterius 29. Jan. anni 1596
in arce Keismarcensi habiti et aliarum quorundam actionum, e quibus, qua fide charta in titulo argamenta in ijsdem colloquiis proposita promittens, edita sit haud obscure
perspici potest: ad magnificum dnum Sebastianum Thököli.
dominum in Keismark . . . . in comitiis Posoniensibus versantem missa et jam necessariae defensioni ergo in lucem
data a Sebastiano Ambrosio pastore ecclesiae Keismarcensis
MDXCVIII.* 73 lap. E müvét késmárki Tököli Sebestyénnek
ajánlja és Grawer Albert neerei tanárnak „Argumenta de persona Christi" . . . Bártfán 1596-ban megjelent munkája ellen
írja Ambrosius, vagy Lam ezen munkája ellen írta Grawer
„Confatatio declarationis circumstantiarum gemini colloquii
Bartfae, 1598 czimű czáfolatát. Található a Múzeum és Ráth
György könyvtárában.
d) Még egy német nyelvű hitvitázó könyv is jelent meg
Ambrosiustól: Zerbst 1598 „Kurze Wiederholung der reinen
und gesundten Lehr, wie dieselbige in der Kirchen und Schul
der Stadt Keismark geführet wird, von den dreyen unterschiedenen Personen in dem einigen urgetheilten göttlichen Wesen:
von den zweyen unterschiedenen Natúrén in der einigen zertrennten Persbn vnseres Herrn und Heiland Jesu Christi:
sowohl auch vom h. Nachtmahl, zur nothwendigen Widerlegung einer nemlich ausgesprengten neerischen Schmahekavten
gestellt und an Tag gegeben dnrch Sebastianum Ambrosium.
Pastorem und Seelsorger der Kircben daselbst, gedrnckt zu
Zerbst, bey Bonaventura Schmids Érben MDXCVIII* 127 lap.
Található a Múzeum és Podmaniczkyak könyvtárában KisKartalon.
Ezek voltak, Ambrosy vagy Lam hitvitázó iratai. De
mielőtt a cryptocalvinismus gyanújába "keveredett, általános
theologiai és épületes tartalmú iratokat is adott ki, melyek
alapos tudományáról tanúskodnak. Ilyenek:
e) „Metaphrasis graecae psalmi primi et ex eodem elegia
ad illustrem et magnificum, dnum, dnum Joannes Ruberum
liberumbaroneminBüchsendorf etGrauenwertb, sacrae Caesareae
48*
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Regiaque Majestatis in Hungaria superiore supremum belli
Ducem et Capitaneum et Heroem rerum fortiter feliciterque
gestarum, glória elarissimum et de ecclesia Christi et studiis
bonarum artium optime meritum, dnum ac mecenatem suum
pia observantiae studio colendissimum, scripta a Sebastiano
Lammio, Tyropolitano,Wittenbergae excudebant Clemens Scleich
et Antonius Schöne anno MDLXXVI." hét levél. Megvan a
debreczeni ref. colleginm könyvtárában.
f ) Szerkesztett egy igen érdekes Énekeskönyvet is, kotákkal és imákkal ellátva. Az első rész: 28 geistliche Lieder
aus der h. Schrift genommen . . durch Sebastianum Ambrosium, Diener des göttlichen Wortes in der Stadt Keyszmark,
Zips, zu Wittenberg gedruckt bey Math. Wallach 1588".
Második rész: „14 geistliche Lieder aus schönen Lehr u
Troststücken Heliger Schrift genommen zum Theil zu sonderlicher Ubung seiner Hauskirchen, zum Theil auf freundliches
Begehren guter Freunde gemacbt und mit hingesetzten von
fiirtrefflichen Meistern gestellten Melodeyen in Druck verfertigt durch Sebastianum Ambrosium, Diener des göttl. Wortes
in der Stadt Keysmark in Zips, gedruckt zu Görlitz durch
Ambrosium Fritsch 1588". Harmadik rész: „Zwey geistl. Lieder
das erste von der Eitelkeit welcher der Mensch von seiner
Empföngnisz und Geburt an bis zum Abschied aus diesem
Jammerthal unterworfen ist. Das andere wie sich ein Christ
in solcher Eitelkeit zu trösten habe. Zu Liegnitz, Druck des
Michael Scbneider A. C. 1600."
A felette érdekes kis 8-adrétü könyv tudtommal csak
Hradszky József kanonoknál található Szepes-Váralján. Bővebben ismertettem, az „Ev. Egyház és Iskola". 21—22. számában 1887.
Ezenkívül két emlékbeszédet is birunk Ambrosiustól.
</) „ Oratio funcbrís: memoriae generosae ac magnificae
Dnae Susunnae Dóczi, Generosi ac Magnifici Dni Dni Sebastiani
Theököli, Dni in Késmárk . . . fidelissimae conjugis. quae in
9. Junii veteris Anni 1596. vitám preclare in^his terris actam
pie placideque clausit. consecrata a Sebastiano Ambrosio,
pastore ecclesia Keysmarcensis; adjectum est fragmentum
epistolae, qua eadem Generosa ac Magnifica Deo marito suo
absenti valedicere coeperat. Hendeca sylabis expressum, Heidelbergae Typis Christophori Leonis, anno MDC*4; 14 levél.
És végül
h) „Ad solennem miraculose recuperati Javrini recordationem, quae quotannis in schola Gorlicensi celebrari et grata
memória repeti sólet carmen Sebastiani Ambrosi Hungaro
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Scepsusii, publice recitatum die 29 Mártii 1802. Cui adjecta
supplicatio ad Deum Optimum, Maximum pro defendenda
contra immanitatem Turcicam Vngaria. Excussum Görlicii
Typis Jobannis Rhambae u . 14 levél 3 l / 3 ív. E hazafias mű
Markusfalvi Mariássy Ferencz, András, Zsigmond és Pál
testvéreknek van ajánlva. Versekkel üdvözölték a szerzőt a
késmárki báró Tökölyi Miklós s a strassburgi akadémiából
többen. A mű a Múzeum és az Akadémia könyvtáraiban
található.
A hitviták, melyek az 1591 évi csepreghi colloquiumon
és az 1595/96. évi késmárki disputatiókban egyházszakadásra
vezettek, mint a Horváth és Lam példáiban láttuk, az irodalmat is annyira befolyásolták, hogy a szepesi tanulók és papok
külföldön is nagyban űzték a hitvitázást és ily szellemben
szerkesztették kisebb-nagyobb műveiket. E tekintetben különösen Pilcius Gáspár szepes-váraljai, Marcellides Dániel lublói
és Xylander István lőcsei hitbajnokok a figyelemre méltóbbak,
a kik mindannyian heves hitvitázók voltak.
Filcius Gáspár szintén Lám szellemében működött, eleinte
mint nagysárosi, azután mint markusfalvi és végre mint dobsinai lelkész.
a) Első könyve megjelent 1585-ben Bártfán ily czímmel:
„Begulae breviter et simpliciter coenae dominiae sententiam
complectentes". A könyvet megvizsgálták és cryptocalvinismussal vádolták Bártfán Wágner Márton lelkész, Faber Tamás rektor, Skulteti Severiu conrektor. E miatt felháborodván Pilcius, következő könyvvel felelt és védekezett.
b) Basiliae 1591: Assertio regularum beviter et simpliciter coenae dominicae sententiam complectentium, adversus
examen earundem nomine ecclesiae et scholae Bartphensis
per Martinum Wagnerum pastorem, Thomam Fabrum ludirectorem et Severinum Skulteti lectorem scholae typis ibidem
editam, a Caspare Pilcio Waralensi „pastore ecclesiae Marcivillanae in Scepusio, conscripta. Psalm 119 : propemodum
consumsissent me in terra: ego autem non dereliqui mandata
tua tt . 68 levél. Megvan a Múzeum, a kassai jogakadémia,
a boroszlói egyetem és a Boroszló város könyvtárában.
c) Még erősebb hangon tiltakozott Pilcius igazhitű ellenei
ellen ily czimű iratában: „Basiliae 1591: Breviset perspicua
responsio ad maledicam et futilem apologiam Martini Wagneri
te8tamentariam, Bartphae editam opera Jacobi Wagneri ministri ecclesiae Bartphensis, Thomae Fabri ludirectoris Bartphensis, Severini Skulteti ludirectoris Eperiensis, instituta a
Casparo Pilcio Warliensi, ecclesiae Marcivillanae in Scepusio
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pastore, Psalm 119: „Tunc non eonfandar cumrespexero ad
omnia mandata tua MDXCI" 62 lap. Kelte Marcivillae in
Scepusi» ultimo Jannarii anno 1591. Található a Múzeum,
az Akadémia, Ráth György és a boroszlói egyetem könyvtáraiban.
Marcellides Dániel Heidelbergában vitázott a sz. vacsoráról s dolgozatát ki is adta ugyanott ily czímmel: vDecoena
Domini repetitio doctrinae orthodoxae, de qua deo volente in
celeberrima Heidelbergensi Academia publice disputabitur, ad
XII nov. hora et loco consuetis, praeside Petro Calamino D.
et professore ordinario. Respondente Daniele Marcellide Lubloviensi Scepusio. Heidelbérgae. typis Christophori Leonis
CIO 10 XCVII. 21 lap. Ajánltatik Tökölyi Istvánnak. Egy
példánya a Múzeum, egy a hallei magyar könyvtár tulajdona.
Xylander-Holzmann István született Lőcsén 1572-ben.
Tanult Wittenbergában 1595-ig. Lőcsén, Krompachon, KisSzebenben és Szepesváralján lelkészkedett, hol 1619. ápril
19-én halt meg. Ő volt Sáros- és Szepesmegye első superintendense. Kálvin tana terjedésének hatása alatt megjelent tőle
Wittenbergában:
a) 9Disputatio ethica de voluntate caterisque facultatibus
animae quatenus ad moralem spectant philosophum, ad cujus
theses oóv
discuteudas, in celeberrima et florenti prima
academia Wittenbergensi, praeside M. Petro Str&rmontio Varmiensi Borusso, respondebit Steph. Xylander ex Hungáriáé
Scepusio Leutschoviensis, addiem martii horis matutinis, loco
consveto, Wittebergae typis M. Georgii Mosseri anno 1598.
Ajánlja Plattner Antal lőcsei, Schnell Tamás olaszi, Sturm
Márton lőcsei, Wagner Jakab váraljai és Cocus Bálint Svedléri
lelkészeknek. Egy példánya a Múzeum könyvtárában. Megjelentek még tőle:
b) Die Bekehrunggeschichte "des Grafcn Christoph Thurzó.
Ezt a Pomárius Sámuel eperjesi tanár a maga „Dissertatio
de peccato originali* czimű Kassán megjelent művében
említi.
c) Carmina Sepu/chria super funus D. Christophori Thurzó
de Bethlenfalva, Leutschoviae sepulti. Lőcsén 1614-ben.
d) Ritka becsű két kézirat is maradt utána: 1. Miscelliana
ad rem ecclesiasticam pertinentia 12 kötet, melynek egy részét
dr. Schwarz knitelni tanár Xylander nővérének kezéből a megsemmisüléstől mentette meg és 2. Matricula 24 regaliuin
civitatum seu registrum fraternitatis 23 plebanorum regalium
in Comitatu Scepusiensi, melyet wagendrüsseli Hyllbrand iglói
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pap és senior kezdett és Xylander folytatott. A késmárki ev.
egyház tulajdona.1
Mikor a Szepesség prot irodalmáról szólunk, nem szabad mellőznünk a Spilenberger és Brewer családokat, melyek
kiváló érdemeket szereztek e téren. Spielenberger Sámuel Bázelben 1597. orvosi tudorságot szerzett „De morbo hungarico"
czímő értekezésével, mely az Akadémia és az Egyetem könyvtáraiban feltalálható. Mint Lőcse városának és Thurzó György
nádornak tiszti orvosa 1022-ben adott ki egy német iratot:
„Zur Zeit derlnfection soll man vor allén Dingen nachfolgende
Mittel brauchen", mely könyvecske a debreczeni kollégium
tulajdonát képezi. De legnagyobb szolgálatot tett az irodalom
fejlesztésének papirmaima által, melyet 1615-ben Teplitz, lőcsei
faluban saját költségén alapított és tartott fenn. Lőcsén
1655-ben bekövetkezett halála után öcscse Spielenberger Márton
mint tudós tanár növelte a család hírnevét. Első műve:
„Promtuaiii distinctionum sententiarumque theologicorum in lobros novi testamenti repositorium. 1661-ben Steittinben jelent meg 747 lapon. Megvan a góthai herczegi könyvtárban. Második műve, 264 lap latin és német nyelven hasábosan jelent meg Stralsundban 1664-ben „Loci theologici*
czímmel található a hamburgi városi könyvtárban.
Mit Spielenberger kezdeményezett a papirmalom megalapításával, azt Brewer János kiegészítette Lőcsén egy hires
könyvnyomda megalapításával, mely már atyja Lörincz alatt
1630 óta fennállott és mely nemcsak honunkban a legnagyobb
kitüntetésekben részesült, de a külföldi legjobb nyomdákkal
vetélkedett. Halála után öcscse Sámuel folytatta az üzletet.
Az itt megjelent művek száma majdnem két század tartama alatt
egész légió. A XVII. és XVIII. században az ismerős családok a szokásos részvétnyilvánításokat örömben és bűban,
házasságra és halálesetre itt készítették, mely alkalommal
rendesen versekkel üdvözölték egymást. Például álljon itt egy
latin és egy német vers: „Felicitati Perpetuae Florentium
Conjugii M. Jobi Zableri quem Virtus et Eruditio clarurn,
Gymnasii Leutsov. Rectura industrium ostendit, itemque Margaretae, Eximiae Virginum splendentis et honore Paterno
Georgii Milletrii XIII Regalium Oppidorum nunc Comitis.
egregie conspicue . . . Leutschoviae, typis Breveri 4-r. 8 levél"
A múzeum és Ráth György sajátja. A német üdvözlet így
hangzik : r Fröhliche, Seelige, Glückl. Ahnungen. Bey Hochzeit1

Az ev. tiszakerület püspökei . . . írta Hörk József, Kassa 1888. 11. I.
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licher Ehrenfreude Wohlweisen, Umsichtigen, Ehrenhaften . . .
Reetoris Herm Casparis Hain, des lobi. Gymnasiums zu Leutschau und der Frau Agnetta Serpilin den 9 Tag des Wintermonats 1672. Auffgesetzet aus schuldiger Ehrenpflicht treuer
Freunde . . . Leutschau, gedruckt bei Laurenz Brewern, 4-r.
4 levél. A Múzeum sajátja. Ilyen üdvözletek ezerenként jelentek Brewer könyvnyomdájában.' De bármely nyelvű nagyobb
művek is nagy számmal kerültek ki Brewer könyvnyomdájából. Nagy feltüuést keltett pl. egy német díszbiblia, mely a
nyomda első műveként jelent meg és párját ritkította.2 Brewer János, a könyvnyomda fejlesztője különben maga is mély
tudományú irodalmi ember volt. 1640-ben Lőcsén született
a hazai legjobb intézetekben neveltetett és azután Wittenbergában befejezte orvosi tanulmányait, hol 3 műve nyomtatásban is megjelent. Első 1661-ben : „De Vita Hominis Dis
putationem VI Anti Piacén tianam" ; második 1663-ban: „Disputatio Medica De Athride" s feltalálható az akadémia és
egyetem könyvtáraiban, és a harmadik 1664-ben: vAuctoritate
et Consensu Amplissimi Collegii Medici in Cel. Akad. Wittebergae Pro Licentia Summos in Arte Medica Honores atque
Privilegia"; doktori disputatio, mely 8 íven kinyomatott és
most a Múzeum, a debreczeni kollégium és a körmöczbányai
ev. egyház könyvtáraiban őriztetik.
Ara azért daczára a tepliczi papirmalomnak és a lőcsei
hírneves könyvnyomdának, az irodalmi termékek a Szepességbol még mindég legnagyobb részt a külföldi egyetemek
nyomdáiból kerültek ki, mert az ifjak, világiak úgy mint
egyháziak, tömegesen és nagy előszeretettel, mondhatni, áhítattal zarándokoltak ki tanulmányaik folytatására. Heidelberga,
Prága, Siegen, Basel, Marburg, Altdorf, Jena, Padua, Frankfurt, Königsberg, de különösen Wittenberga voltak azok az
egyetemek, hol a szepesi ifjak tanultak, disputáltak és értekezéseiket, valamint nagyobb müveiket is kinyomtatták.
Heidelbergában 1604-ben megjelent Tökölyi Mi klós beszéde:
„Theököli (Nicolai L. Baronis Ungari in Késmárk) oratio de
nobilitate, scriptaet publice habitain Solenni illustris et antiquae
Heidelbergensis Academiae conventu V. Sept. anno Da Chrlste
nobis saplentla M = 1604. typis Lanceolloli. Ajánltatik atyjá1

Ilyenfajta nyomtatvány sok található: Szabó Károly, régi magyar
könyvtár . . . II. kötet és Weber Samu: Szepes vármegye történelmi irodalmának bibliographiája, millenniumi kiadványok I. kötet.
2
Biographien berühmter Zipser von Jákob Meltzer, Kassau 1832.
731. lap.
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nak, Tökölyi Sebestyénnek. Megvan M.-Vásárhelyi ref. kollégium. Ráth György és a Múzeum könyvtárában.
Filiczky János de Filefalva született 1580 körül Farkasfalván. Különösen Tökölyi Sebestyén áldozatkészségének köszönhette. hogy 1603-ban Prágában és azután Marburg, Heidelberga, Basel és Altdorf egyetemein folytathatta tanulmányait
főleg a költészet és szépirodalom terén. Hazajővén, Tökölyi
ajánlatára Sáros-Patakon igazgató-tanárnak alkalmaztatott.
Meghalt élete virágában.1 Prágában 1604 adott ki „Xénia
natalitia . . . typis Schumanianis-féle verseket, melyekben a
Szepesség akkori meczenásait, Tökölyi Sebestyént, Hunfalvi
Székely Boldizsárt; Palocsai Horváth Györgyöt, Görgei Kristófot, Máriássy Ferenczet stb. üdvözli. Könyve a Múzeumban
található. Siegenben megjelent tőle 1608-an „Disputatio theologica, de ecclesia quaestiones continenstt . . Hallei Franké intézet könyvtárában. Baselben 1614-ben adta ki : „Carminum
liber primus a . A műhöz Goclenius Rezső, marburgi tanár és
esperes bevezetést írt és a művet ily szavakkal ajánlotta:
..Quaeris Joannis, carmen sit quale Filiczky ?
Et nitidum verbis et grave rebus habes !"

Ihurzó Imre, mint a wittenbergi akadémia rectora
ugyanott 1615-ben adott ki beszédeket: ^Horae primae exercitationum oratorium, quas comes Emericns Thurzó . . . rector
academiae Wittenbergensis . . . . habuit". Ajánlja atyjának
Bethlenfalvi Thurzó György nádornak. Megvan a Múzeumban. A másik beszédgyűjteménye 1615-ben ugyanott látott
napvilágot ily czímmel: „Thurzó Emericus, Comes rectoratus
academicus, idest orationes, quas comes de Thurzó . . rector
hactenus . . . officiis causa publice habuit a . Megint atyjának
és János György szász választófejedelemnek ajánltatnak eme
7 V8 ívet tartalmazó beszédek.
Nemcsak a Szepesség, de az egész művelt világ tudósai
között kiváló helyet foglalt el Frölich Dávid, ki Késmárkon
1600-ban született és az Odera melletti Frankfurt egyetemén
végezte tanulmányait. Haza érkezvén, 1631-ben a késmárki
lyceum igazgatója lett és a mathematikai és történeti tudományokban annyira kitűnt, hogy III. Ferdinánd által cs. k.
mathematikusnak neveztetett ki. kiváló nagy jogokkal és já- rulékokkal. Kár hogy már 46. évében bevégezte a tudománynak szentelt életét. Nagyobb müvei következők:
a) „ Medulla geographiae practicae, peregrinantium impri1

Meltzer J. Biographien berühmter Zipser . . . 60.
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mis usui, deinde bistoriarum et reram hoc tempore bellicosÍ8simo gestorum gerendarumque plenariae cognitioni accomodata Bartfae 1699." A késmárki lyceumban.
b) „Der uralte deutsch-ungarisch-zipserische und siebenbürgische Landsmann. d. i. Vorlfiufer der neuen ungrischen
Chronik, Leutschau 1641."
c) „Hemerologium. in Computum Ecclesiasticum sive
Calendarium perpetuum, reductum tam stylo novo quam veteri
et coelo Pannoniae adcommodatum principialiter pro privatis
cujusvis necessitatibus destinatum, Bartfae, 1644."
d) „Collectio Calendariorum per annos facile 20 continue
editorum. manu Dav. Fröhlichii correcta". Felváltva Frankfurtban a 0. és Boroszlóban jelentek meg.
e) „BibliOtheca seu Cynosura peregrinantium h. e. viatorium, omnium hactenus editorum absolutissimum jucundissimum
utilissimumque in duas partes digestum Ulma 1644."
Számos kéziratai közül legbecsesebbek a „Chronologia
Pannoniae" czímü.1
A Szepességen a reformatio oly rohamosan terjedt, hogy
maga a prépost Lomniczai Horváth János 1544-ben lemondott állásáról, mint nyáj nélküli pásztor, megnősült és lelkésztársainak ugyanazt a tanácsot adta. A nedeczi vár birtokába
jutván utódjai erős támaszai lettek a protestantismusnak.
Horváth György de Palocsay 1589-ben mint nedeczi és palocsai várúr tünt ki. A családtagok a külföldi egyetemeken
szívták magukba tudományon alapuló rokonszenvet és lelkésedést a Luther tanai iránt 1629-ben Paduában is találunk
egy Horváth János de Valocsa nevűt, ki ugyanott „Mnemosyne
historica de quatvor imperiis" czímü művet is adott ki, melyet
a hithű Bethlen Gábor Istvánnak, Hunyad és Mármaros vármegye főispánjának ajánl. Megvan a gr. Bathiány könyvtárban.
Wittenberg egyetemének kebelén gomba-módra keletkeztek a szepesi ifjak értekezései Alauda Józstf lőcsei iijű
1629-ben háromszor kinyomatta ezen egyetemen nyilvánosan
tartott előadásait: „Decas Quoestionum Patrim Metaphysicarum
Partim Logicarum" (Eriangi egyetemi könyvtár); „Colegii
Logici Disputatio VII. De forma Argumentandi et Discurrendi".
(Múzetim, késmárki ev. lyceum, Körmöczbánya ev. egyház
könyvtárai) „Dissertatio Astronomica de maeulis lunaett (Szinyei, Magyar írók 1. k. 101 hasáb).
1

Meltzer J a k . : Biographica beriihmter Zipzer . . . Weber S . :
gelehrter Kalendermacher Karpathempost nro. 44. 1896.
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így látjuk azt Erythraeus Joakimnál, ki 1637-ben SzepesBélán mint az ottani lelkész fia már 22 éves korában 1659-ben
Wittenbergában háromszor disputált és disputatióit ki is nyomatta: „Decas quaestionum illustrium metapshysicarum" (Múzeum, Akadémia és sárospataki főiskola könyvtárai); „Disputatio pneuvmatica de attributis divinis;" az ő elnöklete alatt
értekezett a szepes-iglói Zarevucius: „Triga quaestionum illustrium metaphysicarum de causis" (A Múzeum, Akadémia, késmárki lyceum és a Sárospataki kollégium sajátja). Magától
Erythraeustól még megjelentek: „Biga disputationum AntiMakovianarum de predestinatiore Wittenbergae 1659u és „Methodica Augustane confessionis repetetio . . . ibid. 1558".
E korszak termékenyebb íróihoz tartoztak még bethlenfalvi
Gruber Ádám, kitől megjelentek: „Dissertatio morális de ludis
Lipsiae 1678"; Dissertatio de bibliothecés ibidem 1678";
„Abschiedsrede Pauli und eines getreuen Seelsorgers an seine
Gemeinde aus Acta 20, als Joh. Conrad Barth, Prediger zu Oedenburg begraben wurde Begenspurg 1692;* Das sehnliche Verlangeneiner gl&ubigen Seelenach dem Hause des Herrn, überPsalm
84, 2—3" . . . „Regenspurg 1702." Az iglói születésű Klein
Clamens mint sztrázsai lelkész és a 24 szepesi város esperese
szintén hagyott maga után több becses kéziraton kívül nyomtatásban is: „Matriculam, hoc est librum eontinentem juramentum, leges, seriem seniorum, conseniorum et fratrum, res item
gestas in fraternitate, pastorum ad superiorem fluvium Poprád" ezen nagy fontosságú könyv Wittenberga magyar könyvtárába került. 1 Ide tartoznak még a szepesbélai Poprádi Jidám
„Physicam disputationem de meteoris emphaticis . . . . Wittenberga 1660." — Múzeum, egyetem és erlangeni egyetem
könyvtára; Grosz Pál Késmárkról: „Disputatio theologica. de redemptione et in specie de redemptoris nominibus Wittebergae
1667." Múzeum és Körmöczbánya ev. egyház könyvtárában; 2
leibitzi Marci János 1669 Wittebergában, 1669-ben két disputatiót adott ki: „Disputatio passionalis ex Cap. 26. Mathaei
— Múseűm — és „Disputatio theologica philologica demana
filiorum Israel in deserto," (Múzeum, Körmöczbánya ev. egyház könyvtárában). Ugyanott és ugyanazon évben értekezett
a lőcsei Fröhlich Mátyás: „Peccatum originis". a körmöczbányai ev. egyház tulajdona. Günther András 1634-beu Malduron született, hol hasonnevű atyja lelkész volt, Wittebergá1

V. ö. Klein, Naehr . . . II. 202, 291.
Grosz Pál élete Wéber Samutól a „Protestáns Szemlé u -ben 1896.
VII. és VIII. füzet.
2
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ban és Jenában tannlt, hazajövet Káposztafalván lett alkalmazva, honnan 1671 kiűzetett és sok nyomor között Németországban bujdosott. Mint magister theologiae írt 3 művet
adott k i ; „Dissertatio de ministerio ecclesiastico;" „Christus
valedicens Hungáriáé;" „Christianus persecutionem patiens ex
II. Tim. 3, 12. Halle, 1676." 1 A többek között megemlékezik
róla Czwittinger: „Specimen históriáé litterariae Hung." littera G. czímü művében.
Vannak ezen időben valóságos ároni családok a Szepességen, hol az atya, a fiú, a testvér, az unoka a theologia
tudományának és a lelkészségnek szentelik életöket. Zábler
Péter lőcsei lelkész-superintendenstől származott Zabler Jób,
ki atyja utódja lett és a wittenbergi tanulmányai alatt kiadott: „Fasciculus notabiliorom theorematum philosophicorum
Wittebergae 1646". (Múzeum.) Tőle származott még: „Leichenrede über den Tod Christoph Böhms, gedruckt zu Leutschau
1660 . . ." Zabler Jób nagybátyja, Zábler János 1625-ben
Wittenbergában értekezett: „Septennarius theorematum philosophicorum miscellaneorum." (Eriangi egyetemi könyvtár).
Rokona Zábler Jakab Jenában 1660-ban értekezett: „Excercitiurn academicum de persona Xti u . Múzeum.
Buzgó támasza volt a szepességi protestantismusnak a
Quendel család, melynek nevét Melanchton a latin Serpiliusra
változtatta. Serpilius Lörincz Melanchton tanítványa volt és
1545-ben Szepes-Bélának első evang. papja. E család tagjai
kétszáz éven át mint kiváló protestánsok az ország egyházi
és világi befolyásos hivatalaiban állottak. Egyetemi dolgozataikról ránk maradtak: ..Königsberg 1645 Serpilius Johannes:
dÍ8putatio politica de incrementis rerum publicarum;" ..Serpilius Samuelis: Collegii theologici disputatio X de lege et
evangelio Wittebergae 1653;" ugyanott 1664: .,Serpilius Augustinus, disputationem theologicam principem illám propo
nentem controversiam de absoluta romani pontificis potestata1'.*
A Pilárik család is az apáktól kezdve az unqkáig számos apostolt szolgáltatott az iskolának és az egyháznak. A
szepesi ágnak ősi fészke Mataeócz volt, hol 1644-ben Pilárik
István született,> kinek .Esaiás és András testvérei mindanvV
nyian a protestáns irodalom művelői valának. Pilárik András
Wittenbergában 1667-ben adta ki: „Disputatio theologica de
1

Klein Nachr. L, 103.
Serpilius családi leszármazását lásd S. Weber, Geschichte der Stadt
Béla 1892. Urkun-le 18. V. ö. Klein. Nachrichten I., 323. Gesch. der ev.
Gemeinde Béla von. S. Weber 32. 1.
2
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variis personae Christi" (Múzeum), Ugyanott és ugyanazon
évben „Fiiarik Stephanm: De officio Christi;" mind a három
testvér Esaiás, András és István 1669-ben Wittenbergában
Quenstedt tanárukat és jóltevőjüket megfelelő iratban üdvözlik. (Müzeum). Pilárik Istvántól származik: „Exercitium academicum, sive de mirabili cum filio dei Jakobi lucta et post
hanc reportata victoria ex Gen. 32, 24.<; (Akadémia, körmöczbányai ev. egyház, Boroszló város könyvtára). 1670-ben szorgalmasan értekeznek a Pilárik testvérek Wittenbergában,
Esaiás: „Disputatio theol. antipapisticau (akad. körmöczbányai
ev. egyház); Esaiás és András Istvánnak külön gratulálnak
irodalmi sikeréhez (Múzeum) és István értekezik „De Nestoro"
(Nürnberg városi könyvtár és oxfordi Bodleian könyvtárban).
Istvánt sikeréhez üdvözlik: „Windisch Johann und Georg>
Glückwünschender Zuruf, welchen als den Ehrenfesten, Vorachtbaren und Wohlgelehrten Herrn Stephan Pilárik von
Matthiasdrauff aus Ungarn der höchste Grad in der Weltweisheit öffentlich auff der weltberühmten Universitat Wittenberg d. 27. April diesen 1670. Jahres zngeeignet wurde. An
schuldiger Ehrenbezeugung abgelegt Johan u. Georg Windisch, ged. bey Meyerischen Schriften*4 (Múzeum).1
A szepesség nevezetes írói és papi családjaihoz tartoznak a Klesch testvérek, M. Dániel és M. Kristophor. Az előbbi
1620-ban született Szepes-Iglón, tanult Prága, Wittenberg,
Helmstadt, Rinteln, Marburg, Giessen és Strassburg egyetemein. 1649-ben lett magister és poéta laureatus. Alkalmaztatott Sopronban mint Conrector, Kőszegh és Szent-György
községekben mint lelkész, hol 1673-ban a horvátok kipusztították és elkergették, mire Szepes-Váralján és Olaszin talált
alkalmazást. Daczára esperesi állásának, az üldöztetések közben Kassán 6 hónapra bebörtönöztetett. Innen kiszabadulván,
Jena, Weissenburg, Hellbrung, Halle és Berlin városaiba bujdosott, hol 1697-ben a garádicsról éjjel lebukván, nyakát
szegte. Keserű sorsának daczára 35 kiadott művének a szerzője lett, melyet Klein Nachr. I. 163. lapon nevezve találunk.
Az ott hiányzónak a czíme : „Wittenbergae, Dániel Kletsch,
in augustanae confessionis articuli primi partém, quae agit
de deo uno et trino in se considerato, disputatio XXIII. Praeside Jakobe Martini 1648.u Viszontagságos életét leírta fia
Klesch Kristophor Dániel, ki szintén pap volt ily czimű művében: ,,Wahrhaftige Beschreibung und Erzahlung der besonderen Schicksale seines Vaters. Danzig, 1674." Dánielnél
1

V. ö. Klein Naohr. I., 260., 287.
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valamivel szerencsésebb volt öcscse Klcsch M. Kristopk, ki
szintén Iglón 1632-ben született s Boroszló és Wittenberga
egyetemein 7 évig tanult. Elébb Mathaeóczra, azután SzepesSzombatra alkalmaztatott lelkésznek, honnan Lubomirszky
lengyel helytartó által kiűzetett. Utóbb Berlin, Wittenberga
és Jénában tartózkodott, hol szintén poéta laureatus fokával
kitüntettetett. Több papi állomásban működött és mint erfurti
lelkész 1706-ban 74 éves korában meghalt. Klein : Nachr.
I.. 156 10 müvére emlékezik vissza. Én még kettővel meg
tudom toldani, t. i. „Klesch Christophanus Wittebergae 1653
de ortu animae rationalis sub praesidio D Joannis Sperlings
disputatio". (Múzeum) és Wittenbergáról ugyanott ez évben
Klesch Dániel bátyjának nősülése alkalmából ily czímü üdvözletet küld: ,.Seine frohe Gedanken und gnten Willen von dem
beglückten Ehrenfeste, welches das edle höchst tugendbegabte
Paar Herrn M. Dániel Klesch, kaiserlich bekranzter Poet und
der Zeit der Odenburger Stadtschulen Mittherrscher. und Elisabeth Gruberin, des wohledlen, weisen, gelehrten Herrn Dániel Grubers, der königlichen freyen Stadt Oedenburg, wohlverdientgewesenen Statt-Verwandten hinterbliebene Ehetochter,
am Ascher-Mittwoch dieses 1653 Jahres fröhlich gefeiert, seinem hochgeehrten und sehrgeliebten Herrn Brúder und neuen
Schwagerin zu sonderlichen Ehren entwirft und überschickt
aus Wittenberg Christophori Klesch von Igló aus Vngarn.
In Druck verlagt von Johan Haken". Három német és egy
latin vers
A Klesch testvérekkel elértük az első fejezet végét,
mely tervünk szerint az ellenreformatio pusztításáig, 1674-ig
terjed. Habár e korszakban csak a legjellemzőbb és legkiválóbb írókra voltunk tekintettel, mégis feltűnő a sok író
mely mindég kiadóra és olvasóra is talál. Az egész közönség,
a világiak úgy, mint az egyháziak rokonszenveznek a theologia és az egyház irodalmával, mely akkor a szellemi légkört képezi, melyben mindenki kedvvel él és mozog s melyet
áldozatokkal is kész támogatni. Mily öröm lehetett akkor a
protestáns irodalom szolgálatában állani, és mily hatalmas
fegyver volt ez a gazdag irodalom a protestantismus kezében. Valóban méltán nevezik az irodalomtörténet eme korát
..protestáns kor'-nak !
Webei* Sámuel
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