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E L Ő S Z Ó . 

i . 

A M. T. Akadémia 1869-ben a Gor o ve-ala-
pítványból harmincz aranyat tűzött ki jutalmul a 
következő tudományos feladatra: 

»Adassék elő a hazai és külföldi  is-
kolázás a XVI. században.« 

Az Akadémia 1871-ik évi nagygyűlése a jelen 
művet, mely azonban teljesen átdolgozva és teteme-
sen bővítve lát napvilágot, érdemesíté a jutalomra. 

A kitűzött feladat  értelmében a munka két részre 
oszlikfs 

Az első a hazai tanügy és a magyarországi is-
kolák állapotát tárgyalja. Előadja, mily tényezők és 
befolyások  okozták a tanügy és iskoláink hanyatlá-
sát és emelkedését; mikép hatottak a hazai iskolák 
szervezetére a külföld  tanodái és tanférfiai;  mikép 
voltak hazánkban a különböző fokú  iskolák szer-
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vezve; mily tantárgyaikkal foglalkoztak,  s mily tan-
könyveket használtak; milyen volt a ! tanítók és ta-
nulók helyzete; mily városokban és falvakban  talál-
kozunk iskolákkal, s kik voltak tanítóik. 

Sajnos, csak a katholikus és protestáns iskolák-
ról szólhatok. A többi hitfelekezetek  iskolai állapo-
tainak megvilágítására egyáltalán nem rendelkez-
tem adatokkal. 

Amásodik rész a külföldi  iskolákat sorolja 
föl,  melyekben magyarok tanultak, vagy mint taná-
rok működtek; kimutatva az állást, melyet elfoglal-
tak, a tudományos és irodalmi munkásságot, melyet 
kifejtettek.  Kiterjeszkedem a társodákra és alapítvá-
nyokra is, melyek a külföld  főiskoláiban  magyar ifjak. 
részére fönnállottak;  valamint méltányolni igyekezem 
azok érdemeit, kik áldozatkészségük által hazánkfiai-
nak a külföldi  iskolák látogatását megkönnyítették. 

A tudomány- és irodalom-történeti műveket, 
helytörténeti monographiákat teljesen igyekeztem 
fölhasználni.  De bár ezek nagyszámú becses adato-
kat nyújtottak, még gazdagabb eredménynyel jutal-
maztak kutatásaim az ország több levéltárában és 
kéziratgyüjteményében. 

Ezek a következők: a magyar kamarai levéltár; 
Bártfa,  Beszterczebánya, Eperjes, Kassa, Késmárk, 
Lőcse, Nagyszombat, Pozsony, Zólyom sz. k. városok; 



az esztergomi érsekség, az esztergomi, szombathelyi 
káptalanok; a pesti evangelikus convent és a debre-
czeni superintendentia levéltárai; a Nemzeti Mú-
zeum, Magyar Akadémia, Pesti Egyetemi könyvtár, 
a debreczeni, késmárki, sárospataki prot. collégiumok 
kéziratgytíjteményei. 

Mindazáltal távolról sem vélem müvemet teljes-
nek ; sőt reméllem, hogy a történeti nyomozás, mely 
mindegyre szélesebb mérveket vesz föl,  lehetővé 
teendi egykor, hiányait pótolni. 
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n. 
A tárgynak, melylyel e munka foglalkozik,  je-

lentőségét nem szükséges hosszasan bizonyítni. 
A mennyire visszahat az iskola a nemzeti élet 

összes irányaira, annyira szoros összeköttetésben áll 
a tanügy és az iskolák története a nemzet szellemi 
fejlődésének,  műveltségének történetével. 

És azon században, melynek iskolai viszonyait 
/ 

megvilágítani törekszem, a nemzet szellemi élete oly 
nagyhorderejű átalakulásiprocessuson mentkeresztül, 
melyhez hasonló csak a kereszténység behozatala volt 

A szellemi mozgalom, melyet a renaissance 
ésaprotestant ismus nyugati Európában megin-
dítottak, villanyfolyam  gyanánt vonúlt végig a nem-
zeti test minden tagjain, s fokozott  élettevékenységre 
hívta föl  azokat. 

így történik, hogy a politikai sülyedés és a török 
hódítás, a polgár háborúk és vallási küzdelmek borús 
napjaiban, a XVI. század lefolyása  alatt, nemze-
tünk a művelődés pályáján meglepő haladást tett, 
a tudomány terén magasra emelkedett, a szellemi 
érdekeket szokatlan hévvel karolta föl. 



vir 
K a t h. főpapjaink  előkelő állásukat, melyet 

a vallási szakadás és elszegényedések folytán  megin-
gatva láttak, újra megszilárdítják szellemi felsőségök 
által. 

A protestant i smus magyarországi 
hírnökei a külföldről  gazdag tudományos ismere-
teket hoztak hazájokha, hol legtöbben köztflök  a 
tanügy és irodalom terén lényeges szolgálatokat 
tettek. 

Főurainkat nemes ambítio lelkesíti: isko-
lák alapitói, tudósok barátai, tanulók pártfogói. 

Városaink nemes versenyt fejtenek  ki egy-
másközött a cultúrai érdekek fölkarolásában. 

Mindezen tényezők összehatása nevezetes ered-
ményeket szült. 

Nagyszámú iskoláink jeles tanerőkkel birtak. 
Jelentéktelen városokban, kis falukban  hirneves tu-
dósok és írók foglalják  el a tanszékeket. 

Idegen tudósok és tanárok rendkívüli 
nagy számban keresték föl  hazánkat. 

Magyarországi ifjak,  kik süríín látogat-
ják a külföld  főiskolait,  mindenütt tiszteletreméltó 
helyet vívtak (ki magoknak; többeket soraikból a 
század legnevezetesebb férfiai  barátságukkal tisztel-
tek meg. 

Végre a külföldi  sajtók nagy számban 
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nyomtatták magyar irók míívejt; míg viszont a kül-
föld  irodalmi müvei nagy közönséggel birtak ha-
zánkban. 

És némi büszkeséggel hangsúlyozhatjuk, hogy 
XVI. századbeli civilisátiónkat és irbdalmi virágzá-
sunkat nem a fejedelmi  pártfogás  sugárai, hanem 
egyedül a nemzeti életeíf£  hatalma hozta létre. 
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r. 
A magyarországi katholikus iskolai állapotok általános 

jellemzése. 

A középkorban, miként nyugati Enrópa minden álla-
maiban y úgy hazánkban is a kath. egyház volt a művelődési 
mozgalom kiindulási- és középpontja, s következőleg a tan-
ügynek is vezetője. A székesegyházi, kolostori és plébániai 
iskolák voltak a tanitás közegei. Csak kivételesen kelet-
keztek tanodák fejedelmek,  vagy világi urak bőkezű kezde-
ményezéséből ; s ezek is az egyház befolyása  és felügyelete 
alatt állottak. 

A protestantismus kiragadta ugyan az egyház kezeiből 
a tanitás ezen monopoliumát; azonban a katholikus iskolák 
viszonyát az egyházhoz, alig változtatta meg. 

A katholikusoknál tehát az iskolák állapota szoros 
összefüggésben  állott a papság műveltségi  állásával.  Ez a 
XVI. század elején a hanyatlás szomorú jeleit tünteti föl. 
Nem hiányoztak főpapok,  kik a kor színvonalán állottak, teljes 
mértékben birták a humanistikai műveltséget, s mint irók, 
vagy maecenasok kitűntek. Bakacs Tamás  és Szálkái  László 
prímások, Esztei  Hippolit  bibornok, Perényi  váradi, Báthory 
váczi, Brodaries  szerémi püspökök nevei a külföld  tudomá-
nyos köreiben is Ünnepeltek valának.') Azonban az alsó 
papság nagy tömege cultúrai tekintetben teljesen elhanya-

') Tudjuk ezt Erasmus Rotterodamusnak és az olasz Calcagnini-
nak, Esztei Hippolit udvari emberének nyomtatásban közrebocsátott 
levelezéseiből. 

1* 
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goltatott Bizonyltja ezt azon tény, hogy az egyházi pálya 
jelöltjei irányiban emelt igényeket a legszerényebb mértékre 
látjuk leszállítva. Az 1493-iki esztergomi tartományi, az 
1494-iki nyitrai és az 1515-iki veszprémi megyei zsinatok 
végzéseiben ez áll: „Kik az egyházi rendeket fölvenni  ki-
vágják . . . megvizsgáltatnak, s csak akkor szenteltetnek föl, 
ha a kellő kort elérték, jó erkölcsökkel birnak, törvényes 
házasságból származnak, jól tudnak  olvasni, énekelni  és az 
elemi ismeretekben  némike'pen  jártasok."') 

A XVL század első tizedeiben malomra emelkedett 
demoralisátió és politikai zavar nem lehetett alkalmas akár 
az egyházi élet, akár a tanflgy  emelésére. 

És jött a mohácBi vész, kOvetve a trónvillongások, a 
vallási mozgalmak, a törökök pusztító hadjáratai és fogla-
lásai által. Ekkor a püspökségek, káptalanok s kolostorok 
tetemes része elpusztult; a fönmaradt  javadalmak éveken 
át üresedésben hagyattak; birtokaikon, amennyiben a török 
területen kivttl estek, a királyi katiiara osztozott ragadozó 
urakkal. A föltlgyelet  hiányában, az egyházi fegyelem  az alsó 
papBág körében annyira fölbomlott,  hogy magas vallás-
erkölcsi és civilisátori hivatását betölteni alig lehetett képes.*) 
Ennek folytán  a katholikcs iskolaügy, a székesegyházi 18-
tanodáktól a plébániai elemi iskolákig végtelen zavarba 
jutott. 

Ekkor egy kiváló férfiú  emelkedik a prímások székére 
és jobb fordulatot  idéz élO. Oláh Miklós  a XVI. században 
restaurátorává lön a magyarországi kath. egyháznak; feltar-
tóztatta további hanyatlását és megvetette ujabb fölvirágzá-
sának alapjait Magas műveltséggel,1) hatalmas tetterOt 

') .Qai ben« Briant legete et cutare, et in primltivia sínt aliqualiter 
hutrueti." Péterfy.  Sacra Hnngariae Concilia. L 887, 249, 888 U. 

») Hogy ezen állítás nem túlzó, bizonyítják u Oláh Miklós által 
a» esztergomi egyházmegye füesperestsigeiben  elrendelt kánoni látoga-
tások jegyzökönyvei, melyek a lelkének erkölcsi állapotát a legsOtitebb 
színben tflntetik  elénk. 

9) Irodalmi müvein kirfll,  milyen „Atillája", hirdetik est levelei, 
melyeket Európa legkiválóbb tudósaihoz intézett • azoktól vett. (A kis-
martoni Eíetorbásy-levéltárban.) 
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párosított. Zsinatok, kánoni "látogatások, jó példa- és kérlel-
hetlen szigorral visszaállítani igyekezett a fegyelmet  és 
tiszta erkölcsöket. Majd hasonló buzgalommal karolta föl  a 
cvltúrai  érdekeket.  Nagyszombatban jeles főiskolát,  szegény 
tanalók befogadására  convictust létesitett, és alapi tójává lőn 
Magyarorszagban az első papnevelő intézetnek. Nem fe-
ledkezett meg a népnevelés ügyéről sem. Az 1560-iki nagy-
szombati zsinaton elrendelte, hogy minden plébános iskola-
mestert tartson; a szegényebb községek pedig egyesüljenek 
s közös költségen fogadjanak  tanítót. A lelkészeknek köte-
lességévé teszi, hogy a tanítókra gondosan fölügyeljenek, 
azokat támogassák. Egyúttal ismételve figyelmezteti  az egy-
háziakat, hogy jó erkölcsök mellett a tudományokra is szük-
ségök van; buzdítja, hogy szorgalmasan foglalkozzanak 
azokkal, nehogy járatlanok maradjanak az isteni és világi 
tudományokban; mert Isten felelősségre  vonja őket, ha 
magok is vakok, más vakokat fognak  vezetni."1) 

Az Oláh által adott irány halála után is uralkodó ma-
radt. Ezen kor többi főpapjai,  kiket nagyrészt az ő befolyása 
emelt székeikre, részt vettek üdvös tevékenységében, s foly-
tatták azt. EIBŐ helyen utódját, a klassikai műveltségű 
Verancsics  Antalt,  a, tudományok lelkes barátját kell kiemel-
nünk. Továbbá Ujlaky  Ferenczet,  Gregorianz  Pált,  Listhi 
Jánost,  Draskovich Györgyöt,  mind négyen Győr püspökei, 
kik melegen érdeklődtek és érdemeket szereztek a tanügy 
körül. Mosóczy  Zakariás  nyitrai és Telegdy  Miklós  pécsi 
püspökök csatlakoznak még hozzájok. Az esztergomi káp-
talan tagjai között is találkoztak többen, kiknek nevét kegye-
lettel kell megemlítenünk. Z o n d i P á 1 nagyprépost 1557-ben 
Bolognában magyar-illír növeldét alapit. Poklóstóy  Máté  és 
Kutassy  György  a Bécsben tanuló magyar ifjak  javára ala-
pítványokat tesznek. Illicinus  Péter,  Monoszlóy  András, 
Cserödy  Márk  a nagyszombati főiskolának  jeles tanárai.1) 

A kath. tanügy felvirágoztatása  országgyűléseinket  is 
foglalkoztatta.  Az 1548. VI. t. cz. 4. §-a fölhívja  a főpapokat, 

») Péterfy  II. I l i s. 117 11. 
J) Mindezekről a megfelelő  helyeken tüzetesen fogunk  szólani. 
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hogy „tehetségükhöz képest iskolákat alapítsanak." A XII. 
t. cz. pedig uj jövedelmi forrást  nyit iskolai czélokra. Az el-
pusztult egyházi javadalmak birtokairól akként intézkedik, 
hogy azok a lelkészek segélyezése mellett „fordíttassanak 
iskolák helyreállítására és alapítására, tudós és jóerkölcsü 
tanítók ellátására, tehetséges tanulók segélyezésére." Két 
évvel ntóbb, az országgyűlés (1550) újra főikéri  a királyt 
(XII. t. cz.) hogy „az elhagyott egyházak, káptalanok, kon-
ventek birtokait s jövedelmeit késedelem nélkül rendelje 
iskolák fölállítására  fordíttatni." 

I.  Ferdinand,  fölhatalmazva  ezen törvények által, több 
egyházi javadalmat adományozott iskolai és neveléBÍ czélokra. 
1558-ban a nagyszombati tanodának átadta a széplaki apát-
ságot és a bényi prépostságot, szegény tanulók segélyezésére, 
ugyanazon intézetben, a nagyszombati harminczad jövedel-
meiből 104 forintnyi  évi segélyt utalványozott. A Jézustár-
saságot Magyarországban megtelepítve, egyik czélja az volt, 
hogy tagjaiban jeles tanerőket szerezzen az országnak. 
Ugyanő 1560. april 10-én egy, törvénykönyvünkbe fölvett 
rendeletet bocsátott ki, melyben intézkedik, hogy az idegen 
kézen levő egyházi javadalmak jogos birtokosaiknak visBza-
adassanak; de kivételt tesz azokra, melyeket iskolák fön-
tartására adományozott; egyúttal megengedi a főpapoknak, 
hogy az elpusztult javadalmak birtokait magok is iskolák 
alapítására és föntartására  fordíthassák. 

Miksa  király 1571-ben Lőcsén akadémiát tervezett 
alapítani.1) Rudolf  pedig a túróczi prépostságot a Jézus-
társaságnak adományozta. Azonban pénzzavaraikban gyak-
ran kénytelenek voltak eltérni a törvényeknek, az egyházi 
javakra vonatkozó rendelkezéseitől. 

') Az erre vonatkozó levelezések a budai kamarai levéltárban. 
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II. 
A magyarországi protestáns iskolai viszonyok általános 

jellemzése. 
A Protestantismus megalapítói, magok is jeles taná-

rok, nagy gondot fordítottak  az iskolákra. Luther  és 
Melanchthon  Németországban uj tanaimányi rendszernek 
létesitői, mely csakhamar általános elfogadtatásra  talált. 
Alig telt el néliány évtized és a protestánsok nagyszáma 
tekintélyes főiskolákkal  íb figyelemreméltó  tanügyi iroda-
lommal dicsekedtek. Wittenbergen kivül főleg  Strassburg  és 
Ooldberggyakorolt  irányadó befolyástaprotestans  iskolaügyre. 
Amott Stwrm,  itt Trotzendorf  fejtettek  ki ez irányban nagy-
mérvű és sikeres tevékenységet. 

E három főiskolát  — mint látni fogjak  — nagy szám-
ban keresték föl  a papi és tanítói pályára készülő magyar 
ifjak  és magokkal hozták onnan a paedagogiai elveket, 
melyeket hazájokban érvényre emeltek. Magokkal hozták a 
tanügy körüli meleg érdeklődést is, melyet hiveikben és kü-
lönösen föranga  követőikben fölébreszteni  és ápolni tudtak. 

Innen van, hogy a magyarországi protestáns  zsinatok 
komolyan fölkarolják  az iskolák ügyét. Oda hatnak, hogy 
minden lelkész mellett külön tanitó alkalmaztassák; minél-
fogva  amazok eltiltatnak a tanítói hivatal viselésétől. Az 
iskolamesterek fölhivatnak,  hogy minden egyéb foglalkozást 
mellőzve, egyedlll tanítói hivataloknak éljenek, szorgal-
masan teljesítsék kőtelességeikeit, az isteni tisztelet és teme-
tések alkalmával a lelkészeknek segédkezzenek. Általában 
az iskolamesterek szoros függésbe  hozattak a lelkészekhez, 
kikre az iskolák igazgatása bizatik. A protestantismus is 
megtartotta azon katholikas álláspontot, melyszerint az iskola 
a templom előcsarnokának tekintendő és hivatva van a gyer-
mekeket korán buzgó vallásosságban és jó erkölcsökben 
nevelni.') 

i) Lampe. História Ecclesiae Reformatae  in Hung. et Tranuylv. 
133, 296,30111. Bartholomaeidea. Memorabili» Provinciáé Csetnek. 214 lap, 
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A Protestantismus főrangú  követni  között számosan 

voltak, kik bőkezű áldozatkészséggel karolják föl  a cultúrai 
czélokat. Iskolákat Alapítanak, jeles tanárokat hivnak meg, 
tanulókat segélyeznek a haza és a külföld  iskoláiban. 
Ilyenek Dobó Ferenez,  Drágfy  Gátpár, Horváth-Stansich 
Ferencz,  Nádasdy  Tamás,  Petrovich Péter,  Petényi Péter  és 
Gábor, Béwai, Ferencz  és Mihály,  Thurzó  Elek  Stb. 

A főurakkal  versenyeznek a királyi  városok,  főleg 
Bártfa,  Beszterczebánya, Eperjes, Kassa,  Késmárk,  K'órmöez, 
Lőcse,  Selmecz.  Nem kiméinek költségeket, hogy iskoláiknak 
jeles tanerőket nyerjenek meg. Gyakran valóságos árveré-
seknek vagyunk tanai; nem ritkáa külföldre  követeket kül-
denek, hogy valamely kiv&ló férfiút  meghívjanak. 

Mig a protestantismusnak magyarországi származású 
hírnökei mint Dévay Biró Mátyás,  Szegedi  Kis  István,  Stöckel 
Lénárd,  Szikszói  Fabricius  Báláz», Pesthy Gábor, Újfalvi 
Imre  stb. az iskolák szervezése és fölvirágoztatása  körül 
lényeges érdemeket szereztek; e tekintetben nagy hatással 
bírtak azon nagyszámú külföldiek  jBj kik a magyarországi 
iskolák tanszékein működtek. A hosszú Borozatból csak. a 
kivetkezőket, mint jelesebbeket emelem ki. 

Bártí&n: Erhard  Miklós  Pfalzból  (1692), — Gera 
Konrád  Brandenburgból (1595), — Gerstmann János  Szilé-
ziából (1687). 

Bélán Critius  András  Morvából (1640 körül), — Mago-
vita Pál Morvából (1646 körül), — Glogaui  Kristóf  Szilé-
ziából (1650 körül), — Mdczer  Gergely  Jforvából  (1665 kö-
rül), — Lindner  György  Thüringiából (Í&50 körül), — Bratz 
Sámuel  Sziléziából (1570 körül). 

Besztercxebányán Schremmel  Ábrahám Strassburg-
ból (1575). 

Kassán Coxe Lénárd  Angliából (1621). 
Keresztáron Otto Dániel Brandenbargból (1591). 
Késmárkon Gabelmann Miklós  Mecklenburgból (1585), 

— Mylius  János  Morvából (1595). 
Körmöezön Grünfelder  György  Szászországból (1561), 

— Florus  Miklós  WUrtembergből (1560), — Gäbel Miklós 
Morvából (1596). 
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Lfafa  Libschotoits Benjamin Sziléziából (1351.) 
Modoron Agricola  Gáspár Bajorországból (1694). 
Rozsnyón Schrötter  Tamás  Meisseni»*! (1572), — 

Schumann Simon  Meissenból (1592). 
äelmeczen Tilgner  Bálint  Sziléziából (1642), — Ege-

ranus János  Meiszenból (1668), — Döring Fábián  Sziléziá-
ból (1579) — Lenta Pál (1595) Morvából.') 

m. 
Erdély Iskolai állapotainak általános jellemzése. 

A gyászotfemléktt  mohácsi ütközetnek egyik következ-
ménye volt az orsság megoszlása.  Erdély, Magyarország 
éjszakkeleti részeivel kttUHi állammá alakult 

Miként Magyarországban, ugy Erdélyben is a protes-
tantismus elteijedése uj-alakot adott a közművelődési álla-
potoknak. Itt azonban erőszakosabb volt föllépése  és gyor-
sabban emelkedett uralomra. A kath. püspökség, a kápta-
lanok és kolostorok úgyszólván teljesen megsemmisültek, a 
kath. clérus száműzetett. Ezen vész a kath.  iskolákra  is 
enyészetet hozott. És mig a régi iskolák megsemmisíttettek» 
ii jak csak lassan emelkedtek. Ehez hozzájárult, hogy a 
Zápolya János, majd fiinak  uralkodása alatt L Ferdinánddal 
olyt háborúk a cultúrai érdekek elhanyagolását vonták ma-

gok után. 
A helyzetet, mely ekként keletkezett, sötét színekkel 

ecseteli az 1557-iki országgyűlés. Fájdalommal hangsúlyozza 
„ob neglectam  jvventutis institutionem in dies  barbarism ma-
gie et magis augeri et creicere." A rendek ugyanekkor 
mindent megtettek, hogy a bajon segítsenek. Fölhivták Zá-
polya János Özvegyét, Itabella  királynét, hogy az elpusztult 
egyházak jószágait iskolák fölállítására  használja; a szer. 

') Mindezekről • megfeleld  helyeken kttlOn ii szólónk. 
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setesek által elhagyott kolostorokban gymnásiamokat állítson 
föl  „in qnibus — így szólanak — jnventns per virog doctos, 
lingvarum peritos, pie et in solidom, in omni disciplinarăm 
genere erudiatur." 

Az 1567. június havában Tordán  tartott gyHléB is föl-
kérte a királynét, hogy Kolozsvárt,  Váradon  és Vásárhelyen 
iskolai czélokra engedjen át kolostori épületeket és segé-
lyezze az iskolákat; mit készségesen megígért. 

János  Zsigmond  nagykorúsága alatt is gyakran foglal-
koznak az országgyűlések iskolai Ügyekkel. 1566-ben föl-
kérik a fejedelmet,  hogy a gyulafehérvári  iskolát fölépíttesse 
és kellő jövedelmekkel ellássa; a marosvásárhelyi iskolának 
pedig adja meg az Izabella által megajánlott segélyösszeget. 
Ezt az 1566. májusban tartott gyűlés ismétli, oly szavakkal, 
melyek az iskolallgy iránt uralkodó meleg érdeklődés tanú-
ságai. „Mostan azért könyörgünk Te Felséged hívei, mind 
három nemzetül alázatosan, mint kegyelmes Urunknak, hogy 
az jelenvaló esztendőre is parancsolná megadatni Felséged 
azon segítséget az oskolához, és az jövendő esztendőre is oly 
deputátio levelet méltóztassék adni, Kogy ne kényszeríttetnék 
az Felséged hívei Te Felségedet ezzel bántani;... mely 
kegyes  adományát  Felségednek  az hatalmas Ur  Isten  ezerképen 
megfizeti  Te  Felségednek.11') 

Az nralkodó, kihez e szavak intézvék, maga is lelkes 
pártfogója  volt a tudományoknak és iskoláknak. Komolyan 
foglalkozott  azon tervvel, hogy Erdélyben főiskolát,  Akadé-
miát fog  alapitani. Evégből 1567. nyarán Blandratát Bázelbe 
küldé, hogy Celsio  Secundo  Ouriót, az egyetem egyik hír-
neves prot. tanárát Erdélybe meghívja. „Cam auspice Deo 
— olvassak a levélben, melyet ehez irt — Academiam ín hoc 
Regno nostro instituere velimus, ut solidiora fundamenta  lit-
terarum studiis jacere possimus, opera et consilio Vestro uti 
stataimus. Cujus rei gratia mittimus ad Vos huno hominem 
nostrum cum plena instructione. Hortantes Vos benevole, 
velitis homini nostro fidem  habere indubiam; caetera fasias 

») Vesiely. Erdélyi Egyhiztarténelmi adatok. I. 177 lap. 
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intelligetig al» excellenti Georgio Blandrata Doctore nostro, 
firatre  veatro.*1) Ezen tárgyalások nem vezettek eredményre. 
Két évvel utóbb 1569-ben a párisi egyetem egy nagynevű 
tanárával Bamus Péterrel  helyezte magát érintkezésbe. De 
ez kevéssel utóbb, mint a Bertalan-éj áldozata meghalt s igy 
a fejedelmi  szándék meghiusult.a) Szikszói  Fabricius  Bálás 
híres pataki tanárhoz is intézett ily meghívást.3) 

Báthory István,  Kristóf  és Zsigmond  uralkodása alatt 
Erdély katholikus  iskolái részesültek a fejedelmi  pártfogás 
előnyeiben. A jezsuiták  megtelepedése azoknak történetében 
az emelkedés korát jelezi. Kitűnő tanáraik a protestáns 
ifjakat  is körűkbe vonták. Ezt az 1588-iki megyesi ország-
gyűlés a jezsuiták ellen fölhozott  panaszok sorában kiemeli. 
„A fiúkat  — irják — atyjuk karjaiból kiszakasztani és ben-
nünket gyermekeinkkel együtt̂  kiket neveltünk, halójukba 
keríteni szándékuk. Kolozsvárt Akadémia  neve alatt  erősség 
épüli tUenünk."*) 

Hogy egyrészről a fejedelmi  pártfogás  hiánya, más-1 

részről a jezsuiták megjelenése a protestáns iskolák helyze-
tére visszahatott, erről tanúskodik az 1587-iki országgyűlés 
következő fölterjesztése.  „MegszolgáljakNagyságodnak mint 
kegyelmes urnnknak, hogy Nagyságod mind ami könyörgé-
sünket 8 mind pedig  a tanuló helyeknek,  schóldknak  puszta-
ságokat  és a benne lakó  ifjaknak  fogyatkozásokat  szeme 
eleibe vévén, a többi között a vásárhelyi schóláboz ilyen ke-
gyelmességét nyújtotta, mind az tanítóknak, s mind az tanu-
lóknak táplálásokra méltó és szükséges subsidiumot rendelt 
Nagyságod. Könyörgünk Nagyságodnak, hogy Nagyságod ke-
gyelmességét ennekutánna is efféle  tanuló rendről és schóla-
beli építésekről meg ne vonja, hogy az ifjúságnak  a tanulás-
hoz jobb alkalmatossága lévén, inkább gyarapodhassanak."») 

*) Kelt Tordin 1567. jdn. 28. A bázeli egyet. kSnytár eredeti pél-
dányából közölte Zsindely István. Sárospataki Füzetek. 1861. 839.1. 

*) Schüller Literaturgeschichte Siebenbürgens 18(7. 7. lap. 
*) Caesar OyOrgy a Fabricius fölött  tartott emlékbeezédben ki-

emeli ezt. 67 lap. 
*) Veszely i. m. 196 1. 
5) Veszely i. m. 198 lap. 
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De csakhamar mutatkozott a visszahatás 1588-ban 

száműzetnek a jezsuiták, föloszlattatnak  intézeteik. Az 
159l4ki gyulafehérvári  országgyűlésen még tovább mennek 
a protestánsok. Egyedül a esikszéki székelyek részesülnek 
azon kiváltságban, hogy kath. papjalkat és iskoláikat meg-
tarthatják. „Ez felyttl  megnevezett helyeken kivül, — igy 
szól a törvény — efféle  religión való tanitók mindenütt 
kivettessenek. . . Azonképen schólájuk, templomuk ne 
lehessen sehol, se Nagyságod (a fejedelem)  jószágában se 
sehol." Azonban a fejedelemnek  sikerült már neh&ny évvel 
utóbb ezen törvények módosítását kieszközölni és a jezsu-
itákat, egy időre, as általok birt tanodákba visszahelyezni.1) 

IV. 

Az erdélyi szászok iskolai álIapotaL 

Az erdélyi szászok cultúrai tekintetben a magyar 
korona népei között kivételes állást foglaltak  el. 

A fensőbb  műveltséget, a fejlettebb  ipart és a ma-
gasabb fokú  vállalkozási szellemet, melyet Németországból 
magokkal hoztak, uj hazájokban nemcsak megö rizni, hanem 
emelni is tudták. Azon előjogok, melyeket királyainktól 
nyertek; s azon szabadság, melyet az egész nép — nem csak 
egyes osztályai — a politikai közigazgatás és az egyházi 
élet terén élvezett, emeltyűi voltak a szellemi fejlődésnek. 
A paptág  is magas fokán'állott  a műveltségnek. Nagyrészt 
Németországban nyerte kiképeztetéset És egy 1444-ik évi 
statutum szerint, plébániát csak az nyerhetett el, ki vala-
mely főiskola  bizonyítványát volt képes előmutatni.2) 

i) A jezsuiták tanttgyi munkásságáról Erdélyben részletesen szó-
lunk a kolouvári tanitézetnél. 

*) A bárczasági káptalan emiitett statutumja szerint senki sem 
lehet plébános »n i s i . . . alt in aliquo studio generali approbatnj." TeuUch 
Geschichte des SchBssbnrger Gymnasiums. (Brassó 1862) 8 lap. 
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Ézekuián természetes, hogy e nép körében nagyobb 

számú és jobban szervezett iskolák Ietéztek, mint Magyar-
ország és Erdély egyéb részeiben. Nemcsak a városok, 
melyek a szász földön  sürtten elhintve vannak, bírtak jeles 
tanodákkal; a népiskolák is nagy mértékben vették igénybe 
a nemzetnek és papjainak gondoskodását 

Az egyházi kerületek,  melyek itt káptalanoknak („Ka-
pital") neveztetnek, gyűléseikben gyakran foglalkoznak  az 
iskolaügyekkel. így már 1361*b01 ismerünk végzéseket, 
melyek a falusi  iskolák tanítóiról rendelkeznek. 1397-ben a 
temetések után járó dijakból biztosítanak nekik méltányos 
részt. 1438-ból tudjak, hogy a községek fogadták  föl  is-
kolamestereiket ; de a püspökök sürgetik, hogy ez a lelké-
nek hozzájárulásával történjék. 

Utóbb (1546) a szisz nemzeti egyetem  az iskolák ala-
pításáról, tanítók alkalmazásáról fontos  határozatokat hoz; 
az iskolák föntartását  a községeknek kötelességére teszi 
és megengedi, hogy e czélra a kolostorok is igénybe vites-
senek. 1568-ban fölhívja  a saperintendenseket, gondoskod-
janak, hogy a tanítók dijukat és illetményeiket pontosan 
megkapják. 

Az 1572-iki zsinaton megállapított „Formula pii con-
sensus" is hangsúlyozza az iskolák fontosságát.1) 

A bárczasági káptalan 1578-iki szabályai pedig elren-
delik, hogy a templomok jövedelmeinek egy része szegény 
gyermekek ruházására és ellátására fordíttassák,  hogy 
ekként ezek is az iskolába vonzattassanak. 

A lelkészek  voltak az iskolák fölttgyelöi.  Ők határozták 
meg a használandó tankönyveket. A tanítóknak csak az 0 
megegyezésükkel volt szabad a község meghívását elfogadni 

') Kitűnik ez e helyből: »Ingens thesaurus ez scholastiea discip-
lina et pia institutione puerili ad omnes homines emanat, sunt enim scho-
lae bene eonstitutae qnasi pnblicae officináé  doctrinarum, pradentiae 
•irtutum et disciplinae . . . . Quid enlm caetera omnia sine doctrinae et 
litteranun eultuia esent aliud, quam quod apud Platonem Gorgias 
dicit multitndinem, coplam rerum necessariam, opes, aedificia,  arma, 
app aratom, sine disciplina et studiis doctrinae liberális tantom esse 
corpus et inntälem molem privatam omni anima.« 
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Ei ez ellen vétett, 8—10 forint  birs&gnak volt alávetve, tía 
a tanítóválasztás körül a község és a lelkész nem tudott 
megegyezni, az esperes (dekán) döntött. Csak sz. Bertalan 
napja otán volt szabad a tanítói állomásokat keresni. A ta-
nító, ki elObb tett lépéseket valamely állomás elnyerése 
végett; vagy a lelkész, ki előbb igérte oda a községebeli 
állomást, 1 forint  birságot fizetett.  Mintán a tanító hivatalát 
törvényszerűen elnyerte, fogadást  kelle tennie, hogy hü 
marad protestáns vallásfelekezetéhez,  és hogy azon esetre, 
ha előkelőbb hivatalba jut, a tanítókat nem fogja  üldözni. 

A tanitók kötelesek voltak lelkészöknek minden lehető 
dologban, főleg  az egyházi működéseknél, szolgálatjára 
lenni. Sőt tartoztak, ha épen nem mindennap, mindenesetre 
többször hetenként a lelkésznél látogatást tenni. Aratás-
és szüretkor, vagy nagy veszedelem alkalmával, szolgasze-
mélyzetökkel együtt tartoztak a lelkésznek segítségére 
lenni. Ei a népet lelkésze ellen izgatta, 10—12 forintnyi  binág 
mellett még a kerületből kintaslttatott. A tanítók, ha szolgát 
fogadtak,  kötelesek voltak a lelkész jóváhagyását kikérni. 

A tanítók, kik lelkészeiknek nem engedelmeskedtek, 
6 forintnyi  birságot fizettek,  vagy a kerületből kiutasíttattak. 
Eik iszákosak, kiesapongók, kártyások voltak, testi bünte-
tésekkel Bqjtattak, vagy 12 forintnyi  birságot fizettek.  Este 
9 órakor házuknál kelle lenniök. Az iskolaépületben tiltva 
volt tánczmulatságot rendezniök; kik ezellen vétettek 5, 
advent- és nagyböjtben 12 forintnyi  biroágot fizettek.  Tiltva 
volt a tanítóknak borbély, asztalos, pintér, vagy egyéb mes-
terséget Ózni. Pálinkát sem volt szabad mérni; bort, csak a 
lelkész jóváhagyásával. 

A törvények még hajviseletöket és rnbázatjokat is sza-
bályozzák. Hosszú, a váltakra leomló hajat viselni nem volt 
megengedve. Tiltva volt oláh, vagy lengyel ruhát használni, 
továbbá rókaprémes mentéket, ezüst esattokat, selyem öve-
ket, sarkantyúkat stb. viselni.1) Ei ezellen vét, vagy a tiltott 
ruhadarabtól megfosztatik,  vagy két tallér birságot fizet. 

') EgJ 1672-iki zsinati tSrrény által tiltatnak: »Pilei marté scy-
ţhica obducti, mente cae decnrtatis manicis, laicorum more confeetae. 
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Á tanító főkötelessége  volt a hittan elemeire oktatni 
tanítványait. Oly községekben, melyekben diakonusok voltak 
alkalmazva, ezek magyarázták a katekizmust, a tanítók 
pedig csak emléztették. Kisebb községekben nem csak tanít-
ványaiknak, hanem ünnepek és vasárnapok délutánjain a 
templomba összegyülekezett népnek is a tanítók magyaráz-
ták a katekizmust; sőt régi szokás szerint vecsernyék után 
prédikácziót is tartottak. A templomi énekekre 0k oktatták 
a tanulókat. A rendes tantárgyakon (olvasás, írás, számtan) 
kivül számos szász helységben a latin és görög nyelv is 
tanlttktott. 

A tanitók jövedelme rendesen a község pénztárából 
fizetett  évidij mellett a lakosokra kivetett illetményekből 
állott; Legtöbb községben azon lakosok, kik saját marhá-
jokkal művelik földeiket,  egy köböl búzát, kik két holdnál 
kevesebbet bírnak, félköblöt,  a birtoknélkűliek 5 dénárt 
fizettek.  A nagy temetésért Járó 25 és a kicsinyért járó 16 
dénár egyharmada a tanítót illette. A tanítónak meg volt 
engedve, tanítványait bizonyos házi és kfllsff  munkákra 
használni. De tiltva volt őket túlterhelni, vagy oly szolgála-
tokra kényszeríteni, melyek méltatlanok voltak s rendszerint 
nőiszolgák által végeztettek; nehogy iljképen az iskola 
látogatásától elriasztassanak. 

A tanitók kötelességéhez tartozott a hajnali és esti 
harangozásról gondoskodni; úgyszintén a superintendensek 
körleveleinek tovább szállítását eszközölni.1) 

V. 
Elemi Iskolák. 

Azon korban, melyről értekezünk, az egén tanügyet, 
az iskolák minden fokait  fölkaroló  szervezet nem létezett. 
oblongi et humeros ciicnmvolantes capillL, fibalae  argentae, tunicae praé-
tioaioiis materiae, scilicet laznr, granatho, machair (?) cujuscnmqne co-
loria, ciuguli item sericei, elevaţi calcanei et soleae annuli. 

») Az előadottak Bsszeillitvák azon zsinati és egyéb tSirényekbtfl, 
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Sem az állam, sem az egyházak nem bírtak közegekkel, 
melyek hivatva lettek volna az iskolákra fölügyelni,  azoknak 
tanrendszert előírni, vagy a fönállót  módosítani. 

Minden fiipap,  főúr,  vagy város, saját belátása szerint 
rendelkezett iskolájáról, kinevezte a tanítókat, megállapította 
azok számát, qualifieátióját,  fizetését;  meghatározta a tan* 
tárgyakat, a tanrendet, az iskolai szabályokat*) Ennek ter-
mészetes következménye volt a legnagyobb kűlönféleség  az 
iskolák körében. Mindegyik sajátos szervezettel bírt És 
ugyanazon iskola szervezete időnkint változott, ainint változ-
tak azok, kik föntartották,  s azok, kik tanszékeit elfoglalták. 
Valamely iskola, mely bőkezű pártfogók  és jeles tanárok 
által a virágzás magas fokára  emeltetett és a főiskolák  szín-
vonalát megközelítette; utóbb midőn megvonatik tőle az 
anyagi támogatás, vagy jelentéktelen férfiak  állanak éléo, 
teljes jelentéktelenségre sülyedt 

Innen van, hogy gyakran kis falahelyeken  a latin, 
görög sőt néha a zsidó nyelv ÍB taníttatott; ellenben nagy 
városok iskolái néha csak az elemi ismeretekkel foglal-
koznak. 

Az iskolák különböző fokai  sem voltak oly szorosan 
megkülönböztetve és elválasztva, mint má; működési körűk, 
tantárgyaik, osztályaik száma nem volt állandón meg-
állapítva. 

Ha tehát mindamellett a XVI. század iskoláit osztályoz-
zuk, és megkülönböztetjük az elemi iskolákat,  a gymnásiu-
mokat,  az akadémiákat,  nekünk kell ellesni a jellemvonáso-
kat, melyek által egymástól különböztek. 

Az elemi iskolák  azok, melyek rendszerint a plébániák 
mellett állottak fön,  s tantárgyaik a hittan-, irás-, olvasás- és 
számolásra szorítkoztak. Németországban ezek „német is-
kólák"-nak  neveztettek, mivel a tannyelv a német volt, s a 

szabályokból, melyeket Saher  Mikéi  közlött ily crimfl  értekezésében: 
»Zur Geschichte der sächsischen Volksschule in Siebenbargen.« • megy esi 
etfcug.  gymnasiam 1881 és 1862-iki programmjában. 

*) Némileg kivételt tesc az erdélyi szisa fold,  melynek egyes kerü-
leteiben, mint littuk, iskolai törvények Toltak megállapítva. 
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klassikai tanulmányok ki vUl állottak körén.1) Ezen elneve-
zéssel felső  Magyarország némely városaiban is találkozunk,*) 
ellentétben a „latin iskolák"  •kai, mélyekben a latin nyelv 
tantárgy és az előadás nyelve is volt. 

Ezen elemi iskolák számáról, belső szervezetéről tel-
jesen hiányoznak adataink. 

Yalószintt, hogy a kath. clérus erkölcsi és cultárai sü-
lyedése a XVI. század elején, kedvezőtlenül hatott vissza a 
népnevelés Ogyére is, mely egészen a lelkészek kezeibe 
volt letéve. Utóbb Oláh Miklós,  felfogva  ezen ügy vallási és 
nemzeti horderejét, szokott buzgalmával karolta föl.  Az 
1560-ik éri nagyszombati zsinat — fönnebb  érintett — hatá-
rozataiban kötelességévé tette a lelkészeknek, hogy hivei-
ket a hittan elemeiben oktassák; az evangéliumokat, epis-
tolákat, a katekizmust, az apostoli hitvallást és a közhasz-
nálatban levő imádságokat magyarázzák. Ugyanakkor el-
rendelte, hogy minden plébánia, vagy a szegényebbek többen 
egyesülve, iskolamestert  (ludi magister) alkalmazzanak. 
Ennek hivatáBa az ismeretek elemeibe beavatni a gyerme-
keket; vagyis az olvasásra, irásra, egyházi énekre  és a val-
lástanra  tanítani.3) 

Mennyiben lettek foganatosítva  e zsinati végzések, 
arról nincs tudomásunk. 

A protestáns  egyházi gyülekezetek is odahatnak, hogy 
elemi iskolák lehetőleg minden plébániában létesslttessenek. 
És egy kimutatás, mely a XVII. század első éveiben készült, 
csakugyan állítja, hogy minden prot. község — a legsze-
gényebbek kivételével — külön iskolamesterrel birt4) 

Mikép képeztettek ki, s mily képzetséggel birtak a kath. 
elemi iskolák tanítói: adatok hiányában nem határozhatjuk 
meg. 

i) Bkumer Károly, »Geschichte der Pldagogik.« Stattgart 1843. 
I. 879,886 11. 

*) így Selmeczen, KBrmSczBn, Késmárkon a városi latin iskolák 
mellett magán vallalkozék által létesített iskolák »német iskolákénak 
neveltetnek. 

') XXIV. XXV fejeset.  Péterfy  i. m. 105. s. kk. 11. 
•) Lampe i. m. 671. s kk. 11. 

F B A R L . HAZAI ÉS K0LF. ISX. XVI. SZ. 2 
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A protestánsoknál az ifjak,  mielőtt a külföldi  főisko-
lákra utaztak, vagy ha innen visszatértek, mielőtt lelkészi 
állomásokra alkalmaztattak, rendszerint falusi  iskolákban 
kezdették meg nyilvános pályájokat. És kétségtelen, bogy 
azon gyakorlat, melyszerint az iskolák tanszékei lépesOkül 
szolgáltak a lelkészi hivatalokhoz, az iskolaügyre nézve 
mindenekfölött  előnyös volt 

Mind a katholikusok-, mind protestánsoknál a tanítók 
a templomban is szolgáltak, az isteni tiszteletnél, temeté-
seknél segédkeztek a papnak, s a templomi éneket vezették. 

Az, hogy tanítók egyúttal a jegyzői teendőket is vi-
selték, a ritkább esetekhez tartozik. 

A fönnebb  mondottak ntán valószínű, hogy a legtöbb 
kath. és prot plébánia mellett létezett a XVI. században 
elemi iskola. Azonban e munkában csak azokról leend szó, 
melyeknek tanítói közöl egynek, vagy többnek nevét emlé-
keink megőrizték. 

VL 

Középiskolák. 

A XV. és XVL században a tudományos oktatás irá-
nyára eldöntő befolyást  gyakorolt a tudományok  újjászüle-
tése. A vállán eszmének eddig kizárólag gyakorolt araimá-
ban osztozkodik most a klassicUmus.  A tanítás egyik leg-
föbb  föladatáúl  tekintik a klassikai nyelvek és müvek 
beható ismeretét. Róma és Hellasz nyelvén csínnal irni és be-
szélni, a remekírókat érteni és idézni: ez volt a magasabb mű-
veltség lényeges tulajdonsága, tanítók és tanulók ambltiója. 
A XVI. század első tizedeiben ezen irány dominál. Midőn 
a vallási reformátió  megindul, és a vallási kérdések a szelle-
meket századok óta szokatlan élénkséggel foglalkoztatni 
kezdik, az iskolákat is érinti e mozgalom. Katholikasok és 
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protestánsok egyaránt igyekeznek iskoláikat táborhelyekké 
alakítani, melyekben bajnokokat neveljenek hitök védelmére. 

A középiskolákat á katho|ikusoknál a széketegyházi 
és kolostori,  a protestánsoknál a városi és főúri  tanodák 
képviselik. 

Amazok a XVI. században is még mindig a középkori 
trivinm és qoadriviam keretében mozognak. Tantárgyaik 
a hittan  mellett: grammatika,  rhetorika,  dialektika,  arithmetika, 
geometria,  astronomia, és zene, illetőleg ének.  írásbeli dol-
gozatok prózában és versben, szónoklat! és vitatkozási gya-
korlatok kigészltö részei a tanrendszernek. 

Azonban, miként a külföldön,  Agy hazánkban is nem 
minden iskolában tár£yaltaitak az említett tudományágak 
teljes számban. 

így a nagyváradi  káptalani iskolában a tanár reggel 
a grammatika  szabályait, déltájban a rhetorikát  és logikát 
adta elő. Délután a szavalásban és a latin nyelv helyes ki-
ejtésében gyakorolta tanítványait A költészét és bölcsészet 
rendkivűli tantárgyak voltak. Az énekgyakorlatokat a káp-
talani karénckes vezette.1) 

A 8 írospataki  ágostoniak kolostorában a XV. század 
végén virágzott iskola tantárgyaira s tanmódszerére érdekes 
világot vet egyik növendékének Szálkái  Lászlónak,  utóbb 
esztergomi érseknek, iskolai könyve, melybe tanárainak elő-
adásait bejegyezte. Itt taníttatott a latin és görög nyelvtan, 
a szónoklattan, költészet, csillagászat, gyógytan és zene. *) 

A XVI. századbeli székesegyházi iskolák szervezetéről 
legrészletesebben tájékoz a szabályzat, melyet Oláh Miklós 
a nagyszombati tanoda számára löö4-ben megállapított 

Az iskola igazgatója az olvasókanonok. Ez választja 
meg a tanítót  (alolvasó, sublector), ki tudÓB, katholikns férfiú, 
amennyire lehetséges a szabad művészetek mestere legyen. 
A megerősítés az érsek joga. Tiszle: rasárnaponkint az evan-

i) Az 1370-iki statútumok alapján. (Battyányi Legea Eceleaias-
ticae III. 266. 1.) Kétségtelen, hogy ezek a XVI. század elején is 
érvényben voltak. 

J) E kézírat az esztergomi fö  egyházi könyvtárban őriztetik. Is-
merteti Lányi Magyar Egyhiztörténelem. I. 567. h kk. 11. 

2* 
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géliumot magyarázni b a hittanból előadást tartani. A kőz* 
napokon magyarázza a latin nyelvtant; olvassa a költök 
közöl: Virgilt, Horáczot, Ovidiust, Terentinst; a szónokok 
közöl: Cicerót és Quintiliánt; a történetírók közöl: Liviust, 
Sallustiust, Caesart. Ezenkívül tanltja a dialektikát, rheto-
rikát, számtant „és a többi szabad művészeteket." Hetenkint 
legalább egy írásbeli föladványt  ád a tanulóknak, hogy ma-
gokat a költészetben és prózában gyakorolják; szónoklati 
és vitatkozási gyakorlatokat is rendez. 

Ünnepeken és vasárnapokon egyházi öltönyben jelenik 
meg az isteni tiszteleten az egész tanuló ifjúsággal;  közna-
pokon fölváltva  az ifjúság  negyedrészét vezeti misére. 

Segédeit (BOCÜ scholares) az idősebb és jelesebb tanu-
lók közöl vâlaszţja, kik között a kisebb tanulókat felosztja; 
ezeknek előadásokat tartanak s velők a tanár előadásait is-
métlik. Külön énekmester  (succentor seholasticus) tanlţja az 
egyházi éneket1) Hasonlóan szervezett tanodák voltak a 
török hódítás előtt minden püspöki székhelyen; a XVL szá-
zad második felében  csak Pozsonyban, Győrött,  Egerben, 
Zágrábban.  A nyitrairól  semmit sem tudunk. 

A jezsuiták,  kik e században hazánkban is megtele-
pedtek, Nagy-Szombatban,  Túráczban,  Sellyén,  Váradon, 
Gyulafehérváron  és Kolozsvárt  középiskolákat alapítva, 
ezekben sajátlagos iskolai szervezetet honosítottak meg, 
melyet szigorú egyformasággal  Enrópa minden államaiban 
keresztülvittek. 

Megkülönböztették a „studia inferiora"  (középiskolák) 
és „stadia soperióra" (akadémiák). Amazok St osztályból 
állottak, melyek a következő nevekkel jelöltettek. 

Infima  classis grammaticae. 
Media classis grammaticae. 
Suprema classis grammaticae. 
Humanitas. 

») .Emi D. Nicolai Olahi Archiepiscopi StrigonlenaU cum dele-
gaţia personis Capitali, nec non adhibitis etiam jndice et civibns Civitatis 
Tyrnaviensis, super restanratione Bcholae Tyrnaviensis A. D. 1664. in 
die Circnmeiaioni* Domini facta  Ordinatio." (Eredetije a prímáai egy-
házi levéltárban.) 
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Bhetorica. 
Az iskolai tanítás és nevelés bevallott és mindenkor 

szem előtt tartott czélja: az egyháznak htt és érdekeiért ld-
kesülni tndó férfiakat  nevelni. Emellett azonban teţjes kiter-
jedésében fölkarolják  a klassikai tanulmányokat. A latin 
nyelv ügyes kezelése szóval és Írásban, előttök is föfontos-
sággal bir. Különösen Cicerót előszeretettel tanulmányozzák 
és tanítják; példánykép gyanánt állítják föl,  kinek irályát 
megközelíteni a legnagyobb dicsőség. 

A görög nyelv — ámbár csak második sorban — szín-
ién a tantárgyak közé tartozik, hasonlag a szónoklattan és 
költészettan, a számtan, az ókori történelem s régiségtudo-
mány, végre a zene és ének. A jezsuiták mindenütt kitttnö 
eredményeket mutattak föl  a tanításban. Ennek megfejtésére 
elég kiemelni azon alapos készültséget, melyet tanszékeikre 
magokkal hoztak; továbbá azon önfeláldozó  buzgalmat, 
melylyel magokat egészen föladatuknak  szentelték; végre 
ügyes tanmódszeröket. Különösen szerencsések voltak abban, 
hogy tanítványaik között a verseny szellemét fölkelteni  és 
ébrentartani tudták. Gyakori próbatéteik, nyilvános szonok-
lati és vitatkozási gyakorlataik, jutalmak osztogatása, stb. 
megannyi eszköz volt a czél elérésére.1) 

A magyarországi protestáns  középiskolák, miként 
azok nagyobb városainkban: Bártfán,  Besztercebányán, 
Kassán,  Selmeczen  stb. fönnállottak,  külföldi  minták szerint 
voltak szervezve. Luther és Melanchthon  wittenbergi, Tro-
tzendorf  goldbergi és Sturm  strassburgi iskolai rendszerei 
voltak általánosan elfogadva  és életbeléptetve. Ezek lénye-
gükben azonosak, csak kevésbbé jelentékeny részletekben 
térnek el egymástól. 

Mindannyian az iskolában a templom előcsarnokát 
J) A jezsuita iskolákban uralkodó rendszer 1586-ban lett a fönnálló 

gyakorlat után. Összefoglalva,  ily czimtt munkálatban; .Eatio atque 
institntio stndiorom per sex Patres ad id jussa R. P. Praepositi Generalis 
deputatos, conseripte." Megjelent Bómában 1686., s azóta számos kia-
dásokban. 
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és folytatását  látják; a tanulás czéljául Isten megisme-
rését és parancsainak teljesítését tűzik ki. A vallási tanul-
mányokra nagy gond és sok idő fordíttatott.  Wittenbergben 
a tanalók tartoztak minden reggel az ó- és ujtestamentomi 
szentkönyvekből egy-egy fejezetet  olvasni, ebéd után pedig 
a zsoltárokból és Luther német énekeiből néhányat énekelni. 
A vasárnap reggeli óráit a katekizmus magyarázata, a dél-
utánt a szentírás olvasása és ének töltötte be.1) 

Luther három osztályba csoportosította a tanulókat. 
Az első  osztályban  olvasni tanultak, oly kézikönyvekből, 

melyek az a b c mellett némi imákat tartalmaztak. Ugyan-
akkor Donatus latin nyelvtanát tanulták és Cato erkölcsi 
mondatait emlézték, úgyszintén naponként néhány latin szót 
kellett emiékezetökbe vésni. Miután az olvasásban jártas-
ságot nyertek, kezdettek írni tanulni. Eközben részt vettek 
az énekgyakorlatokban. 

A második  osztályban  a latin nyelvtan elméleti és gya-
korlati oktatása képezi a fötantárgyat  A reggeli órákban 
mindenekelőtt Aesopus meséiből, utóbb Terentiusból, \égre 
Plautusból olvasnak egy részletet, s azt elemezik. Közvetlenül 
dél élött a nyelvtan elmélete adatik elő: az etymologia,syntaxis 
és prosodia. És midőn a tanító a három részt elvégezte, újra 
elölről kezdve, ismétli. A tanulók emlézve tanulják a nyelv-
tani szabályokat A délutáni órák ismét Aesopus meséinek, 
Mosellanns Paedologiájának, Erasmus Colloquiáinak olva-
sására és magyarázására fordíttatnak.  Este, midőn a tanulók 
hazamennek, a tanító mindenkor egy költői mondatot 
jelöl ki, megtanulás végett Hetenkint egy nap a vallási 
oktatásra szenteltetik. A tanulók elmondják a közönséges 
imákat, melyeket a tanító magyaráz. Olvassák Máté evan-
géliumát, szent Pál és János leveleit, a bölcseség könyvét, és 
emlézve tanuloak néhány zsoltárt. 

A harmadik  osztályban  átismétlik a latin nyelvtant, 
különös gondot fordítva  most már a verstanra(metrica). Miután 
a tanulók e téren kellő jártasságot szereztek, a tanító 

*) Aoademiae Wittenfaergensls  legea de Btndiia et móriba* andi-
toram scriptae a Pb, Melanchthone. 1624. 
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a délelőtti órákban, a dialektikát és rbetorikát tanítja. Dél-
után Virgilin» Aeneise, Ovidius Mctamorphosisai, Cicerónak 
mfive  „de officiis",  vagy levelei olvastatnak. A tanulók 
hetenkint irálygyakorlatokat mutatnak be.*) 

A latin  meilett a görög  nyelvtan is taníttatott. Azon-
ban tanulmányozásának czéfya  nem a nyelv gyakorlati el-
sajátítása, hanem csak a remekírók megértése volt. Olvasták 
Euripidest, Aristoteles! és-az ujtestamentomi szentírás görög 
szövegét. A német nyelv helyes kezelésére is figyelem  fordít-
tatott. Olvasták Luther, Melanchthon, Justus Menius és Pon-
tanus német müveit. 

A bölcsészet  részei gyanánt szerepelnek: a dialektika, 
rhetorika, aritbmetika, physika, astronomia és ethika. Az előa-
dásokban még mindig Aristoteles, Euklides, Ptolomäus, Quin-
tilianuB, továbbá Joannes de Sacro-Busco és Peuerbach müvei 
vétettek alapul. A történelem  ném taníttatott önállóan; csak 
az ethika függelékettl  tekintették és igen fölületesen  tárgyal-
ták.1) Plinius, Livius, Sallustius, Caesar és Suetonius mellett 
vezérkönyvttl szolgált Melanchthon  műve. „Chronicon Philippi, 
quod Charionis nomine est vulgatum."3) 

A goldbérgi Trötzendorf  tanrendszere a tanyagot te-
kintve, teljesen azonos a wittenbergiveL Jellemző sajátBága 
az, hogy iskolájában hat osztálylyal találkozunk, és hogy 
az iskola igazgatásában nagy részt engedett a tanulóknak. 
Soraikból Oekonomusokat, Ephorokat, Quaestorokat rendelt; 
úgyszintén tizenöt tagból álló törvényszéket állított össze, 
élén a consullal.') Ezen gyakorlat, mint látni fogjuk,  hazai 
tanodáinkban îs meghonoslttatott 

]) Luther  M. „Unterricht der Visitatoren0 czimK, 1638-ban közre-
bocsátott, iratából. Raumer K. Geschichte der Pädagogik. I. 178. s kk. 11. 

*) Érdekes, mikép hozták összefüggésbe  a két tantárgyat. »Perti-
net ad ethicam doctrinam — írja Melanchthon'— etiam studiam colli-
gendi yiitatam ezempla, negotiornm et casuom commnniom, ot insig-
niom mntationam in Imperils, ez histonaram seriptis. Bed com históriáé 
non facile  propter temporis augnstiam pueris enarrari possint, prirato 
ipsoram studio banc operam eommendo." . 

3) Melancbthonnak ftnnebb  idézett „Academiae Wittenbergensin 
leges' czimtt iratából. 

*) Banmer i. m. I. >16. s kk. IL 
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Kevésbbé volt hazai viszonyaink között kivihető 
ßturmnak  strassburgi iskolai szervezete, mely tlz osztályon 
vezette át a tanulót. Azonban több paedagogiai elve nálank 
is alkalmazásba jött1) 

Hazánkban a protestáns középiskolák, mint említettem, 
kölönbözö szervezettel bírtak, mind az osztályok és tanítók 
számára, mind a tantárgyakra nézve. 

Bártfán  Stöckel  Lénárd  1539-ben egészen a witten-
bergi elvek és formák  szerint szervezte iskoláját. Az ál-
tala kidolgozott szabályok szerint, a tanalók fOgondja  legyen: 
Isten félelme,  mely a bölcseségnek kezdete; emiatt bozgóa 
kell elmélkedniök Isten szavai fölött,és  lelkiismeretesen teljesí-
teni parancsait. Minden nap reggelén, mielőtt iskolai tanul-
mányaikat megkezdenék, imádságokat végeznek és a szent 
Írásból egy fejezetet  olvasnak. Ünnepeken és vasárnapokon 
megjelennek az isteni tiszteleten, és gyakran járulnak áz 
Űr asztalához. 

Az iskola korán reggel fogadja  be a tanulókat. Reggel 
öt órakor jelennek meg ott és déli tizenkettőkor másodszor. 
Három osztályba csoportosulnak. A legalsóban az olvasást, 
írást, a hittan elemeit tanulják. A másodikban a latin nyelv-
tant éa Terentiust. A harmadikban a latin nyelvhez járul 
a görög, továbbá a mindkét nyelvű remekírók, ékesszólástan, 
költészettan, számtan. A társalgási nyelv a latin. Minden 
héten a tanulók egy latin Írásbeli dolgozatot készítenek, 
melyet mindegyik a felsőbb  osztály tanulói közöl részére 
kijelölt javltnoknak ad át. A legfelső  osztály tanulóinak 
dolgozatait a tanító javítja ki. Szónoklati és vitatkozási gya-
korlatok is tartatnak.2) 

Modor  városában, az 1594-ik évi tanrend értelmében, a 
tanulók két asztal körűi voltak elhelyezve. A felsőbb  oBztály 
tanulói „primani," az alsóbb tanulói „secundani" neveztetnek. 
A fötanltó  (Rector Scholae) és az éneklész (Succentor) ok-
tatták őket. A tanórák reggel héttől tízig, délután tizenkettőtől 

i) Raumer i. m. I. 230. s kk. 11. -
') Leges Scholae Bartfensi*.  StOckelnek 1640-ik érből származó 

ke siratjából kOili Klein.  Nachrichten von den Lebensumständen and 
Schriften  Evangelischer Prediger. I. 883— 341.11. 
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bárómig tartottak, fieggel  a tanítás előtt imádságok végez-
tettek és az ótestamentomi szentírásból egy fejezet  olvas-
tatott. Azután héttől  nyolcéig  betfön,  kedden, csütörtökön, 
pénteken mindkét osztály tanaléi Mylias „Nomenclatură" -
jából, vagyis szótárából, bat szót vettek föl,  a melyeket kivttlröl 
megtanulták, hajtogatták, ragozták, és használatokban gya-
korolták magokat Szerdán és szombaton héttől kilenczig a 
tanító Luther katechismflsát  magyarázta; a magyarázott 
részletet a tanulSk közöl a németajkúak latin nyelven, a ma-
gyarajkúak német nyelven mondották föl. 

Nyolcztól tízig hetfön  ég csütörtökön az evangéliumok 
latin szövegéből magyarázott a tanító egy részletet, monda-
tait, szavait nyelvtani fejtegetésekre  használva. Kedden 
nyolcztól kilenczig a tanító a nyelvtani szabályokat magya-
gyarázta; kilencztöl tízig a primánusok Castellio pár-
beszédeit olvasták, a secundánusok a hajtogatásokban és 
ragozásokban gyakorolták magokat Szerdán és szombaton 
kilencztöl tízig a számtan adatott elő. Pénteken nyolcztól 
tízig a tanalók által készített latin írásbeli gyakorlatok javí-
tásával foglalkozott  a tanító. 

A délutáni órák ekként voltak elfoglalva.  Hétfőn  éB 
kedden tizenkettőtől egyig a másodévesek az énekben, az 
elsőévesek az írás elemeiben, betűket irva a táblára, gya-
korolták magokat Egy órától kettőig a primánuBok a tanító 
által előadott és magyarázott szókötési szabályokat emlézik 
és azoknak gyakorlati alkalmazását, Cicero leveleit olvasva, 
tanulják. A secundánusok Heiden Sebaldus „Pueriles for-
muláé" czlmü munkájából a közhasználatú latin szólásfor-
mákat tanulják. Kettőtől háromig a tanító a primanusoknak 
Erasmus „De Civilitatae", a secandanosoknak Cato „De 
moribus institueudis" czlmtt műveiből olvas föl  részleteket, 
melyeket azután emlézve tanulnak a gyermekek. Továbbá a 
tanárnak kötelessége naponkint arra szorítani tanítványait, 
hogy a latinul .előadottakat anyanyelvökre lefordítva 
ismételjék, és leírják. Minden kedden este pedig a tanulók 
szállásukon készítenek, a tanító által kijelölt tárgyakról, 
írásbeli gyakorlatokat, s ezeket pénteken délután magokkal 
hoízák az iskolába. 
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Szerdán és szombaton délután csak egy ólát töltöttek 
a tanulók az iskolában, s ezt is énekgyakorlatra szentelték. 
Pénteken tizenkettőtől egyig ismét énekgyakorlat volt; 
egytől báromig a kedden kijelölt írásbeli dolgozatok kijaví-
tásával foglalkoztak;  mire a tanitó ujabb tárgyat jelölt ki 
feldolgozás  végett. 

Pénteken tizenkettőtől egyig ének; egytől báromig a 
tanitó Cicero leveleit és Castellio párbeszédeit magyarázta; 
figyelmeztetve  tanítványait a szebb helyekre, az ékesebb szóla-
mokra. 

Az ünnepek és vasárnapok kizárólag az isteni tiszte-
letnek és vallási gyakorlatoknak voltak fönntartva.  Szokás 
volt, hogy a tanitó az ünnep evangéliumából a legfontosabb 
mondatot kijelölte avégett, hogy azt a tanulók emlékezc-
tökbe véssék.1) 

Az előadások és az iskolai társalgás közege kizárólag 
a latin nyelv volt. 

Évenkiut négyszer vizsgálat tartatott .-január J-án, apríl 
1-én, július 1-én és szeptember 29-én. 

Az iskolai lolügyclőség három scholarehára, vagy visi-
tátorra volt bizva; a lelkész, egy senator, s a város jegyzője 
viselték e tisztet; ezek az iskolát gyakran látogatták, a ta-
nítókat és tanulókat kötelességeik teljesítésére buzdították. 

A büntetésekre nézve a tanitó azon általános utasítást 
nyerte, hogy a tanulók megbüntetésében és megfeddésében 
a hanyagságtól tartózkodjék; mindazáltal szigorú legyen 
kegyetlenség nélkül, és megrójon szidalmazás nélkül. A rész-
letekre áttérve, a vesszözés büntetése van szabva azokra, kik 
kellő ok nélkül az iskolából és a templomból elmaradnak, a 
tanítónak nem engedelmeskednek, kik az iskolában a rendet 
és nyugalmat zavarják, vagy más kihágásokat követnek el. 
A testi büntetést pénzbírság is pótolhatja.2) 

*) „Brevis ordo lectioimm discipulis in schola regii oppidi Modor 
obsorvandus. Propositus 3 die marţii, anno gratiae 1594 6ub Judicatu 
prud. ©t circ. viri Joli. Prcicri, Roctoratu verő Caspari Agricolao Norin-
bergonsis lib. arfcium  et Pliil. Magistri." Egykorú másolat So.mocz sz. k. 
város levéltárában. 

*) „Leges Scholae Modrensis A. D. 1594 sub Judicatu prud. et circ. 
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Lörsén magasabb fokon  állott a városi iskola, mert 
1589-ben négy osztálylyal és ogyanannyi tanítóval birt1) 
Tantárgyairól és belső szervezetéről nem maradtak reánk 
adatok. 

Azonban a száfezföld  reformátora  Eonter  János  által, a 
brassói városi iskola részére kidolgozott iskolai szabályzat2) 
teljes képét nynjtja egy nagyobb város prot. középisko-
lájának. 

Az iskola fölügyelője  a városi lelkész. A fötanitót,  ki 
„Rector Scholae" czimet visel, a városi tanács egy évre vá-
lasztja. Segédeit maga jelöli ki; közülök azok, kik a magasabb 
osztályokban működnek „lectores," vagy „synergi," kik az 
alsó osztályokban tanítanak „collegae" vagy „paedotribae" 
czimet viselnek. A magasabb osztályok növendékei is alkal-
maztatnak mint segédtanitók az alsóbb osztályokban. A 
templom karmestere az iskolában mint énektanltó működik. 
Az iskolai előadások reggeli 6 órától 10-!g, és déli 12 órától 
4 óráig folynak. 

A tanoda feloszlik  nagy és kis iskolára.  Ez ntóbbi hat 
osztálylyal bir. Az első osztályban az olvasás és irás, a 
többi osztályokban a latin és görög nyelvtan, számtan és 
földrajz  taníttatott Latin és görög remekírók olvastatnak; 
a szentírás latin és görög szövegéből egyes részletek emléz-
tetnek. Latin és görög írásbeli dolgozatok, prózában és 
versben készíttetnek. 

A n agy iskola  már az akadémiák sorába tartozik. 
A tanalók között a rendet és fegyelmet,  magok által 

saját kebelökböl választott tisztviselők tartják fönn.  A leg* 
főbb  — többnyire valamely előkelő családnak jó erkölcsű és 
szorgalmas sarja, — királyi  czimet visel. (Rex adolescentnm.) 
Alatta állanak: két eensor, a praefeetus,  orator,  aeeretarius, 

D. Johannis Preieri Iatae." Egykorú másolata Selmeez sz. k. várca levél-
táriban. 

>) Mylios János IScsei tanítónak 1689 szept. 82-én a városi ta-
ricshoz intézett levele alapján. Lűcse város levéltárában. 

*) „Johannis Honteri Constitutio Scholae Coroneniis." Közölte 
Dűek  .Geschichte des Kronstfidter  Gymnasiums." (Brassó 1846) 
122 s kk. II. 
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aedüis,  musicus, praeco. A tanulók századokra és tizedekre 
vannak osztva; élükön állanak a centuridk  és decuriók.  A 
király hivatala egy évig tart, a többié csak félévig.  A vá-
lasztás alkalmával, mely szavazás utján történik, szavalatok, 
beszédek tartatnak. 

A király  elnöke a gyűléseknek és az iskolai törvény-
széknek, kalapján megkülönböztető jelvényt1) visel. A két 
censorral  itél a tanulók vétségei fölött,  megszabja a bünteté-
seket , őrködik a rend és fegyelem  föntartására.  A prae-
fectus  hivatása volt szabad napokon az ifjúság  katonai játé-
kait vezényelni. Az arator  az ifjúság  szónoka; ö tartotta az 
alkalmi beszédeket és az iskolai törvényszéknél ö volt az 
ügyvéd. A secretarius  az iskolai jegyzökönyvet vezette s 
egyúttal a tanulók írásbeli dolgozatait javította. A praeco, 
hirnök, összehívta a gyűlésekre az ifjúságot,  megidézte a 
vádlottakat. Az aedilis  az iskolai épületekre fölfigyelt. 

Az egész ifjúság  némi katonai szervezettel birt. Eét 
századra  (centuria), s minden század tíz tizedre  (decas) volt 
felosztva.  A századosok  és tizedesek  közvetlen fölflgyelői 
valának az alájok rendelt ifjaknak.  Kik a szónoklati gya-
korlatokban magokat kitűntették, a századosok és tizedesek 
hatósága alól kivétettek. 

Ezen, Honter által megalapított szervezet kétségkívül 
jól átgondolt és üdvös hatású intézménynek tekinthető, mely 
alkalmas volt az önállóság érzetét és a nemes versenyt az 
ifjú  szellemekben fölébreszteni.2) 

A szebeni gymnásivmnák  1598-iki szervezete egészen 
hasonló ahoz, melyet Honter  Brassóban megállapított. Föl-
ügyelője a városi tanács és a lelkész volt. A tanári személy-
zet állott a főtanitéból  (Bector Scholae), kit a tanács választott, 
és a főtanltó  által fogadott  segédekből, névszint az olvasókból 

') „Rex diadem ate supra pileam, si volet, utator." 
3) DUck i. m. 25 s kk. 11. Mellékletben kOzli Honternek scabágjf. 

catait. Ilyenek : „Ordinatio gehöhte Coronensis — Lege* scholasticae — 
Ordo Magistratnm Scholas ti cum instituendi. — Lege* scholaaticae, secon-
dam quas Gymnasii noştri officiales  in jndieio publico officio  censoram 
fangentes  ouiyis delicto scholastico meritam suum late sántentia determi-
nare jubentur." 128 s kk. 11. 
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(lectores), kik vele együtt a magasabb osztályokat tanították, 
két segédtanítóból  (collaboratores) kik a két alsó osztályt 
(grammatika, syntaxis) tanították, Tégre az énektanüóból 
(cantor). 

A tantárgyak: hittan, latin- és görög nyelvtan, remek-
írók, rhetorika és bölcsészet 

A rectornak kötelessége az intézetbe belépő tanulót 
megvizsgálni, kijelölni az osztályt, mely előképzettségénél 
fogva  megilleti, és az iskolaépületben lakását Naponkint két 
előadása van, reggel egy, és délután egy órakor szintén 
egy. A hittant maga tanítja s ebből minden vasárnap reggel 
examinál. Hetenkint Írásbeli gyakorlatokat készíttet és ha-
vonkint nyilvános előadásokat tartat a tanalókkal, ő jelöli 
ki segédeinek teendőiket, a tantárgyakat, melyeket előadniok 
kell; minden szombaton reggel ismétlik tanítványaikkal azt, 
mit az egész héten át tanultak, délután pedig Luther kate-
chismusából egyes részleteket német, latin, görög nyelven em-
léztetnek. Az énektanltó naponkint délben tizenkettőtől egyig 
az énekben gyakorolja a tanulókat, ezeket ő vezeti a tem-
plomba, temetésekre és recordátiókra. Pénteken és szom-
baton délután testgyakorlatokat tartanak a tanulók; havon-
kint egyszer nagyobb kirándulásokat tesznek. 

A tanulók között itt is a katonai szervezet és az ön-
kormányzat elve van nralomra emelve. A tanulók századokra, 
tizedekre oszolnak, századosok és tizedesek vezetése alatt 
A tanulók választanak magok köréből egy királyt  (rex), kit 
a rector megerősít; ez a rector által segédei közöl kinevezett 
két  centorral  minden pénteken délután egy órakor törvény-
széket tart. A többi iskolai hivatalok a következők. A prae-
feetus  gondoskodik, hogy a tanulók között a rend és fegyelem 
föntartassék.  Az orator  megnyitja a gyűléseket. A secretarius 
följegyzi  és beszedi a bírságokat. A historiographus  havonkint 
történeti előadást tart. A zenészek  (musici) a templomban élö-
éijekesek. Az aedüis  gondoskodik az iskolában a tisztaság 
föntartásáról,  s e czélból rendelkezik a kolduló tanulókkal. 
A hirnök  (praeco) végrehajtja az iskolai törvényszék által 
kimondott ítéletet. A két százados  (centurio) az iskolai tör-
vényszék elé vezeti a vétkeseket A tizedesek  (decurio) a ma-
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gasabb osztályok tanulói, kiknek felügyeletére  bizatnafc 
az alsóbb osztályok tanulói. A könyvtárnok  fölügyel  a könyv-
tárra. A harangozik  (pulsantes) az isteni tiszteletnél és tei 
metések alkalmával a papnak szolgálnak. Az oeconomus a 
kapn mellett lakik, azt esti 8—9 órakor bezárja, azután 
megvizsgálja a lakszobákat és följegyzi  a későn jövőket. 

Szent György és Mihál nap körül hosszabb, farsang1 

végén és vásárok alkalmával báróin napig tartó szünidő 
engedtetik.1) 

Említést kell tennünk e helyen az iskolai játékaikról 
is. A protestáns iskolákban általánosan szokásos volt, hogy 
sz. Gál napján kakasviadal  rendeztetett a tanulók által.2) 
Mivel azonban ezen kakasviadalok alkalmával a tanulók 
összecsődülésében a kisebb gyermekeket gyakran baj érte; 
továbbá jóval akakasviadal napját megelőzőleg a tanulók elha-
nyagolván tanulmányaikat, kakasaik betanításával foglal-
koztak; több helyen, igy Késmarkon 1596-ban, eltöröl-
ték azt.3) 

Nemesebb mulatság volt a tanulókra nézve a színdarabok 
tViadása.  Ilyenek a jezsuiták tanodáiban rendszerint nagyobb 
ünnepek alkalmával rendeztettek. Nyomával bírunk, hogy 
némely protestáns iskolákban ÍB tartattak ily előadások. 
Így a kassai tanács 1557-ben 2 forint  jutalmat szavazott meg 
a tanítónak ily színdarab előadása után.3) 

') Statuta Scholas Cibiniensis. • szebeni evang. Gymnasium 
1861-iki Programmjában. (0—60 11. 

*) Bocatius megénekeli ezen iskolai kakasviadalokat. L. Klein 
h 860.1. 

*) A késmárki 1698-iki iskolai azábalyzatban olvassak: „Ayf  Oalli, 
ob man wol das Hanbeisaen und Herumreiten ausz hochwichtigen Be-
denken hat eingestellt, wegen vieler Gefahr,  die sich in solchen Herum-
reiten der kleinen Kinder oft  zugetragen, dazu auch kommt, dass die 
Jagend etliche Wochen t u s t mehr mit den Hahnen, dieselben abzu-
richten, als mit Büchern umgangen; nichtsdestoweniger' sollen alle 
Schfller  schuldig sein die gewöhnlichen 8 denar dem Schalmeister zu 
geben." (Kénmárki levéltár.) 

*) Az 1657-iki yároni számodásokban áll: »Sabbato ante Puri* 
ficationis  Mariae. Dem Schulmeister für  die Comedia fl.  2 « (M. T. Aka-
démia kéziratgyOjteménye.) 
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VIII. 

F ő i s k o l á k . 

A külföld  egyetemeinek szervezetével, vagyis négy 
karral: hittudományi, jogi, orvosi és szépművészeti karral, 
hazánkban úgy látszik csak azon főiskolák  bírták, melyéket 
Mátyás Pozsonyban és Budán  alapított Amaz kevéssel ala-
pítójának halála ntán elenyészett A budai  föntartotta  magát 
a mohácsi vészig; éa habár a XVí. század elején hanyat-
lásnak indnlt, még mindig jeles tanárokkal — közöttük több 
külföldi  tudóssal — és nagyszámú tanulókkal dicsekedett. 
Sajnos, hogy részletes adatokkal e főiskoláról  nem birunk. 

A pécsi főiskola,  Nagy Lajos alkotása, túlélte a mohácsi 
vészt. Csak 1543-ban szűnt meg. Azonban a hittudományi és 
úgylátszik az orvosi szakot is nélkülözte. Fösúly a jogtudo-
mányra volt helyezve, mely már azon korban is tömegesen 
vonzotta iskoláiba a hazai ifjúságot.  ») 

A mohácsi vész után hazánk nem birt egyetemmel. 
Azonban a pécsin kivül is találkozunk iskolákkal, melyek a 
középtanodák szinvonalánál magasabban állanak; a meny-
nyiben a tantárgyak között a latin és görög nyelv mellett a 
héber, továbbá a hittudomány és a bölcsészet is előfordul. 

Ilyen akadémiává emelte a nagyszombati  föegyházi 
iskolát  1558-ban Oláh Miklós  prímás, midőn annak uj szer-
vezetét kidolgozta. 

Igazgatását az esztergomi fökáptalanra  bízta; úgy 
hogy pénzügyeit a nagyprépost, az olvasó- és éneklő kano-
nokok kezeljék, egy negyedik kanonok pedig az intézet föl-
ügyelője (superintendens) legyen. Ez utóbbi meghatározza a 
tanrendet, felfogadja  a tanárokat, fölügyel  reájok, hétenkint 
kétszer, pénteken és szombaton meglâtogaţja az egyes osz-
tályokat és vizsgát fart  a tanulókkal Egyúttal hivatva van 
mint tanító is működni; a felsőbb  osztályokban hittudományi 

*) Alább Összeállítjuk az adatokat, melyek e főiskolák  XVI. sz£ 
zadbeli tOrtóuctíre vonatkoznak. 



előadásokat tart, különös tekintettel az eretnek tanok czá-
folására.  Ezen fölügyelő  három tanítót  (magistri) fogad. 

Az elBŐ osztálynak tanítója „Rector Scholas" czimet 
yisel. Előadja a latin nyelvtant, magyarázza Cicerót, Teren-
tinst, YirgUinst, Caesart. Idősebb és jelesebb tanítványai 
közöl hármat vagy négyet mint altanltókat (hypodidaskaloB) 
alkalmaz, kik a kezdő tanonezokat az Írásra, olvasásra, a 
latin nyelytan elemeire tanítják. 

A második tanító előadja a dialektikát, a görög nyelv-
tant és magyarázza a görög klassikus írókat A harmadik 
végre előadja a rhetorikát, a latin, görög, és ha.képes a zsidó 
nyelvtant is. 

Minden héten megvizsgálják tanítványaikat és pedig 
pénteken a latin, görög és zsidó nyelvtanból; szombaton a 
dialektikából és rhetorikából Havonkint egyszer dialektikai 
és rhetorikai tételek fölött  diBpntátiók tartatnak. Évenkint 
háromszor a kormányzó kanonok fölügyelete  alatt, a kath. 
hitágasatok fölött  nyilvános vitatkozások tartatnak a na-
gyobb tanulók által. Ezek a vitatkozás tárgyát írásban is 
kidolgozzák ; munkálatjok bemutattatik az érseknek, ki azt, 
ha szükségesnek látja, az egyházmegye plebánoBainak, hasz-
nálat végett, Bzétküldi. 

Az ünnepeken éB vasárnapokon kivül, csütörtök délu-
tán is szünet van. Továbbá farsang  végén két hét, húsvétkor 
8 nap, aratáskor 15 nap, szüretkor két hét a szünet 

A tanulók ünnepeken és vasárnapokon misét és pró-
dikáczíót hallgatnak; a ki elmarad egy forint  bírságot fizet 
Évenkint háromszor; húsvét, pilnkösd és karácsony ünnepei 
előtt gyónnak és áldoznak. Naponkint reggel az előadások 
előtt térden állva elénekelik a „Yeni Sancte Spiritus" kez-
detű hymnust, a Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet 
Emellett imádságot mondanak el a királyért és az érsekért1) 

A jezsuiták  nagyszombati és sellyei tanodái az úgy-
nevezett „studia superiora" jellegével birtak. Ezek a jezsuita 

i) Modus et ordo regendae scholae Tyrnaviensis, institutns per 
Rmnm D. Strigonlensem 20. febrnarii  A. D. 1658. KOzreboesitra a „Ma-
gyar Sion'-ban. 1867. 208 s kk. 11. 
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tanrend szerint 2—3 évre terjedő hittudományi tanfolyamot 
foglaltak  magokban. A bölcsészeti tanfolyam  tantárgyai: a 
logika, metaphysika, physika, ethika, Aristoteles és Aqulnói 
Tamás nyomán; továbbá a mennyiségtudomány. A hittudo-
mányi tanfolyam  tantárgyai: a szentírás magyarázata.s 
ezzel kapcsolatban a héber nyelv; a Theologia ScholaBt&t 
Aqulnói Tamás nyomán és a CasuiBtica.1) 

Figyelemre méltó tény, hogy 1671-ben Miksa  király is 
foglalkozott  azon tervvel, hogy egy kath. főiskolát  fog  föl-
állítani ; evégből a pozsonyi és kassai magyar kamaráknak 
javaslatait kérte ki. Az utóbbi Lőcsét,  amaz pedig Bártfát 
tartotta legalkalmasabb helynek az alapítandó tudományos in-
tézet részére. Az építés és az intézet főntartásának  költségeire 
felsőmagyarországi  egyházi javadalmakat szándékozott a 
király adományozni' A pozsonyi kamara ajánlotta, hogy a 
tapárok Németországból hivassanak meg, oly férfiak  ,kik az 
evangélium tiszta éB igaz tudományát követik." És pedig 
emelőre elég lenne négy tanár; az egyik a hittudomány, a 
második a dialektika, a harmadik a rhetorika, a negyedik a 
nyelvtudomány tanszékét foglalná  el.1) 

Azonban e terv nem lett valósítva. 

A magyarországi protestánsok magasabb tanintéze-
tekkel Debreczenben és Sárospatakon  birtak. Ezeken is a 
következők voltak a tantárgyak: a hittudomány, a szentírás 
magyarázata; latin,  görög  és zsidó  nyelvtan; a reménrók 
közöl Cicero, Virgilius, Ovidius, Horatius, Caesar, Homer, 
Hesiod, Demosthenes, Isokrates, Plutarchus; a dialektika, 
rhetorika, és a „többi szabad művészetek."») 

Erdélyben a brassói tanodában ai ágynevezett „nagy 
iskola hasonló fokon  állott. 

') Batio atque lnstitntío studiorum 8. J. 
*) A pozsonyi kamara 1671. június 6. és október 8-án kelt fSl-

terjeztéeeinek eredeti fogalmazatai  a m. k. kamarai levéltárban. 
3) Ezen iskolák tSrvényeibOl. 

FRANKL, HAZAI ÉS IŰLF. JBE. XVT. SZ. 3 
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A debreczeni és sárospataki iskolák belső életével meg-

ismertetnek minket ezen intézetek régi tőrvényei. 
A tanaié, midőn az iskolába fölvétetni  kíván, a fötant-

tónál jelenti magát, ünnepélyes beszédben adja elő kíván-
ságát és Írásbeli nyilatkozattal kötelezi magát az iskolai 
törvények megtartására. 

A tanalók nem járnak naponkint a templomba. Köz-
napokon csak hatan kísérik oda a cantort. Ellenben ttnnep-
és vasárnapokon, úgyszintén a nagyobb ünnepeket megelőző 
napokon mindannyian megjelennek a reggeli és délesti isteni 
tiszteleten, hol nemcsak imádkozni, hanem énekelni is tar-
toznak. Ki meg nem jelenik, vagy ha megjelenik és nem énekel, 
vagy illetlenül viseli magát, 1—8 dénár bírsággal büntettetik. 
Sészt vesznek a temetésekben is; az elmaradókat, aszerint 
amint száraz, vagy esős idő van, 3—4 dénárnyi büntetés 
sújtja. 

Az iskolai előadásokról elmaradni tilos. Ki engedély 
nélkül elmarad, 3 dénárt tartozik fizetni. 

Sárospatakon a tanalók magok gondoskodtak az is-
kolaterem fűtéséről.  Télen mindegyik naponkint hozott ma-
gával néhány darab fát.  A nemes iţjak és mások is, kik ettől 
magokat fölmenteni  akarták, tél elején egy kocsi fát,  vagy 
annak árát hozták. A kályhafütő  dijára a nagyobb tanulók 
3, a kisebbek 2 dénárt adóztak. A kályha kijavítására min-
den tanuló 3, és az ablakokra 1 dénárt fizetett. 

Az iskolában a tanulók latinul tartoztak beszélni s n 
magyar nyelv használata tiltva volt.1) Ki ez ellen vét,Debre-
czenben 3 dénárt fizetett;  Sárospatakon a nagyobb tanuló egy 
dénárt fizetett,  vagy c birság helyett 10 latin mondatot, vagy 
zsoltárverset tartozott megtanulni, a kisebb tanaló veréssel 
büntettetett, vagy latin mondatokat tanalt. 

Hogy a tanalók a latin nyelvet tökéletesen elsajátítsák, 
latin Írásbeli dolgozatokat készítenek és szónoklati előadásokat 

') Dobreczen: „Lingvae natirae siye yernaculae licenţia Bcholas-
tida in universum omnibaa prorsas interdicatar.* Sárospatak: „Natirae 
een veruaculae lingvae licentiam in nniversim scholaaticia ouanibns 
gravi (ab edicto interdicimus." 
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tartanak prózában és versben. Kik ezt elmulasztják, 3—25 
•dénárt fizetnek. 

A nagyobb tanulók hit- és bölcsészettudományi kér-
dések fölött  vitatkozásokat, disputátiókat rendeznek. Ezek 
részint nyilvánosak, amelyekre vendégek is hivatnak, részint 
magánjellegnek. A tanár jelöli ki a tárgyat, a védelmezőt 
{respondens) és a támadókat (oppngnans). Az ntóbbiak 
közül az elsőnek félóráig,  a többinek rövidebb ideig kellett 
kérdéseivel, ellenvetéseivel foglalkoztatni  ellenfelét,  ki sze-
rényen, nyugodtan tartozott tételét védelmezni. Ebi a védel-
mező nem jelent meg a vitatkozás'a 25, ha valamelyik tá-
madó elmaradt, 10 dénárt fizetett  Hasonlag pénzbírságok 
«iţjtottâk azokat, kik készületlenül jelentek meg, s a vitat-
kozás szabályai ellen vétettek. 

Szokás volt, hogy a védelmező megvendégelte a táma-
dókat. De megállapítva volt, hogy az ebéd legfölebb  két 
bóráig tartson, három tál ételből és egy pint borból âlţjon, és 
9 vendégnél több ne legyen hivatalos. Egyébkint minden-
kinek szabadságában állott e vendégeskedést elhagyni. Ki 
többet meghív, több ételt ád, a lakomát hosszabbra kinyújtja, 
mint megengedve van, maga vendégeivel együtt 6—12 
dénár bírságot fizet. 

A magasabb osztályok tanulói, hogy magokat szerzett 
ismereteikben gyakorolják, rendszerint az alsóbb osztályok 
növendékei közül néhányat gondviselésök alá kaptak, kik-
nek fölügyelőik  s oktatóik voltak. Gyalázatnak tartatott, ha 
valaki hanyagság, vagy bllntény miatt tanítványaitól meg-
fosztatott. 

Ekkor sem Debreczenben, sem Patakon nem volt a 
tanulóknak egyenruhájok. Csak általán tiltva volt a föltűnő,  il-
letlen öltönyök, és különösen a magas gallér, a bő öv, kato-
nai köpeny, tatár kesztyű viselése. A hajzat fésülésének 
módija kiválóan magára vonta az elöljárók figyelmet  Sáros-
patakon egyenesen a törvény paranosolta, hogy hajukat 
hátulról előre fésüljék,  miszerint a ftllek  felét  födje,  vagy 
legalább ezeknek szélét érje. Debreczenben a túlságosan 
hosszú haj viselése, vagy pedig a főnek  leborotválása török 

3* 
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módra, 26 dénár birság, esetleg kiutasítás büntetése alatt 
tiltva volt.1) 

A játékok tekintetében a tanulók igen meg voltak 
szorítva. Csak a lapdázás, vagy hasonló játék volt megen-
gedve. Ellenben tiltva volt a nyilakkal, parittyákkal való 
játszás, a kártya- és koezkajáték, a folyóban  való fürdés 
és csolnakázás, madarászás, télen a szánkázás és hógo-
lyókkal való hajigálás, tornyokra, sziklákra, fákra  mász-
kálás. Ezen tilalom elleni cselekvésre 4—12 dénár birság 
van szabva, vagy testi büntetés. 

A tanulóknak tiltva volt fegyvert  viselni. Ki ezt tette, 
társát párbajra hívta, veréssel fenyegette,  26 dénárt fizetett. 
Ki társának cselt hányt, vagy azt megverte, bilincsekbe 
vettetett és az eljárók Ítéltek fölötte.  A fajtalan  az 
iskolai börtönbe vettetik és az iskolai törvényszék elé ál-
littatik. 

A lakomák, melyeket a tanulók farsangban,  vagy szü-
letésök napján tartani szoktak, eltiltattak; kik ilyeneket 
rendeznek 40, kik azokban résztvesznek 20 dénárt, kik ide-
geneket megvendégelvén lerészegltenek, 20 dénárt fizetnek« 

Azok kik, a tanulók közOtt pártosftixlásokat,  zavarokat, 
lázongásokat elOideznek, az iskolából gyalázattal kiküszO-
böltetnek. Hasonló büntetés éri azokat, kik társaikon vala-
mely bántalomért boszút állanak. A boszának egyik szo-
kásos módja az volt, hogy többen Összebeszéltek, kitűzött 
áldozatukat megragadták, s lepedőbe helyezve a levegőben 
alá 6 föl  hányták. 

A verekedőket bilincsekbe verve börtönbe vetették, ha-
sonlag a tolvajokat, csalókat, a kertekben kárttevöket. 

i) Sárospatak:  „Immodestam veatitus deformitatem  tarn in re-
liquiB indumentis, quam in disjectis pileia, usurpare severe prohibemus 
sic etiam turcicam rasuram . . . Posterior pars capillorum aut mediaş 
aures tegat, aut summás ipsas attingat.* Debrecten: „Crines calamis-
tratos, subductos, nimium longos, et instar tureici kalpag eervici, et tan-
tum non humero incumbentes, collare altum, vulgo missirigaller vooi-
tatnm, chárotheeas tartaricas, alias praeterquam nigri vei subnlgri Co-
lons, eingula nimium lata, et dlstenta, penulas denique militares, et a 
turcica rasura, qua caput foedissime  deturpatur, abstinento." 
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A rágalmazd, káromkodó, gányveraeket szerző, első 

•esetben nyilvánosan bocsánatot kérni kónyBzerttlt attól, kit 
megbántott; ha javlthatlannak mutatkozott, az iskolából 
kizáratott. 

Miként az erdélyi szászok gymn&sinmaiban, Debreozen-
ben és Sárospatakon is az önkormányzat elve volt uralomra 
emelve a tanulók között. Elöljárójukat, kit amott királynak, 
itt smiomak  neveztek, magok választották, a tanárok meg-
erősítették. Hivatása volt őrködni a rend és fegyelem  fön-
tartására, a törvények végrehajtására. Kezelte és szétosz-
totta a szegény tanulók részére összegyűlt alamizsnát. Ki-
lence tanácsossal (primarii) képezte az iskolai törvényszéket. 
Jövedelme a közpénztárhói hetenkint 10 dénár és a bírságok 
egy harmada. Segéde fegyelmi  dolgokban a contraecriba,  a 
pénztár kezelésében a praebitor.  Minden héten ositályonkint 
őröket  (custos) és följelentöket  (coricaei) rendelt. 

A tanulók tanáraikat nem csak a rend föntartása  körül, 
hanem a tanításban is segítették. A rector az idősb tanulók 
közül választotta rendszerint a segédtanítókat (collabora-
tores) kik az alsó osztályokban tanítottak; vagy csak ma-
gyarázták és kikérdezték azt, mit a rector .már előadott. 
Emellett az alsóbb osztályok tanulói csoportonkint a magasabb 
osztályok tanulóinak (paedagogi) vezetése alá rendeltettek, 
kiknek köteleBSégök volt erkölcseikre fölügyelni,  őketa ta-
nulásban segíteni. 

VIII. 

T a n k ö n y v e k . 

1. 

A tantárgyak sorában elBŐ helyen állott a hittan. 
Mily hittani kézikönyveket használtak a kath. elemi 

és magasabb Iskolákban, nem tudjuk. 
A protestánsok Luther,  Melanchthon  és Brentius kate-
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kizmusait használták, melyek Magyarország és Erdély nyom-
dáiban is többször napvilágot láttak. 

Magyar nyelven Székely  István  adott ki hittani kéziköny-
vet : „Az keresztyénségnek fundamentumán^  való tanúság." 
Krakó 1538.1544 és 1546, 

Továbbá Heltai  Gáspár: „Catechismus, melybe a 
mennyei tndmánynak sommája, a derék szent Írásbél, és 
sok keresztyén tanitéknak Írásokból rövideden egybe szer-
zettetött és befoglaltatott."  Kolozsvár. 1553. 

Haaonlag Gálszécsi István  Krakó 1538, Batizi Andrá* 
Kolozsvár 1555 Szikszói  Hellopaeus  Bálint  1574. Debre-
czenben stb. 

Wágntr  Bálint  pedig 1544 Szebenben görög nyelven 
adott ki protestáns katekizmust 

2. 

A középkor tanrendszerében a latin  nyelv  nagy sze-
repet játszott Folyékonyan latinál beszélni és correete Írni, 
a tanulás egyik fflezéjja  volt. Az iskolai törvények szigorú-
büntetések alatt tiltották a tanulóknak az anyanyelv hasz-
nálatát. Mihelyt az iskolába léptek Róma nyelvét kelle 
használniok. Kérdés, mikép volt ez lehetséges ? Mikép hasz-
nálhatott a gyermek társalgásában oly nyélvet, melynek 
elemei is teljesen ismeretlenek voltak előtte ? Ezen nehéz-
séget, a tanító ügyessége és türelme mellett, kis gyakorló-
könyvek voltak hivatva leküzdeni. Ilyen a következő czlmti r 

„Formuláé puerilium eolloquiorum latino-nngaricorom 
pro primifi  tyronibos per Sebaldum Heyden conscriptae. De-
brccini. Exeudebat Joannes Czaktornyaj. 1591." (16-od 
réü 24 levél1) 

Ezen ritka könyvecske párbeszédeket tartalmaz majd 
két tanuló, majd egy tanulfr  és á tanító között Tárgyúk az 
iskolai és házi élet legközönségesebb körülményeire vonat-

i) Egy példánya az Akadémia könyvtáriban s egy a késmárki 
ev. lyceum könyvtár. A modori iskola 1594-ik tanrendéből tudjuk, hogy 
e könyv ott is használtatott. 
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kóznak.1) Mind latin, mind magyar nyelvezete a középszerű-
ségen alantibb fokon  &ll.a) 

3. 

Némi latin nyelvismeretet föltételezett  már a latin 
nyelvtannal való foglalkozás,  mintán a nyelvtani kézikönyvek 
mind latin nyelven voltak szerkesztve. Magyar nyelven irt 
latin nyelvtannak a XVII. században nem találjak nyomát. 

.Leginkább a negyedik században élt Aelius Donatus 
nyelvtanát használták, melynek első része a helyesírás sza-
bályait, a misik a nyolez beszédrész használatának módját 
adta elő. Bizonyára nem létezett tankönyv, mely az iskolákban 
oly soká föntartotta  volna magát, mint ez. AIV. században 
Íratott és a jezsuiták még 1735-ben is használták.3) Emellett 
még Alexander  de  villa  Dei grammatikája volt elterjedve. 
Mindkettőt Kaym Orbán badai könyváras, magyar iskolák 
részére, a külföldi  sajtókon többizben kinyomatta. (1517— 
1525).*) 

A protestáns iskolákban leginkább Melanchthon  latin 
nyelvtanát tanították, mely 1525-ben első és 1542-ben hetedik 

') Salutatio matatina, meridiana, vespertina. Sub primam pacem 
nu etem. Dum itur cnbitum. Dum reditur cubitu. Dum itar ad scholam. 
Inter eundum in scholam. Inter discendum in fcchola.  De cavendis in 
echola corycaeis. De ferala.  De jentaculo. De redltu a jentuado. De 
instrnmentis scholasticU. Inter redeundum a ichola. Dom instruitue-
mensa. A prandio redeuntium in scholam. In schola ludentium. De di-
missione a litteris. Litigantiom de sessione. Invitanttum n invioem. D. 
studio interrogantium. De absentia a schola. Mutuo gratulantium Bibi. 
Agnoscent'.um sese mutuo. Litigantium de re ablata. Prodeuutium in. 
funus.  Formuláé puerorum ezitum e schola rogantinm. 

*) Például az elaS dialógus „Salutatio matutlm« így kezdődik : 
„Bonus dies 
Jó napotok. 
Salve Clemens 
KtezSnek neked kelemen s a t . * 
3) Kink.  Geschichte der k. Universität in Wien I. 86.1. 
*) A pozsonyi káptalani könyvtárban tSbb példány találhatód 
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kiadását érte. Honter  154|8 kOrfll  Brassóban szintén ki-
nyomatta.1) 

Gemmarius Témát  szebeni tanító 1528 körül maga 
szerkesztett és adott ki latin nyelvtant.*) 

Honter  1535-ban Brassóban ily czimü kézikönyvet 
bocsátott közre: „Compendium Grammatices latinae." 1577-
ben második kiádásban jelent meg. 

Végre 1556-ban jelent meg Kolozsvárt „Elementa 
Grammatices latinae pro recta scholasticae juventutis insti-
tutione ez praecipuis grammaticorum praeceptis a Gregorio 
Molnár  contracta." 

4. 
Miután a tanítás és társalgás nyelve az iskolákban a 

latin  volt, természetesen nélkülözbetlen volt a tanulókra nézve 
latin-magyar  szótár. Mindazáltal ilyet soká nélkülözni kény-
szerültek. Legelső Pesthi  Gábor  hatnyelvű szótárt adott ki 
Bécsben 1561-ben ily czlm alatt: „Nomenclatura sex Ung-
váram, latinae, italicae, gallicae, bohemicae, hungaricae et 
germanicae. Lingva autem hungarica noviter accessit, cum 
latinarum dictionum quamplurimarum, quae prius depravatae 
fuerant,  restitutione." 

1570 körül szerkesztette Szikszói  Fábricius  Balázs sá-
rospataki tanár „Nomenclatura, seu Dietionarinm latino-
ungaricnm" czimü kézikönyvét, mely azonban számos éven 
át kéziratban használtatott Sárospatokon és egyéb iskolák-
ban. Csak tizenhárom évvel halála után, 1590-ben eszkö-
zölték Debreezenben e munkának kinyomatását 1593-ban 
ugyanott második és 1597-ben ugyanott harmadik kiadása 
jelent meg.3) 

>) Seivtrt.  Nachrichten ron Sibenbflrgischen  Gelehrten und ihren 
Schriften.  180. L 

3) Seirert. i. m. 116.1. 
») UjfalTi  Imre szótárinak előszÍTÍban Pesthi szótáráról úfy 

ir : „Nullám scriptum hajas generis nostrii seholis, proh dolor, muţea 
laude dignam quod viderim exstabat, magno sane discentiam impedi-
mento, si nomenclatura« cujus dam Viennae Aastriaa a. Ch. 1688 (?) excu-
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1597-ben Újfalvi  Imre  szerkesztett „Dictionarium 
latino ungaricum. Neveskönyv deákul b magyarul" czimtt 
müvet, mely azonban kéziratban maradt.1) 

MyUm  János  késmárki tanártól is jelent meg egy „No-
menclatura" , mely 1594-ben a modori iskolában használ-
tatott. Azonban egy példánya Bem ismeretes.*) 

E szótárak lényegesen különböztek azoktól, melyeket 
jelenleg szoktunk használni. A szók nem a-b-c rendben 
vannak összeállítva; hanem a rokontárgyakra vonatkozó 
szók külön fejezetekbe  vannak csoportosítva. így például 
külön fejezeteket  képeznek az iskolában, az ebédnél, sé-
tánál, s a t . használatba jövő szavak. És e szótarak való-
ságos tankönyvek gyanánt szerepeltek; amennyiben azokból 
a tanulóknak naponkint néhány szót kellett megtanulniok 

5. 
A latin irálytanok  közül leginkább Wertheimer  Bertalan 

pforzheimi  tanáré használtatott. Heltai  Gáspár 1562-ben Ko-
lozsvárt ily czlm alatt adta ki: „Troporum, sohematum ac 
figurarăm  communium libellus ex variis authoribus in usum 
•studioBorum Theologiae et bonarum artium collectus, una 
cum indice."3) 

6. 
A latin remekírók sorából hazai iskoláinkban a kö-

vetkezők olvastattak. Költők: VirgUivs,  Ovidius,  Horatius, 
Terentivs.  Szónokok:  Cicero,  Quintiliunus.  Történetírók:  Li-
vius, Salustius,  Julius  Caesar.  Bölcsész: Seneea.  Továbbá 

M«, cui lingva ungari es tarn noviter cara Oabrielis Pestbini nostris 
paeris difficilioribns  quoquomodo expres sa accessit, excipias rudimenta, 
qua« et pancis in bis partibns viaa et non longe «nie bane nata." (A 
kézirat a M. T. Akadémia gyűjteményében.) Fabricius első kiadásinak 
egyetlen ismert ipéldánya a késmárki kOnyrtárban. (Szabó K. közleménye. 
„Sázadok.* 1879. «80 lap.) 

i) A M. T. Akadémia káziratgyttjteményében. 
*) A modori iskola 16M-iki tanrende Selmeci sz. k. város levél-

tárában. 
>) Szerzőjét, kit a kiadó elhallgat, földeríti  Selvert L m. 156. lap. 
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Cátitól:  rEnchiridion* de moribua instituendis." Theodut 
pásztorkölteménye. Castdlio  párbeszédei. Erasmus Rottero-
damustól  „De civUitate morum." ») 

Ezen latin írók müveit a külföldi  sajtók számtalan kia-
dásokban bocsátották közre, melyek hazánkban is használ-
tattak.2) Külön kiadásokat a hazai iskolák, részére rendezni,, 
fölösleges  volt. Mindazáltal egyes latin irók müvei hazánk-
ban is kiadattak. 

így Honter Brassóban kinyomatta Terentius  költemé-
nyeit3) 1548-ban közrebocsátott egy anthologiát, ily czim-
alatt: „Odae com harmoniis ex diversis poetis in nsom lndi 
litterarii Coronensis decerptae." 

Wagner  Bálint  brassói tanártól a kővetkező kiadások, 
származnak. „InsigneB et elegantissimae sententiae ex L. 
Annaei Senecae ad Lacillnm Epistolis, cţeterisqae ejusdem. 
auctoris scriptis selectae, et in nsnm stúdiósáé juventutis-
editae." (Brassó 1555.) 

„Sententiae ex Senecae libro de ira." 
„Sententiae ex Senecae libello de beneficiu. 
jCiceronis Epistolae elegantiores."«) 
Végre kétségkívül iskolai használatra adattak ki a 

következő munkák: 
„Liber elegantissimus, qui inseribitur Calo,  dé prae-

ceptis vitae communis. Az az igen szép könyvecske, mely 
neveztetik Cátónak, ki tanít ez közönséges életben kinekki-
nek életit és »kölesét hogy hogy kelljen eszesen szabni és-
hordozni.44 (Debreczen. 1591.)') 

„Dicta Graeciae supientum, interprete Erasmo Rotte-
radamo,  item Mimi  Publiani. Az Görög országbeli bölcsek-
nek szép jeles mondási, melyek az embert életiben és er-

') Iskolai tanrendek é« törvényekből Os>ceállítva. 
2) Régibb könyvtárainkban, Pesten, Esztergomban, Debrecienben, 

Késmárkon, Sárospatakon számos iskoláinkban baeznált példányok tá-
lalhatók. 

») Seivert i. m. 180 1. 
«) Seivert i. m. 478—480 U. 
*) Egyetlen példány ezen kiadásból a késmárki er. lyeeum könyv-

tárában. As 1620-ik évi kiadásból újra kinyomatta Toldy F. Magyar 
prózaírók a XVI és XVII. századból. (Pe«t 1858) I 288—816 11 
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köleseiben való magaviseltére intik és tanítják. Kihez »-
dattanak az Pabliannsaak emlékezetre méltó mondáéi." 
(Debreczen 1591.-) 

„Civilitas Morum Erasmi,  in snccintas qaaestiones di-
gesta et locopletata per Reinhardnm Hadamarinm. Az er-
kölcsnek tisztességes (emberséges) volta, kire tanít Erasmns, 
mely rövid kérdlsekre oszlattatott és megöregblttetett Rein-
bardus Hadamarius által." (Debreczen. 1591. 

Végre Baranyai Decrí  János  ily czlmfi  müvet adott 
ki: „Adagiorum graeco-latino-nngaricoram chiliades quinque 
ex Des. Erasmo, Hadriano Jnnio, Joanne Alexandra, Cognato 
Gilberto, et aliis optimis quibnsqae Paroemiograpbis ex-
cerptae, ac ongaricis proverbiis, quoad ejns fieri  potuit 
translatáe." 

7. 
A görög nyelvtan mily kézikönyvét használtak a hazai 

iskolákban, erre nézve nem birnnk adatokkal. A protestáns 
tanodákban valószínűleg Melanchthoné  volt elteijedve, mely 
1518-tól 1589-ig hnszonöt kiadást ért. 

Wagner  Bálint  brassói tanítótól jelent meg: „Com-
pendimn grammatices graecae", mely Brassóban 1535 elő. 
szőr, és li.62 másodszor látott napvilágot 

Kárali  Péter  kolozsvári tanártól jelent meg: „Elementa 
grammatices graecae." Végre Honter  is adott ki görög 
nyelvtant3.) 

8. 
Görög remekírók  közül Momer,  Xenophon,  ItokraU 

Piutarch  müvei olvastattak; ágyszintén az újszövetségi szent-
írás görög szövege. Külföldi  kiadások használtattak. 

9. 
Kétségtelen, hogy Debreczenben, Nagyszombatban, 

Sárospatakon, eöt egy ideig Mosóczon is a héber nyelv tanlt-
i) Egy példánya a M. T. Akadémia, egy a késmárki lyceom könyv-

tárában. Kiadta újra Toldy  i. m. I. 861—288 11. 
>) Egy példánya a M. Akadémia és egy a késmarki ev. lyceum 

könyvtáriban Y. Szabó Károly  közleményét. „Századok." 1872. 689 1. 
*) Seivert. i. m. 177 lap. 
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•tátott De mily nyelvtani munka alapján? E kérdést nem 
vagyunk képesek eldönteni. 

10. 
Habár a XVI ik századbeli iskolákban, kivétel nelklll, 

a latin nyelv volt a tanítás és tânialgâs k Szege, a magyar 
nyelv nem hanyagoltatott el teljesen. Sőt a magyar nyelv-
tan számos helyeken a tantárgyak közOtt foglal  helyet A 
XVL században két magyar nyelvtani mii lett sajté utján 
közrebocsátva. Az első latin nyelven van írva. Gzime: „Gram-
matica Hungaro Latina in usum puerornm recens scripta. 
Joanne  Sylvettro  Pannonio antore. Neanesi A. 1538." Négy 
részre van osztva, melyek a betűket, szótagokat, mondatokat 
és beszédet tárgyalják.1) 

A másik magyar nyelven van írva. Czlme: „Ortho-
graphia Ungarica. Azaz igaz irás módjáról való tudomány. 
Magyar nyelven Írattatott. Mostan pedig qjonnon megiga-
zíttatott és kinyomtatott 1549. Krakó." (Ez a második ki-
adás ; az első, melynek minden példányai elvesztek, 1534-
ben, a harmadik 1550-ben jelent meg.)2) Szerzője nem ne-
vezi meg magát Toldy és Bévész Dévay Biró Mátyás  ne-
vezetes reformátornak  tulajdonítják. Magában foglalja  az a 
b c-t, a magán és mássalhangzókról, „e két igécskéről az ez* 
szóló értekezést. Hozzá vannak mellékelve a tíz parancsolat, 
imádságok, szent irási helyek s a t . 

11. 
A rhetorika  föladata  volt a tanulókat az ékes beszédre 

tanítani; mikép kelljen bármily előadáshoz az alkalmas 
-anyagot kiszemelni, elrendezni, részekre osztani, megfelelően 
kifejezni,  betanulni, végre teljesen kiejteni és hatátosan 
elszavalni. Idejárulnak a trópusok és figurák  használatának 
szabályai, végre a levélírásra vonatkozó utasítások. Vezér-
iönyvek gyanánt használtattak Aristoteles,  Brenthivs, Ty-

') Ezen nyelvtant újra kiadta Toldj Ferenci egén te ijedelmében 
i ly fiz  ím ti munkájában: „A régi magyar nyelvészek Erdösitöl (Pest 
1866.) 8—78 U. 

2 ) Ezen nyelvtant is újra kiadta Toldy F. egész terjedelmé-
ben, imént emiitett mankójában. 98—114 11. 
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binus régi müvei; úgyszintén Melanchthontól:  „ Elemen torum> 
rhetorices libri duo." 

Hontertöl  1539-ban Brassóban megjelent: „Compen-
dium Rhetorices ex Cicerone et Quinotiliano." 

12. 
A költészettanra  nagy súlyt helyeztek hazai iskoláink-

ban is. A tanulók nemcsak elméletét sajátították el; oly 
ügyességre tettek szert a magasabb osztályokban, hogy nem-
csak latin, hanem görög verseket is képesek voltak Írni. A 
hazai és külföldi  tanodákot látogató számos magyar ifjak-
tói jelentek meg nyomtatásban latin és görög költemények; 
többnyire üdvözlő versek tanáraik, jótevőik, tanulótársaik 
tiszteletére; részint önállóan, részint nagyobb mnnkák élén. 
Mondani sem kell, hogy mindehen müvekben a technika bir 
zonyos ügyességénél egyebet nem lehet keresni. 

A költészettannak mily kézikönyve használtatott, nem 
vagyunk képesek meghatározni. 

13. 
A bölcséteettudomdny  következő részékre oszlott: a 

dialektika- (logika), physika-, metaphysika- és ethikára. 
Többnyire csak a dialektika taníttatott. Az egész középkor-
ban, a XVI. században is, Aristotdes  tekintélye volt ural-
kodó. Iratainak keresztény szempontokból való értelmezése 
és fejtegetése  képezte a bölcsészeti oktatás tárgyát A katho-
likus iskolákban Aquinói Tamás,  Fonseca  és Toletus  müve 
szolgáltak vezérfonálul.  Protestáns iskolák részére Mdanch-
thontól  a következő tankönyvek jelentek meg. 

„De Dialectica libri quatuór." 
„Erotemata Dialectices." 
„Iniţia doctrina Physicae." 
„Philosophiae morális epitome." 

Hazai Íróktól is jelentek meg bölcsészeti tankönyvek. 
Hontertöli  „Rudimenta praeceptorum Dialectices ex 

Aristotele et aliis collecta" (Brassó 1539.) 
Wagner  Bálinttól:  „Aristotelis libellus de virtutibus 

et vitiis. Sententiae diversorum auctorum de eadem materia." 
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' (Brassó. 1555.) És ugyanaz kiadta görög nyelven Aristote-
. lesnek  az erényről (,««?»'aftretf")  czlmtt müvét. 

14. 
A számtan és mértan  terén a XVL században is még 

mindig Euklide»  volt a fötekintély.  A legelterjedettebbek Jo-
hannes de  Sacrobusco  és Gemma Frisins  tankönyvei valának. 
fiz  utóbbinak munkája hazai nyelvünkre is lefordíttatott  és 
több kiadást ért. Így: 

„Az számvetésnek rövid és hasznos uta avagy módgya, 
mely tanulóknak hamaráb való értelmekre az Frisiustól Írat-
tatott számvetésből anno 1577 rövideden rendeltetett." 

„Arithmetica azaz az számvetésnek tudománya, mel 
fordíttatott  Gemma Frisius Arithmeticájaból magyar nyelvre, 
az caleuláris számvetés is szép rövid értelemmel kiadatott." 
(Debreczeube RudolphuB Hoffhalter  nyomatta 1584.) 

„Magyar Arithmetica, azaz az számvetésnek tudo-
mánya. Most njonnan az Frisiusnak Arithmeticájából sók uj 
és hasznos példákkal kiadatott."1) 

15. 
A csillagászat  körében Ptolomäus elvei voltak érvény-

ben. Oremonai Gerhard  „Theorice Planetarum" és Joannes 
de  Sacrobusco  „De Sphaera" czimü munkái használtattak 
az iskolákban. Ezzel kapcsolatban targyaltatott 

16. 
A földirat,  melynek tankönyvét hazánkban első Honter 

szerkesztette. „Budimenta Cosmographiae libri duo" czimü, 
Báselben 1534 és Brassóban 1542 kiadott müvével tette az 
első kisérletet Öt térkép van hozzá mellékelve és a csilla-
gászat elemeit is magában foglalja.  Utóbb bővített kiadá-

') Figyelemreméltó a magyar áldagozónak következő megjegyzése 
a társasszabályról (regula societatis). .Magyarországban ennek a regulá-
nak igen nagy haszna nincsen, mert a magyarok igen kemény nyakúak 
és egyaránt aa fizetést  restellik. De mégis, ha az több speciesekről szólí-
tunk, szólljunk erről valami keveset." 
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:Bokat adott ki, három, végre négy könyvben« E monka a 
fculföld  iskoláiban is használtatott és számos kiadásokat ért. 

Az újabb, vagy a hazai történelem nem fordál  elö a 
tantárgyak között. Az ökori történelmet a latin és görög re-
mekírókból tanulták. 

IX. 
« 

A tanitók anyagi ellátása. 

A tanítók fizetése  és anyagi ^látását szabályozó tör-
vényekről, vagy állandó intézkedésekről a XVL században 
«zó sem lehet. Minden város, község, főpap,  vagy főúr  eset-
ről esqfre  állapította meg azt akkor, midőn a megürült taní-
tói Jpomás betöltetett' Az ellátás rendszerint évi fizetésből, 
a tanulókra rótt illetékekből, az egyházi szolgálatok után 
járó dijakból állott. íme összeállítjuk itt a tanítói fizetésekre 
vonatkozó adatainkat.1) 

Bártfán  15684>an a tanító fizetése  62 forint,  8 forint 
ajándék gyanánt, 8 köböl búza, 26 öl fa.  A segédtanítóé 
ugyanakkor 40 forint. 

Hodrushányán  1589-ben 36 forint  40 dénár. 
Kassán  1557-ben a tanító évi fizetése  40 forint;  a collá-

borátoré 16 forint;  a cantoré 20 forint. 
Késmárkon  1560 ban 60 forint  és fa,  amennyi szük-

séges. 1595-ben 104 forint  és 24 öl fa. 
Körmöczön  1578-ban 52 forint 
Lőcsén  1554-ben 40 forint 

1566-ben 66 forint 
1574-ben 44 forint 
1587-ben 50 forint 

Ugyanott a segédtanító fizetése  1554-ben 16-forint,  1587-ben 
29 forint 

J) Ezeket a városoknak részint levelezéseiből, részint számadási 
könyveiből veszem. 
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Nagyszombatban  az Oláh Miklós által megállapított 

szervezet 1558-ban a tanárok fizetését  50 forintra,  az ének-
mesterét 25 forintra  tette. Emellett" a plébános asztalánál 
nyerték élelmezéseket Ugyanott a papnövelde tanárának 
1598-ban fizetéee  60 forint  volt. Az intézettől nyert élelmet> 
naponkint egy pint bort, rnhamosást, és szolgáját is az intézet 
élelmezte. 

Pozsonyban a tanító fizetése  1567-ben 25 forint. 
Sdmeczen  a tanító fizetése.  1565-ben 130 forint 
Sopronyban  a tanító fizetése 

1565-ben 100 forint, 
1574-ben 110 forint. 

Szászvárosban  a tanító fizetése 
1568-ban 50 forint, 
1590-ben 80 forint. 

Sáebenben  a tani tó fizetése 
1493-ban 20 forint 
1526-ban 16 „ 
1530 körül 30 forint 
1539-ban 64 forint 
1545-ben 120 forint 
1578-ban 100 forint,  3 hordó bor, 25 köböt 

buza. 
1582-ben 156 forint,  4 hordó bor. 
1583-ban 120 forint 
1594-ben 120 forint 

Ugyanott 1530 körül a lector fizetése  121/« forint,  a cantoré 
és collaborátgré 11—11 forint. 

1555-ben a lectoré 50 forint,  1556-ban ugyanazé 
60 forint. 

1582-ben és 1594-ben a két lectoré 50—50 forint,  a 
cantoré és a collaborátoroké egyenkint 44 forint 

Zólyomban  a tanító fizetése 
1510-ben 6 forftt. 
f510-ban  12 forint. 
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A tanulók által fizetett  tandíjak körül is különböző 
szokásokkal találkozunk. 

Bártfán  1540-ben a tanítónak negyedévenként 25 dé-
nárt, az altanltónak a különböző osztályok szerint 1,7 vagy 13 
-dénárt fizettek  évnegyedenkint Ugyanott 1562-ben minden 
idegen tanuló évenkint 2 forintot,  a városban született fiúk 
negyedévenkint 14, vagy 26 dénárt fizettek. 

Késmárkon  1595-ben a tanulók évnegyedenkint 2 dé-
nárt, az év bárom fii  ünnepén 2 dénárt, vagy kalácsot, a két 
vizsgálati napon 3 dénárt, Gallus napján 3 dénárt fizettek. 

Pozsonyban  1567-ben a tanulók beiratási dlj gyanánt 
10 dénárt fizettek. 

Szebenben 1598-ban a felsőbb  osztályok tanulói egy 
forint,  az alsóbb osztályok tanulói 50 dénár tandijt fizettek,  és 
a tanítók háziszükségletére fát  szolgáltattak. 

Jíiután a tanitók, a katholikusok- és protestánsoknál 
egyaránt, egyházi szolgálatokat is végeztek, ezekért külön 
dijakban részesültek, különösen a temetésekért, melyekben 
tanítványaikkal résztvettek, tgy volt ez Nagyszombatban és 
Debreczenben egyaránt. Amott a tanító a dijat megosztotta 
a segédtanítókkal, itt a szegény tanulókkal. 

Késmárkon  1596-ban nagy temetésért a tanítónak 18, 
a segédtanítónak 2—3, a cantornak 4 dénár járt. Közép-
szerű temetésért a tanítónak 6 dénárt fizettek.  Kis temeté-
seknél csak a cantor jelent meg, 2 dénár díjért 

Deutschkreutz  erdélyi szász helységben a nagy teme-
tésekért fizetett  25 és a kis temetésekért fizetett  16 dénár 
illeték egyharmadát a tanító nyerte. Ugyanott a harango-
zásért is fizettek  a tanítónak. És pedig a nagy harang után 
egy nagy kenyeret, a két kis haraDg után két kis kenyeret 
adtak. A tanitó minden keresztelés után 1 dénárt, az asszo-
nyok beavatásánál egy kenyeret, menyegzőknél pecsenyét, 
bizonyos 6zász nemzeti ételt, két kalácsot, bort kapott. 

Bártfán  szokásban volt, hogy nagypénteken a tanító 
tanítványaival Krisztus koporsójánál a zsoltárokat énekelte. 
Ezért a város pénztárából 1 forintot  fizettek  a tanítónak. 

Végre jövedelmi forrásul  szolgáltak a tanítóknak az 
úgynevezett recordátiók.  Szokás volt, hogy bizonyos megha-

n u u , HASAI il KŰLF. UK. ITI. Dl. 4 
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t&rozott napokon a szegény tannlók vagy magok, vagy a 
tanító kíséretében megjelentek a város elöljáróinak és elő-
kelőbb lakóinak házainál és itt szent énekeket énekeltek ; 
amiért azok jntalómban részesültek és pedig nemcsak azoktól, 
kiket megtiszteltek, hanem néha a város pénztárából is. 

így Bártfa  város számadásaiban 1504-re 56 dénárt, 
1506-ban 3 forintot;  Zólyom  város számadásaiban 1500-ban 
25 dénárt, 1511-ben 1 forint  15 dénárt, 1546-ban 25 dénárt 
találunk bejegyezve, mint recordátiók alkalmával fizetett 
Összegeket. 

Késmárkon  1595-ben megállaplttatott, hogy a Gallus 
utáni vasárnapon és a négy vásár alkalmával tartott recor-
dátiók jövedelme a tanítót, a Márton napján és három király 
ünnepén tartott recordátiók jövedelme a segédtanítót illeti; 
a mi karácsony, húsvét, pünkösd ünnepein, a vasárnapokon 
és csütörtöki napokon tartott recordátiókból befolyt,  a szegény 
tanulók BegélyezéBére fordíttatott.  * 

Sok helyütt a tanító a plébánosnak asztalánál nyerte élel-
mezését. így Nagyszombatban. Szikszói  Fabricius  Balázs  bircs 
debreczeni tanítóról olvassuk a fölötte  tartott gyászbe-
szédben , hogy midőn Nagy-Idán  tanító volt (1550 körül) 
a prédikátor igen roszul élelmezte, méltatlanul bánt vele, 
lealázó konyhai szolgálatokra akarta alkalmazni. És a szónok 
hozzá teszi: „Vajha napjainkban is ne találkoznának,kik az 
ifjakat  lenézik, s azokat a megillető élelemtől megfosztják."') 
A tanító a várostól nyerte élelmezését Váradon1),  az uradalmi 
tiszttartónál Szombathelyen  és Újvárban. 

Szebenben  az 1598-iki iskolai törvények megállapítják, 
hogy minden tanuló tartozik miuden tizennegyedik napon 
tanítójának ételt és italt szolgáltatni.3) 

') Caesar György Orátiója. 28. lap. 
2) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem  1688 sceptember 23-án 

ráradi tiszttartójához intézett lőréiében említi, hogy Várad városa 
ozőllelt a tizedtől és kilenczedtöl fölmentetni  kéri, mert „azoknak hasz-
nából az prédikátoroknak és schóla mestereknek  atztaidt  tartanák."  (Ere-
detije a m. k. kamarai levéltárban ) 

3) Schwarz  K.  Vorstudien zur Geschichte des städtischen Gymna-
siums A. K. in Hermanstadt." Az 1861-iki iskolai programmban. 50. lap. 
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Általán a tanítók anyagi helyzete nem volt egyenlő. 
Sokan, Meg a városokban, vagy tudománypártoló fönrak  bir-
tokain, igen kedvező viszonyok között éltek. Non hiányoztak 
azonban oly tanítói állómások sem, melyeken nélkülözések 
és nyomor várakoztak a tanítókra, kik hogy életöket föntart-
hassák, kényszerítve látták iragokat oly foglalkozásokhoz 
nyúlni, melyek hivatásukkal legkevésbbé sem állottak ösz-
hangzásban. Némelyek korcsmát vagy borbélymtthelyt nyi-
tottak, mások mesterséget kezdettek; ami ellen a protestáns 
zsinatok ismételve felszólalnak. 

Boeatiut,  mint eperjesi tanitó, a kővetkező venekben 
jellemezte a XVI. századbeli protestáns tanitók egy részének 
szomorú állapotát. 

Quid contemptius est docere ludis? 
Quid molestius est docere lndis ? 
Quid pauperios est docere lndis ? 
Hoc olim haud bene credidi magistris, 
Quod sat experior modo magiBter. 
Eloquar, taceam-ne ? snstinemns, 
Nos nos coelum hnmeris, Atlantis ingens, 
Et fors  conditio rudis bubulci 
Est nostra potior: laboriosi, 
Quod noctesque diesque taediosum, 
Exantlamus onus, nec ulla nostris, 
Sors arridet; et ulla gratiarnm 
Se non praebuit optimis ben'gnam 
Praeceptoribus arte liberali. 
O mellite magister! o juventae 1 
Quondam Musae meae beatiorís. 
Ipse nunc didici docere ludis 
Crucem maximam et esse id eruditis 
Taediosius omnibus molestiis.*) 

Azonban, mit a költő általánosan mond, általános érvénynyel 

V Igyfe-  1 szebeni káptalan 1697 végzéseinek 8. czikke igy 
hangzik: „Ludirectores . . . non aint'venatorea, barbitonaorea... menaa-
torea ant alterhu optteU mşchaoioi enltores, nec diebos dominicia eubli-
mati vini v*nditores.u Az 1869-iki azebeni pro gramm 8 lap. 

2) Hnngaridoa libri poematom Y. Bartfa.  1699. 399. lap. 
* 
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nem bir. A fönnebbi  adatok bizonyítják és a kővetkező lapok 
kitüntetni fogják,  hogy a tanítói hivatal egyátalában nem 
volt megvetett a XVI. században; sőt többnyire tiszteletet én 
előnyös anyagi helyzetet biztosított azoknak, kik azt kellően 
betöltötték. A tanítók állásának súlyát nem kevéssé emelte 
azon körülmény is, hogy többen a városok külső, vagy belső 
tanácsainak tagjaivá választattak, mint Bártfán,  Eperjesen, 
Kassán, Sopronyban. Némelyeket polgártársaik bizalma 
városi jegyzőkké, vagy épen polgármesterekké is emelt. 

X. 

C o n v l c t n s o k . 

A XVI. században általánosan uralkodó szokás volt a 
külföldön,  hogy a közép- és főiskolák  mellett intézetek  állot-
tak fönn,  melyekben a tanulók lakást, élelmezést nyertek és 
szoros fölügyelet  alatt éltek; és pedig részint ingyen, részint 
mérsékelt dij lefizetése  fejében.  Az ily intézetek költségei ré-
szint alapítványokból, részint a községek járulékaiból, vagy 
végre a közönség adakozásaiból födöztettek. 

Hazánkban is így volt; ámbár nálunk ezen gyakorlat 
nem fejlődött  ki teljesen. A convictusok többnyire az iskola-
épületben, vagy a tanító lakásán voltak, hol a szegény tanulók 
(mendicansok) lakást nyertek. Az adatok, melyeket birunk, 
nem elégségesek, hogy teljes képét adhassuk ezen intézetek-
nek, s az életnek, mely azok körében folyt.  A szegény ta-
nulók élelmezésére néhány városban alapítványok léteztek, 
másutt a városi pénztárból adakoztak e czélra. Többnyire a sze-
gény tanulók magok koldulták össze élelmöket. Több város-
ban azon gyakorlat uralkodott, hogy a polgárok sorban, na-
ponkint más család, látta el azokat élelemmel. Különösen a 
protestánsok gondoskodtak buzgón szegény tanulóik ellátásá-
sáról. Ezen áldozatkészségüknek köszönhették leginkább, 
hogy iskoláikat oly nagy számban látogatta az ifjúság.  És 
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Szántó I s t v á n jezsuita atya emlékiratában, melyet 
1600-ban a magyarországi vallási állapotokról a szentszéknek 
beteijesztett, a szegény tanalókról való ilyetén gondoskodást 
azon okok kOzé sorolja, melyek a prestantismas elterjedését 
Magyarországban előmozdították.1) 

BdHfán  Stockei Lénárd 1540-iki iskolai torvényeiben 
ktllOn pontok rendelkeznek az iskolaépületben közösen 
lakó szegény tanalókról. Ezeknek élén a körttkböl választott 
„Senior" állott. Naponkint reggeli 10 órakor mindannyian a 
városba mentek élelmiszereket koldulni. A ki elmaradt, meg-
büntettetett. Az ebéd közös" volt; előtte és atána a legifjab-
bik elmondta az asztali imát. Esti 9 órakor mindannyinak a 
bázban kellett lenni. Recordátiókban csak azok vehettek 
részt, kik a zenében jártasak voltak. A harangozás is teen-
dőikhez tartozott.2) 

Bányán részesültek ezen előnyökben, nem tudjuk. Mi-
dőn Faber  Tamás  1567-ben a bártfai  tanítói állomásra megMt 
vatott, javaslatba hozta, hogy legalább 14 szegény tanuló 
nyerjen ily módon ellátást a közalamizsnából; ha pedig még 
többen ajánlkoznának, ezekre nézve czélszerűnek vélte a gold-
dergi gyakorlat elfogadását.  Eszerint egy szegény tanulóra 
hét vagyonos tanuló bizatik magántanltás végett, s ezek kOzől 
naponkint más látja el élelemmel oktatóját.3) 

Brassóban az 1547-bon elkészült iskolaépület első eme-
letén kilencz moseum, vagyis lakszoba, volt berendezve tanu-
lók részére, kik itt hármankintj négyenkint laktak. Élelmet 

•) ,Qno f&cilios  — úgymond — juventutem ungaricam ad se alli-
cerent, jái^eribus, quí se alere non possent, procnrarunt stipendia, vei 
nt ipsimet ai+es prmeberent ipaia qnotidie epulas, ita ut coquerent Ulis 
nna die tria aut quatnor fercula,  alter altero die, et sie deinceps, doneo 
omnes aedes percurrerent. Et hnno modum serravernnt Calvinistae 
Varadini . . . . Panperes igitur studiosi videntes se gratis literas graecas 
atque latinas apud haeretieos addiscere, et praeter ea laute qnotidie con. 
vivari, nitro et libenter ad illos confluxernnt,  quorum hieregim imbi-
bentes, in MinMros et Magistros Scbolaram sunt promoti." (Heyenesy 
kéziratgyfljteminye.  lZţ 11.) 

*) .Leges Mendkfetium."  KOali Klein. Naehrichton. I. 840 lap. 
*) 1667. augusstus 26-An kelt levele, Bártfa  sc. k. város levél-

táriban. 
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csak kétszer betenkint kaptak a város köl'ségén. Az isteni 
tiszteletnél és temetéseknél való segédkezésökért meghatáro-
rozott dijakat nyertek. Egyenrabájok is volt; fekete  felsQ  öl-
tönyt és czobolyprémmel ékesített föveget  viseltek.1) 

Debreczenben és Sárospatakon  is nagyobb számú tanu-
lók laktak közösen az iskolaépületben, s a tanárok felügye-
lete alatt saját körükböl választott elöljárókkal bírtak. 

Élőkön áll á Senior.  Ez örködik a fegyelem  és a törvé-
nyek megtartása fölött.  ítél a vétségek fölött  és végrehajtja 
a törvényekben megállapított büntetéseket. Az ujoncztanulók-
nak ö jelöli ki lakásaikat. Az élelmiszerekben befolyó  ala-
mizsnát az egyes asztalok közöttj szétosztja. Kezeli a köz-
pénztárt, melyről hetenkint bemutatja számadásait a taní-
tóknak. Hetenkint jutalma tiz dénár. 

A pénztár és az alamizsnák kezelésében segéde ttprae-
bitor; a fegyelem  és rend föntartásában  a contrascriba.  A 
kilencz primarius a senior elnöklete alatt alkotja az iskolai 
törvényszéket. 

Az oeconomus reggeli 3 órakor, télen nyáron egyaránt, 
csengetyüvel jelt ád a fölkelésre.  A közös ima után felolvassa 
a tanulók névBorát. Vasárnap az összes tanulókat, viglliákon 
azoknak harmadrészét a templomba vezeti. A temetésekre is 
ö vezeti az ifjúságot  Örködik a tisztaság és esend föntartá-
sára, valamint arra is, hogy a tanulók anyanyelvökön ne tár-
salogjanak. Seggel és este bejáija amuseumokat, vagyis lak-
szobákat Este ismét csengetyüvel jelt ád, mire a tanulók ösz-
szegyttlekeznek, meghallgatják a bibliai felolvasást,  és le-
feküsznek.  Szombaton délután egy órakor a vétkeseket az 
gazgatóhoz vezeti. Vasárnap vagy latin beszédet tart, 
vagy a bibliából betanult néhány fejezetet  elűád az ifjú-
ságnak. 

Az alamizsnák gyűjtését a „Decanus mendicantium* 
vezényelte. A tanulók köréből választatnak szakácsok  (coqui) 
és mosók  (lotores). Végre az ifjabb  tanulók szolgái  (famuli)  az 
idősebbeknek, kik által viszont taníttatnak. 

A tanulók tartoznak a reggeli éri esteli imákon, az is-

1) Dfflek  Gesch. de« Kronatldter Gymnasium«. 38. a kk. 11. 



kolai előadásokon megjelenni. Csak az ebéd és vacsora atáni 
időt használhatták föl  játékokra. A törvények áthágása pénz-
bírságokkal büntettetett. Egyenruha nem volt megállapítva. 
Csak szokatlan, ktllöncz ruhák viselése tilalmaztatott. *) 

Ezen intézetek jövedelmeiről keveset tudunk; kezdetben, 
újry látszik, csak alamizsnákból állottak. Utóbb lassankint 
alapítványok is tetettek e czélra. Debreczenben a temetések 
alkalmával fizetett  díjból 8 dénár a szegény tanulókat illette. 
1592-ben pedig e város tanácsa elhatározta, hogy a malmok 
jövedelmének bizonyos része, az eltévedt uratlan marhák, és 
a magvaszakadt polgárok birtokai, melyek előbb a városi kór-
ház javára fordíttattak,  ezentúl egy harmadrészben „a scholá-
ban levő tanuló deákok hasznára és táplálására rendeltes-
senek."') 

Hodrusbányán  1576-ban mendicánsokkal találkozunk, 
kik a tanítónak az iskolai és templomi teendőkben segélyére 
vannak.3) 

Kassán  1557-ben a város pénztárából hetenkint 25 djé-
nár fizettetett  az iskolában lakó szegény tanulók segélyezé-
sére.«) 

Körmöczön  1573-ban a tanító panaszkodik a városi ta-
nácsnak, hogy egy idő óta elmaradván a városi pénztárból fize-
tett segélyöszeg, a maga költségén kénytelen ellátni a szegény 
tanulókat") 

Lőcsén  a Tburzó-féle  alapítványból 1587 óta hetenkint 
33 dénárt fordítottak  szegény tanulók segélyezésére.6) 

Nagyszombatban  az érseki tanoda mellett 1558-ban nö-

*) A debreczeni és sárospataki collégiumok törvényeiből. (Ezen 
collégiumok levéltárában.) 

2) Szűcs. Debreczen városának története. II. 687, 393 11. 
3) A hodrusbányai tanító 1676. február  19-én a selmeczi tanács-

nak irja: nUnd wenn die Mendicen nicht wären, nimmer könnt ich in 
der Schul und Kirche bestehen." (Selmecz város levéltárában.) 

*) A város számadásaiban hetenkint előfordul  e tétel nDen Schul-
leren in der Schul den. 26." (A M. T. Akadémia kéziratgyttjteményében.) 

5) 1678. marczios 1-én kelt levele Kőrmöcz város levéltárban. 
«) A Thnrzóféle  BTestament-Buch"-ban 1687-től kezdve evénkint 

előfordúl  e tétel „Schulern wöchentlich zu Unterhalt per den. 83, thnt 
wochen 62 = 17 flor.  16 den.* (Lőcse város levéltárában.; 
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velde Bzerveztetett. Ennek kétféle  lakói voltak. A szegény kol-
duló  deákok  (mendici) naponkint reggel és este, egy-egy órán 
át koldulva bejárták a várost, alamizsnát gyűjtve. A többi 
időt az iskolában töltötték. Meghatározott napokon, a tanító ve-
zetése alatt, recordátiókat is tartottak. Ezeken kivül 24 ifjú, 
kik magokat kötelezték, hogy az egyházi pályára lépnek, a 
növeldében három éven át lakáBt, élelmet, fekete  posztóruhás 
könyveket és író szereket nyert. L Ferdioánd a nagyszom-
bati iskolában tanuló szegény tanulók segélyezésére heten-
kint 2 forintot  rendelt a nagyszombati harminczad pénztá-
rából fizettetni.1) 

Sopronyban  is létezett a XVI. században sze-
gényebb tanulók számára tápintézet, mely azoknak szüksé-
geiről gondoskodott, a miért azok egyházi szolgálatokat 
végeztek.2) 

Szebenben a mendicánsok az iskolaépületben laktak. 
Elöljárójuk az aedilis  volt, kinek hivatásához tartozott az 
iskolaépületben a tisztaság föntartásáról  gondoskodni és a 
mendicánsokra fölügyelni.  Naponkint reggeli négy, és este 
hét vagy bat órakor összegyűjtötte ezeket, énekelt és a bibliát 
olvasta velők. Csütörtökön és szombaton kitisztlttatta általok 
az iskolát Hetenkint kettőt rendelt közttlök az iskola ka-
pujához őröknek.3) 

Váradon  a Kálvin felekezetéhez  tartozó polgárok,, 
meghatározott sorrendben, naponkint más, látták el élelemmel 
a szegény tanulókat4) 

Zólyomban  a szegény tanulók a recordátiók jövedel-
meiből segély eztettek.5) 

') Az Oláh által 1668-ban megállapított iskolai szabályzatból^ 
(Prímási egyházi levéltár.) 

2) MflUner  Mátyás. A soproni evang. f6tanoda  története. (Soprony, 
1867.) 18. lap. 

3) Szebeni iskolai programm 1861. 421. 
*) Szántó István jezsuita elbeszélése. Hevenesi IX. 2 1. 
5) A város levéltárában őrizett számadásokból kiemeljük a kővet-

kező tételeket: 
1600 Scolaribus recordantibus d. 86. 
1611 Scolastico ac clientibus pro recordationibns fl.  I. d. 16. 
1612. Scolaribus contantibns. d. 38. 
1618. In novo anno ecolaribus citaristis, bubeoikom fl.  1. 
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Ztolnán  J578-ban Coladmu  híres tanító háza növel-
déttl szolgált • medieánsokon kivttl külföldiek  is, csehek,, 
sziléziaiak, poroBzok, laktak nála. A föurak  gyakran része-
sítették segélyben.1) 

XI. 
Az első magyarországi papnövelde. 

A tridenti zsinat előtt kath. papnöveldék, minőkkel' 
ma rendszerint minden egyházmegye bír, sem hazánkban, -
sem a külföldön  nem léteztek. Az ifjak,  kik a papi pályára 
kívántak lépni, a hittani tanulmányokat a káptalani és mo-
nostori iskolákban, vagy a külföld  egyetemein végezték; 
részben magok költségén, részben egyházi pártfogóik  által, 
vagy e czélra tett alapítványokból, segélyezve. De sem kö-
telezve, sem képesítve nem voltak arra, hogy együtt lakja-
nak, valamely külOn e czélra szentelt, a föpap  fölügyelete-
alatt álló intézetben. Midőn tanulmányaikat elvégezték, 
megjelentek a püspök előtt. Itt megvizsgáltattak, és mintán 
még beavattattak az egyházi szertartások, a papi teendők, 
ismeretébe, fölvették  az egyházi rendeket.1) 

A tridenti zsinat ezen gyakorlat czélszerütlenségét 
fölismervén,  a papjelöltek nevelésének és tanításának üfyét 
beható tárgyalás alá vette. Erre vonatkozólag 23-ik ülésé-
ben fontos  határozatot hozott. Elrendelte, hogy minden ér-

i) 1678. saept. 18-án kelt levelében olvassuk. „Adolescente«, qoi 
dintinscnle hic vixenmt, dimísi ad suoe.. .Nunc . . . solummodo 8 adoles-
cent«* domi habeo: 4 scepasios, unicorn domesticum, qnendam rascia-
nnm et dnos silesios, qnornm tarnen alter attingit fere  flnes  Borussia«, 
qoi heri verenmt cam snccrescente qnodam bohemo. Hos nnne saltem 
habeo domi, praeter mendicantes et alios pneros nobiles 28 habeo, Zol-
nenses non multos. Nnper fai  apud Balassa et Forgach in Bitcha . . . pe-
titaras subsidii quiddam pro schola.' (Bezik Gymnasiologiai kéziratából./ 

s) V. ö. Theiner Ágoston. „Geschichte der Geistlichen Bildungs— 
anstalteo." Maine 1886. 
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seki és püspöki székhelyen collégium alapíttassák, melyben 
a papi pályára készülő ifjak  nemcsak közös tanításban és 
nevelésben, hanem egyúttal közös ellátásban is részesüljenek. 

Az előadandó tantárgyak: nyelvtan, szentírás magya-
rázata, szent atyák ismertetése, a szentségekről szóló tanok 
fejtegetése,  az egyházi ének és a szertartások. Az intézet 
föntartási  költségeinek födözésére  a püspök, káptalanának 
és a papság képviselőinek hozzájárulásával, megadóztat-
hatja az egyházmegye összes javadalmait. A érsekek és tar-
tományi zsinatok utasíttattak, hogy a főpapokat  ily papnö-
veldék fölállítására  birják.1) 

Borromei Károly,  Milánó szent érseke, volt az első, ki 
a zsinat e rendeleteit végrehajtotta. Nyomban követi öt 
Oláh Mikló»  esztergomi érsek. IV. Pias pápa 1565-ben, bécsi 
nuntiusa, Delfino  Zakariás bibornok által, fölhivta  őt, hogy 
mielőbb létesítsen egyházmegyéjében papnöveldét. Az érsek 
sietett eleget tenni a pápai kivánatnak. Azonnal gondos-
kodott épületről, mely a czélnak megfelelne.  De fölmerült 
akadályok miatt, az intézet megnyitását elhalasztani kény-
szerült. Ennek folytán  V. Pios újólag figyelmeztette  öt kö-
telességére és Ígéretére.1) 

Oláh 1566 tavaszán összehívta káptalanát és ennek 
megegyezésével igénybe vette a tridenti zsinat fölhatalma-
zását, az egyházi javadalmak megadóztatására vonatkozólag. 
Megállapított kulcs szerint, az esztergomi káptalan összes 
javadalmasai együttvéve 250 forintot  tartoztak évenkint 
fizetni;  ugyanannyit ajánlott föl  0 a maga érseki jövedelmei-
ből. Határoztatott, hogy végrendeleteikben a papnövelde 
javára az énekek legalább 100, a káptalani méltóságok 6, 
az egyszerű kanonokok 3 forintot  hagyományozzanak. 

Oláh ugyanakkor az intézet szervezetét is megállapí-
totta. Kormányát két fölügyelő  fogja  vezetni, kiket a káptalan 
tagjai közöl az érsek nevez ki. A fölügyelők  választják a 
tanárokat, ha lehet a Jézustársaság tagjai közöl, ha pedig 
ilyeneket megnyerni nem lehet, a megyei papság soraiból. 

1) Sewio XXIII. Caput IS de reform. 
*) A pápai brére kelt 1666. február  11-én. 
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Az intézet egyelőre csak tizenhárom lakost volt hivatva be-
fogadni  : tlz növendéket, két tanárt; egy szolgát. 

* Ezen rendelkezéseket magában foglalja  az alapító-
okmány, melyet az érsek kérésére, Miksa király is mege-
rősített, 1567. július l én.») 

A papnövelde haladék nélkül megnyittatott. Első föl-
Ugyelői: Tdeqdi  Miidós  éB Nóvák  Miklós  kanonokok. A ta-
nárokat a nagyszombati jezsultacollégium szolgáltatta; de 
ez már néhány hónap múlva feloszlott.  Oláh, hogy még biz-
tosabban megvesse az intézet alapjait, rábirta a királyt, 
hogy a jezsuiták által bírt két javadalmat, a széplaki  apát-
ságot  és a bényi prépostságot  a papnöveldének -adomá-
nyozza.2) 

Az ifjú  intézetre nagy csapâţ volt Oláh Miklós kora 
halála, 1568 jannár 14-én. Az érsekség üresedése alatt, a 
kamara, mely az érseki javakat kezelte, vonakodott kifizétni 
az alapító okmányban rendelt évi 250 forintot.  A káptalan 
a királyhoz kényszerült fordulni,  mire ez ismételve elren-
delte ezen összeg kifizetését1)  A kamara utóbb kísérletet 
tett a papnöveldétől elvonni a széplaki és bényi javadalmakat 
Csak a pápai nuntius közbenjárása hárította el e veszélyt4) 

*) Ab alapító okmány nincs nyomtatásban közzétéve. Föltalál-
ható Hevenesy kéziratgy&jteményének LXVII, kötetében. 

2) Az adományozási okmţgy kelt 1667 október 8-án. 
') 1668. jánius 9-én a pozsonyi kamara, királyi parancs következ-

tében, rendeletet bocsát Usaly Péterhez, az érseki javak igazgatójához. 
Ez nehézségeket tesz. Erre a kamara 1668. július 18-án föltaljesztést 
tesza királynak. Ez 1668. november 28-án emlékezteti a kamarâtţ hogy 
a 860 ft.  kifizetését  már régebben elrendelte; „cnm autem id fantom  non 
sit, et Capitulam Strigoniense denuo solutionem apud nos solicite urgeat, 
• . . mandamus, ut tandem illius molesta interpellatione levemur, ut hoc 
fleri  . . . curetis." A kamara e tárgyban 1669. májns 13, 1670. jan. 9. 
1674. aug. 8. rendeleteket bocsát Usalyhoz. (Ezen iratok a budai m. k. 
kamarai levéltárban.) 

*) Delphinus Zakariaj 1671. aug. 21-én Becsből az esztergomi 
káptalannak iija: „Utprimum a Canonicis- vestris certior factus  sum, 
qua in re auxilio meo egeret^, statim . . . 8 . C. Majestatem conveni, 
•eamque accomodatíasimis verbis, efficaciaeque  plenis exoravi, ne Abbatia 
„ . . ab Imperiali Camera auferatur  . . . Quibos Caesar bre viter res-
pondens dixit, se mazimam Ecclesiae vestrae rationem habituram. Hoc 
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Ezen anyagi nehézségek, hozzájárulván az érsekségnek 

Verancsics érsek halála után bekövetkezett újabb, hosszú üre-
sedése, az enyészet szélére hozták rOvid fönállás  után a 
fontos  intézetet. A tudós és lelkes Tdegdi  Miklós  érseki 
helyiiök, buzgó igyekezetei daczára, nem volt képes föltar-
toztatni teljes felbomlását.  MidOn Draakovich  György  bibor-
nok a jezsuiták visszahivását Magyarországba sürgette és 
1586-ban a túróczi collegium  megalapítását kivitte, főleg 
azon czél lebegett szeme előtt, hogy a papnevelés ügyének 
újabb lendületet adjon. Azonban a helynek távolsága és ked-
vezőtlen fekvése  meghiúsította ezen szándékát És a szent-
szék bécsi követe 1588 körül Kómába jelenti, hogy egész 
Magyarországban nem létezik tanoda, melyben hittudományi 
előadások tartatnak. E bajon akként kívántak segíteni, hogy 
a túróczi colléginm Kassára helyeztetnék át A nuntius terve 
szerint itt legalább 100 ifjút  kellene nevelni, felerészben  a 
király, és felerészben  a török hódoltság területéről. Számí-
tása szerint az egész növelde föntartása  évenkint 10,000 
tallért igényelne, melyet egyházi javadalmak adományozása 
által lehetne az intézetnek biztosítani.1) 

Ugyanekkor egy világi főúr  foglalkozott  rokonirányú 
tervekkel. Ez Pdfffy  Miidós,  Győrnek hős fölszabadltója. 
1584-ben kezdett a pápai nuntiussal értekezni egy collégium 
létrehozása iránt, melyet maga kívánt dotálni. Majd midőn 
a collégium Sellyén létesült, itt mellette óhajtott papnövel-
dét fölállítani.9) 

igitor imprimis a vobis cursndnm esse puto, at aliqaem Viennae habeatiär 
cam mihi minime liceat qnotidie in a ala versari." (Eredetije a primişi 
világi levéltárban.) 

!) „Discano dello stato della Beligione cattolica nel Begno 
d'Ungheria." Egykorú másolata a vatikáni könyvtárban. 

2) Pálffy  Miklósnak élénk érdeklődése a papnevelés ügye iránt 
oly tény, mely eddig teljesen ismeretlen volt. Földerítik azt a Pdlffy  csa-
lád  pozsonyi levéltárában  őrizett eredeti levelek. A nnntiosnak 1684. 
pridie calendas qnintilis, 11 calendas seztilis, 13 calendas seztilis, és 
octavo calendas novembris, Pálffy  Miklóshoz, ennek 1684. november 14. 
a nontioshoz intézett levelei. Végre Caiillio Alfons  a sellyei colléginm 
rectora 1600 jan. 30-én Pálffy  Miklóshoz ir. Ez tObbi kOziJtt megjegyzi; 
„8i pro 12 alumnis fandatio  institaeretor, oporteret pro ano qaoqae 60 
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Azonban mlg e tervek nem mentek valósulásba, az 
esztergomi káptalan 1590-ben újra megnyitotta papnövel-
déjét, a mely eredmény nagy részben Cherödy  Márk  kano-
noknak volt érdeme.1) Utóbb Kuthasy  János  érsek is fölka-
rolta ezen intézet ügyét.2) 

Ezen papnövelde szervezetéről, viszonyairól és belső-
életéről érdekes felvilágosításokat  nyerünk, az 1598/,,-ik évi 
számadási könyvből, melyet a nagyszombati érseki hely-
nökség levéltára részünkre megőrizett.3) 

Igazgatója és pénzügyeinek kezelője Ruber Pál eszter-
gomi kanonok, tndós férfiú,  kitől az esztergomi káptalan 
hajdani tagjainak szorgalmasan összeállított névsorát bírjak.4) 
A növendékek tanára előbb Zegedei  Pál, majd ennek ntódja 
Zelesianus  (talán Szőllősi) István.6)  Fizetése évenkint 60 írtból 
állott. Élelmet a növeldében nyert, naponkint egy pint bort"), 
ruhamosást; a borbély a növelde költségén évenkint nyolcz-
szor megmosta fejét,')  végre szolgáját a növelde élelmezte. 

Az intézet tizenkét növendéket látott el. Ezek a kö-
vetkezők voltak: 

Zsolnai Dániel 
Dej tei János 
Cheyke Máté 

fl.  hung. asignare. Coemenda praeterea, aut exAedificanda  Selliae domus, 
quam inhabitarent, ad quam quitţfBm  in perpetuum sartam tectam con-
servandam aliquos fl.  60, aut paulo minos-esaent addendi." 

*) Nevét a restaurált papnöveldéi épület homlokzatira tett fölirat, 
Örökíti. „Domus Seminarii VenerabiliB Capituli Strigoniensis. BeBtau-
rata per Dominum Marcum Cherodi de Fylethincz P. S. G. de viridi 
campo id temporis Seminarii Praefectum.  A. D. MDLXXXX." 

2) 1607. april 2-án Pozsonyból az esztergomi káptalannak irja: 
„Seminarii certe omnium júdicio negleeti ex aliqua parte mihi jam curam 
incumbere optime scio; non deero meis partibus, rebus meis bene ordi-
natis; int^rim no illud omnino deeoletur et pessum eat Dominationes 
Vestrae curabunt." (Eredetiji az esztergomi káptalan levéltárában.) 

») 1608. mijus 1-töl, 1600. aprll 80-ig. 
*) Memoria Consecrationis Basilicae Strigoniensis 117 1. 
5) Az előbbi 1608 augusztus 81-ig mttködOtt, 
•) A számadásokban e jegyzet i l l : „Magistro etiam aliquando cum 

petit haustum, non est illi denegatum." 
r) A fej  mosása borbély iltal régente általánosan szokisbas volt. 
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Vinodoli Tamás 
Semberi István 
Zabó István 
Vasvári György 
Plesko Mihály 
Szakolczai Gáspár 
Zsolnai Gáspár 
Gengesi Péter 
„Joannes Baptista." 

Ezek soraiban az ér lefolyása  alatt némi változások: 
történtek. 

Zsolnai  Gáspár  és Gengesi  Péter  áldozárokká szentel-
tettek. A sziléziai származású Dejtei  György  — ki mint 
énekes, („dißcantisfa")  volt alkalmazva a székesegyháznál 
— hazájába tért vissza. Végre Zsolnai  Dániel,  magasabb 
tudományos kiképeztetés végett, a bécsi egyetemre küldetett. 
Helyökbe csak két új növendék jött az év alatt: 

Gengesi Márton 
Horosiczka György. 

A tizenkét növendék teljesen ingyen ellátást nyert és 
„Seminaristae"  elnevezés által lettek megkülönböztetve azok-
tól, kik ellátásukért fizettek,  s „Convictoroku-n*\s.  neveztettek. 
Ilyenek voltak Jakab,-egy  orgonista fia  és Mészáros  János. 
E kettőért összesen 71 fQrint  fizettetett  az intézet pénztárába. 

A növendékek asztala egyszerű volt. Marhahús ren-
desen adatott föl;  szárnyasok csak kivételesen. A számadá-
sokban csak 6 kappan, darabja 18 dénárral, és 5 lad, darabja 
28 dénárral számítva, fordal  elő. És e tételek igazolására, 
az igazgató szükségesnek látta kiemelni, hogy mintán egy 
ideig Nagyszombatban nem árnltak marhahúst, ezt kellett 
pótolni. Sertést csak kettőt hizlaltak. 

Abból, hogy négy mérő borsót, ugyanannyi lencsét, s 
egy mérő árpakását szereztek be,*) következtethetjük, hogy 
a növeldei étlapon ezek leggyakrabban szerepeltek. Egyéb 

') Egy mérd borsé 60 d., lencse 60 d., árpakása 60 d. 
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főzeléket  az intézet kertje szolgáltatott. Tésztás ételek 
igen ritkán adattak; még a „túrós étek" — e ínagyar 
kifejezést  találjak a latin számadásban — sem lehetett 
gyakori, mert egész éren át csak négy font  túró fo-
gyott el.1) 

Bor nélktll, régi időkben, nem lehetett képzelni étke-
zést. A növendékek naponkint délre egy messzelyt, estére 
ugyanannyit, ünnepi napokon egy itczét kaptak. 

Nagyobb lakoma csak egyszer rendeztetett, Nagybol-
dogasszony napján, mikor az intézet védasszonyának ünne-
pét, búcsúját ülte. Ekkor, és csakis ezen egy alkalommal 
jöttek az asztalra czukorral s fűszerrel  készített ételek. 
Evégből vásároltak egy font  czukrot 45, egy font  borsot 60, 
egy lat sáfrányt  50, két lat gyömbért 10 dénárért. 

A növendékek ruházatjárói is az intézet gondoskodott. 
Köpenyt, felsőölttnyt,  alsó öltönyt, nadrágot, czipőt, föveget, 
inget kaptak. A posztót a nagyszombati vásárokon vették, 
rendesen morva gyártmányt. Ara különböző volt. A fino-
mabbnak2) rőfe  1 ft.  40 dénárba, a durvábbnak rőfe  csak 
41—50 dénárba került. A posztó, melyet vettek, nyers álla-
potban volt. Ekkor a posztómetszöhez adták. Ez előbb beáz-
tatta, amely műtéte után a posztó 10 rőf  után 11/2 rőföt  vesztett. 
Egy röf  után 1 és Vm. dénárt fizettek.  A szabónak egyedül 
a munkáért egy felső  öltöny után 45, egy alsó öltöny után 
82, egy nadrág után 18 dénárt kellett fizetni. 

A ezipőnek ára 26 és 40 dénár között váltakozott. 
Föveg más volt télre, úgymint kucsma bárány bőrből vidra-
bőrrel diszltve, és más nyárra, úgymint posztókalap. 

A vászonnak, melyet ingek készítésére vásároltak, rőfe 
15 dénárba került A varrásért 18 dénárt fizettek.  A czér-
náért klllön 46/io. dénárt számítottak. 

A növendékekhez, az intézet költségén, évenkint nyolcz-
szor eljött a borbély és megmosta fejőket.  Minden alka-
lommal fejenkint  4 dénárt, a tanár személye után többet, 
6 dénárt, fizettek  neki. 

') Egy font  túró 8 d. 
2) Pannus tája  (?) 
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Az intézet szolgaszemélyzete a következő egyénekből 
állott: 

Kulcsár  (Lévai JánoB), fizetését  borban kapta, 10 V> 
akót, mi 31 Vz forintot  képviselt. 

Alkulcsár  (Subelaviger), fizetése  7 forint,  egy pár ezipő, 
egy pár saru és két ing. 

Kertész,  fizetése  15 forint,  egy pár ezipő. Naponkint 
egy itcze bort kapott. 

Szakácsné,  fizetése  20 forint.  Naponkint egy itcze bort 
kapott. 

Kenyérsütő,  fizetése  12 forint,  egy pár ezipő. 
Pintér,  fizetése  27 forint. 
A papnöveldének saját szőllei voltak. A termés 1598-

ban 60 akó bort eredményezett. A gerencséri tizedből 42 akó 
folyt  be. 

A papnövelde jövedelme egyébkint a következO volt. 
Az érsektől . 250 forint 
A káptalantól . . 56 , 50 dénár 
A széplaki apátságból. 317 , 84 „ 
A gerencséri és csehii tizedek egy harmadának 

bérletdijából 50 forint. 
674 , 34 „ 

Emellett az érsekségtől természetben 350 mérO búzát 
feapott. 

Sajnos, hogy e képet ki nem egészíthetjük. Mert a szel-
lemi életre vonatkozó részletek csak igen gyérek e számadási 
könyvben. Ismeretlen marad, mi volt a növendékek élet- és 
tanrendje. A legtöbben itt fejezték  be tanulmányaikat és 
azonnal áldozárokká szenteltettek. Némelyek Bécsbe kül-
dettek, hol az egyetemen tannló papj elöltek részére több 
-alapítvány létezett; vagy Bómába, hol ekkor már megnyílt 
volt a német-magyar collégium a magyar ifjak  előtt. 
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XII. 

'Szegény tanulók segélyezése a pozsonyi kamara által. 

Szegény tanulók az iskoláztatás költségeinek födözésé-
ben sokféle  segédforrásokra  számíthattak. KlllfOldi  egyete-
mek és hazai tanintézeteink mellett nem jelentéktelen alapít-
ványok, amott bursák, itt convictnsok is léteztek. A főpapok 
főnrak  sőt még a városi hatóságok jótékonysága is sokak-
nak nyújtott eszközöket arra, hogy magokat kiképezhessék. 
A koldulást sem tekintették azon korban lealázónak; a 
szegény tanulók énekelve bejárták a vagyonasabb házakat 
anélkül hogy emiatt pirulniok kellett volna szerencsésebb 
társaik előtt. 

A kormányhoz, illetőleg a pozsonyi magyar kamarához, 
is gyakran fordúltak  a szükségben szenvedő tanulók és más 
tudományokkal foglalkozók,  és reszesíttettek azon évi 300 
forintnyi  összegből, mely a kamarai költségvetésben szegé-
nyek segélyezésére volt kirendelve. A Nemzeti  Múzeum 
kéziratgyüjteménye az 1569—1596-iki évekből huszonhét 
kedvezően elintézett folyamodványt  tartott fön.  Ezek sok 
tekintetben érdekkel birnak, a folyamodók  személyei és 
folyamodások  indokolása miatt. A folyamodók  részint ha-
zaiak, részint külföldiek.  Némelyek egyszerűen azzal indo-
kolják kérelmüket, hogy szegények és árvák, s 10—25 dénárt 
kapnak. Mások kiemelik, hogy Bécsben a jezsuiták növen-
dékei (mint 1590 júl. 21-én Uclanovits Miklós) s 40—50 
dénárt kapnak. Chernkeozy János föltárja,  hogy pap akar 
lenni, s 50 dénárt nyer. Novákh Pál ellenben, bár „Philo-
sophiae baccalaureus" és Bzintén az egyházi rendeket készUl 
fölvenni,  1596 szept. 20-án 25 dénárt nyer. Hegy János és 
Imre testvérek 1590 márczius 17-én, avégett kérnek segélyt, 
„ut cursum studiorum . . . in aliquo praeclaro Gymnasio" 
folytathassák;  bárom magyar forint  utalványoztatik részökre, 
De három évvel utóbb, 1593 aug. 27-én Samsinoczy András 

FBAinCL. HAZAI ÉS KCI.F. ISK. XVI. 87.. f) 
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ée Csabay Máté nagyszombati tanalék, bár „artium libera-
jiam gratia" Rómába készülnek, csak 12—12 dénárt kapnak 
útiköltségül. 

Nem hiányoznak olyanok sem, kik a kamara elnökeit 
és tanácsosait ékes ódák és phrasisokban dús levelek által 
igyekeznek megnyerni. így Obratkovics Mibál horvát ifjú,  a 
bécsi egyetem tanulója B „Philosophiae baccalaureus" 1590. 
márczins 19-én egy költeményét ily sorok kíséretében teszi 
át. „Scio . . . Vestras Dominationes amare liberales discipli-
nas, e quibus divina poesis non aliter lncet, quam Berecynthia 
inter stellas minores. Talis ea est, qualis sydereae Bublustri 
noctis in umbra Hesperns, astrorum decus et pulcherrimus 
ignis, eminet apparens. De fonte  huius scientiae laborem 
meum D. V. in genere consecro." A levél a kővetkező hát-
irattal van ellátva. „D. Perceptor. Haie litterar am et bona-
rum artium studioso carminibus oblatis suam poesim com-
mendanti, viatico destituto, date ex pecunia eleemosinaria. 
50 nummos hung. (= >/z taller) accepta quietantia. . . . Ex 
Consilio Cam. Hung. Episcopus Nitriensis." E siker által 
buzdítva, három évvel atóbb, 1593 márczias 19-én ismét egy 
verssel kereste föl  a kamarát. Most egy forint  utalványoz-
tatott részére. 

Kttlföldi  utazó tanalók is nem ritkán jelentek meg Po-
zsonyban s igénybe vették a kamara segélyezését. Így 1583 
an. 17-én Cambius Vilmos brilsseli  „miser studiosus"; 1583 

jún. 7-én Rehe Vilmos haliéi „artium liberalium studiosus"; 
1590 május 21-én Amerimus Jeremos sziléziai  és Geszler 
György svábországi  „miseri studiosi" ; 1590 május 29-én 
Michaelis András, ki „ex Francia Orientali" került Po-
zsonyba. 

Ezek csak átutaztak. De voltak olyanok is, kik ha-
zánkban tanítói állomásokat kerestek, vagy találtak is; de 
különféle  csapások állal sújtva szegénységre jutottak. Ilyen 
volt 1569-ben a wormsi „Magister Michael  Westermann  ss. 
Theol. Baccalaureus", ki Pozsonyban szerezett magának hi-
vatalt, de ezt, súlyos betegségbe esvén, elvesztette. 1587-ben 
„Joh. -Stussini Sicherhausanus" eredmény nélkül keresett 
alkalmazást. rLongum iter emeosus sum — irja — et 
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nnllibi, nbi stadia litterarum vacent, locom habere potni." 
Ugyanemiatt panaszkodik 1587-ben „Michael Scotns stú-
diósra" Azért jött Pozsonyba „qnod hie seholasticam fdnc-
tionem me naetnrnm censnerim. Spe antem falién  te hine 
vicissim discedere cogor." Végre kiemelem Wendeltus  Dá-
vidot,  ki a szebeni iskolában két éven át 9docendo sacras 
artes et honestatem" működött; s 1590 nyarán hazájába 
visszatérni szándékozván, hivataláról lemondott. Azonban 
útközben sok veszély érte,  mélyet ékes nyelven leír. Egy 
folyó  hullámaiban majdnem sliját lelte. Innen menekülve 
rablók kezeibe került, kik életét megkímélték, azonban pén-
zétől fosztották  meg. Most azon kérelemmel fordtil  a kamara 
elnökéhez, hogy vagy hivatalt adjanak neki, vagy legalább 
segélyt „at Academiam aliqaam rnrsns invisere possim."1) 

') A Nemzeti Múzeum kézirataiból. 
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A •agywruági és erdélyi Iskolák a XVI. siándbu.') 
1. 

Bajmócz (Protestáns). 
Ezen nyitramegyei hely iskolája a Tharzókban lelkes 

pártfogókkal  birt. 
Tanítói kGzól ismeretesek: 
1580 Mensatoris  Dániel. 
1582 Serator  György. 
1599 kOrttl Téka  András.*) 

2. 
Bakabánya (Protestáns). 

Tanítók: 
1565 Jenckner  György.*) 
1576 Aurora (Hajnal)  Abel.*) 

3. 
Bán (Protestáns). 

Tanítók: 
1567 körül Galacei (vagy  Collacinot)  Miklós.9) 

') Itt következnek betűrendben azon magyarországi ás erdélyi 
iskolák, melyeknek XVL századbeli történetére, részint a nyomtatásban 
megjelent, vagy kéziratban levő történeti müvekben, részint a levéltá-
rakban és kéziratgyfij  töményekben részletes adókat, gondos kutatásaim 
közben, föltalálnom  sikerült. Mellőzöm tehát azon iskolákat, melyekről 
egyebet, mint azt hogy fönnállattak,  nem tudunk. Gyakran oly munkákra 
kelle támaszkodnom, mélyek felsorolván  a tanítok neveit és megjelölvén 
mükOdésOk idejét, a kutforrásra  nem hivatkoznak. A felelősséget  Ily ese-
tekben mind a nevek orthographiáj ára, mind a cbronologiára nézve az 
illetO munkák szerzőire hárítom. A latinra fordított  neveket változatlanul 
adom, s csak akkor csatolom hozzá a magyar, vagy német eredeti nevet, 
midőn azt teljes biztossággal állapíthattam meg. 

2) Bezik GymnasiologiaEvangelica. Kézirat a Nemzeti Múzeumban. 
3 ) Szeptember 81-én kelt és Selmecz város tanácsához intézett 

levele e város levéltáriban. 
*) Bartholoma cides 73 1. 
») Bartholomaeides 46 L WaUassky 171 1. 
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156TThúróczi  Jeromot.*) 
Ülésházy István a XVL század végső iveiben gymná-

B'nunmá tervezte átalakítani, s e ezélból Wittenbergből egy 
tanárt hívott meg. De tervét csak neje valósította, 1609-ben.3) 

4. 
Bártfa. 

Sárosmegyének ezen ma jelentéktelen, csak hatalmas 
gyógyerejfi  forrásairól  ismert, szabad királyi városa, a XVI. 
században élénk szellemi életnek volt színhelye. Lakásainak 
száma jóval meghaladta a mostanit A nagy piaczot környező 
emeletes házakban lakó .polgároknak a Lengyelországból 
átvezető kereskedelmi út sokféle  alkalmat adott vagyonra szert 
tenni és a müveit külfölddel  érintkezni; A piacz közepén emel* 
kedő városházából, mely a XVI. század első éveiben épitvej3) 
a góth és renaissance sţyl átmeneti formáit  tünteti föl,  tekin-
télyes bírák és tanácsnokok igazgatták a várost 

Iskolája is híres volt Már a XVL század első éveiben sze-
repelnek számadásaiban, aközpénztárból iskolai szükségletekre 
tett kiadások. Majd az iskolatermet kell jó karba hozni,4) 
majd a tanító és tanulók részesülnek a város bőkezűségében. 

A tanitók fizetése  nem fordul  elő. Ez igen csekély le-
hetett, mert élelmezésöket a plébános asztalánál nyerték; 
csak 1506-ban történt erre nézve kivétel, midőn a tanítót 
7 forinttal  kárpótolták.5),A tanítók templomi szolgálatokat is 
végeztek. Többi között nagypénteken a szent sírnál tanít-
ványaikkal a zsoltárokat olvasták, miért a város (1513—1536) 
1 forintot  fizetett,  a tanulókat pedig két ebéddel jntalmazta;*) 

») HornyAn&zky 209. 
*) Wallaszky 177 1. Bibini 427. 
*) A városház építésére vonatkozólag a eeímadisi kOnyvek 1606—8 

érdekes részletekel tartalmaznak. 
*) Például 1602 „ Carpen tari U et ad dealbationem etnbae acola-

rinm et certis operariis den. 96." 
*) A város számadásaiban: „Georgio bacealanreo scolastico, eo 

qnod apnd plebanum mensam fere  per nnnm annum non babait, in re-
compensam mensae eiosdem dedimns fl.  7." 

*) A templom számadásaiból: 1612 „Sabbato ante palmar»» seo-
laribns pro dnobns prandiis, den. 47.* — 1613 .Scolaribus pro daobus 
prandiis pro lectione psalterii ante sepulcrom den. 56.° 
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a szent sírt örzö tanalók külön díjban részesültek,'1) s azok is 
kik Úr napján az oltári szentséget énekelve kisérték, és 
ezeknek a város reggelit is készíttetett.2) Ezenkívül a tanács 
egyéb czimek alatt is juttatott némi csekély összegeket a 
szegény tanulóknak.1) 

A régibb tanítók közöl ismerjük: 
1506 György  baccalaureust4) 
1520körül a lindaui Eck  Bálintot,  ki atóbb ftbiróvá  lett.') 
1532 Kreyl  Márkot.6) 
Ennek utódjává a tanács meghívott • egy férfiút,  ki 

hivatva volt az iskola hírét és emelkedését megalapítani. 
Ez Stöckel  Lénárd.  Bártftn  1510 körül született. Hason-
nevű atyja a város jelesebb polgáraihoz tartozott és a 
közbizalmat teţjes mértékben bírta. 1515-től a templom 
gondnoka volt,7) a mely hivatalt 1520-ban a főbírói  tiszttel 
cserélte föl.  Fiának kiképzésére nagy gondot fordított, 
s azt Kassára küldötte, hol a híres Coxe Lénárd  angol tudós 
tanított.') De midőn a halál korán elragadta, jó névnél 
egyebet alig hagyott fiára.  Ez nélkülözések közepette kény-
szerült folytatni  és befejezni  tudományos kiképzését.*) Korán 
megismerkedve és megkedvelve a protestáns tanokat, hogy 
magát azokba tökéletesen beavassa, a wittenbergi egyetemre 
ment, hol az 153'/t-iki tanévben jegyezte magát az anya-
könyvbe. Társai itt Dévai Biró Mátyás, Gálszicsi István, 
Sylvester  (Erdősi) János stb.10) Jeles tehetségei, szorgalma és 
szeretetreméltó módora által kivált társainak nagy törne-

>) • templom számadasaiból. 1613 „Scolaribus sepulcrum custo-
dientibus den. 7." 

*) A város számadásaiból. 
J) A város számadásaiból: „1602 feria  6 post Epiph. recordantibos 

scolaribus ort. 1." — 1608 „Scolaribns pro recordatione den. 64." — 1606 
.Scolastico ez parte commemorationnm nnius quartalis anni fl.  8." s a t . 

*) • városi számadásokban. 
*) Klein. Nachrichten. L 1861.] és IIL1761. Vesprémi H. 76 s kk. 1L 
*) A városi számadásokban. 

A templom számadásaiban. 
») Klein. Nachrichten. I. 186 1. 
•) Ezt maga elbeazéli 1(88. február  17-én a bártfai  tanácshoz 

Wittenbergből írt levelében. 
•*) Bévéiu közleménye. Tört. Tár. VL «1« 1. 
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góből, magára vonta nagynevű tanáraínak figyelmét  és ki-
vívta magának barátságokat Lutherrel, Melanchthonnal, 
Agríoolával szívélyes viszonyba lépett és azokkal később, 
midőn hazájába visszatért, levelezésben állott Főleg a szelíd, 
mérsékelt irányt Melanchthonnak bírta rokonszenvét Ennek 
pártfogása  által tőbb előkelő házban, többi között egy feje-
delmi család saljainál is,1) mint nevelő, előnyös foglalkozást 
nyert, mely fölmenté  az anyagi gondok terheitől és képessé 
tette, hogy ifjabb  testvérét Pétert is magához vehette, s gondos-
kodhatott szükségleteiről.2) E közben egy ideig Lather szülő-
helyén, Eislebenben mint tanító volt alkalmazva.') 

Nyolcz évet töltött már Wittenbergben, tudományos 
foglalkozások  között, a reformátió  vezérférfiainak  társasá-
gában. Ekkor 1538 elején szülővárosának tanácsától meg-
hívást vett, hogy a tanítói állomást elfogadja.  Azon hő 
óhajtás, hogy tudományával hazájának szolgálhasson, s a Pro-
testantismus megszilárdítása érdekében működhessék, nem 
kevéssé vonzotta haza. Azonban számos körülmény vissza-
tartotta. Maga leginkább azt emeli ki, hogy lekötve lévén 
azon családoknál, melyek nevelőül felfogadták,  azonnal nem 
távozhatik. Mindazáltal kétségtelen, hogy nyomatékosabb 
•okok sem hiányoztak. Erre utál az is, hogy Melanchthon 
maga ajánlkozott a bártfai  tanács előtt a meghívás el nem 
fogadása  miatt kimenteni1) De a város még ily hatalmas 

*) Werner György Stockei barátja, ki bizonyosan jól volt érte-
sülve, 1589. aug. 1. Réwai Ferenczbez intézett levelében íija, hogy Me-
lanchthon .annyira becsüli Stöckelt „ut in ejus disciplinam Prineipis 
sui fllioa  ei tradendum duxerit." (Réwai levéltár) De vájjon a szán vá-
lasztót, vagy a wflrtembergi  herczeget érti, kétséges. 

2) Ezt maga irja fönebb  említett levelében. Péter 1686-ban jegyez-
tetett aa egyetem hallgatóinak sorába. Révész i. h. 817 1. ' 

3) Egykorú adattal Stockei eislebeni működéséről-nem birunk. 
Föntartotta ezt a hagyomány Bártfán.  E város tanácsa 1668. nov. 31-én 
kelt levelében tesz arTÓl említést. Klein. I. 867 L 

«) Ezt maga irja fDnnebbi  levelében. Hogy Melanchthon csak-
ugyan irt ügyében a bártfái  tanácshoz, kitünik Klein következő soraiból. 
.Im Jahre 1688 und 89 wechselten Luther und Melanchthon fleisig  Briefe 
mit den Stadtmagistrat zu Bartfeld,  welche noch bis dato auf  dem Hat« 
hause aufbewahrt  werden. In diesen Briefen  wird besonders dieses ihres 
Stadtkindes . . . Person gerflhmet."  (1.1861.) Sajnos, hogy e levelek ma 
jnár nem találhatók többé a bártfai  levéltárban. 
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közbenjárás után sem mondott le vágyáról, a jeles férfiút 
kkolájának élén láthatni Sikerült is leküzdeni ellenszegü-
li ését. Stockei 1539 nyarán már Bártfán  volt*) 

A reményeket, melyeket a távolból fölkeltett,  fényesen 
igazolta. Első teendője volt a gondjaira bízott tanodát qjjászer-
vezni és a németországi tanintézetek színvonalára emelni. Új 
iskolai törvényeket dolgozott ki.z) Már az első hónapokban 
betöltötte hírével az ország felsőrészeit  Távol helyekről nagy 
számban gyülekeztek körébe az ifjak,  kik között előkelő 
családok saljaival is találkozunk. Ilyenek Perényi Mihál, 
Serédi Gáspárnak egy unokája, Réwai Ferencz k. személynök 
három fia:  Mihál, János, Lörincz. Ez utóbbiak leveleiből meg-
győződhetünk azon hatásról, melyet Stöckel tanmódszere és tár-
salgása az ifjak  szellemi tehetségeinek és jellemök kifejlő-
désére gyakorolt*) Utóbb Perényi Ferencz tárnok fia.  János, 
nevelőjével a hires Szikszói FabriciuB Balázssal is itt tanult 
négy éven át (1561—55).«) Sőt 1569-ben maga Yerancsics 
Antal egri püspök hozzá küldötte unokáját Domitius Je-
romost') 

Tevékenysége nem szorítkozott az iskola falai  közé. 
Nagy befolyást  gyakorolt a protestantismns megszilárdulá-
sára és szervezkedésére szülővárosában és a fölvidéken. 
Midőn az öt fölvidéki  város: Bártfa,  Eperjes, Kassa, Lőcse, 
Kisszeben egy közös hitvallás szerkesztésére követeket kül-

') Pontosan nem határozhatjuk meg, mikor jOtt Bártfára.  1688 
nonis novembris Wittenbergből ír a kOrmöczi jegyzőhöz. (Eredetije a 
Réwai család levéltárában.) 1589. július 18-áról birjuk első Bartfáról 
irt levelét, Wemer sárosi kapitányhoz intézve. 

*) „Leges scholae Bartfensis."  Az 1640-ik évből származó kézirat-
ból, melyet Stockei saját kezével írt, közli Elein. 1.882—841 11. 

i) Ezeknek nagyszámú levelei 1689—44 évekből, midőn Stockei 
tanítványai voltak, a Réwai család levéltárában. Ugyanitt StOckelnek 
18 levele 1689—44 Réwai Ferencihez intézve. 

«) Caesar Györgynek Fabricins fölött  tartott emlékbeszéde. 88 1. 
s) 1669 deczember 1-én ír unokájához Bártfára.  „Et quia anntu 

adhnc non est — írja többi között, — quod in doctissimi viri Leonardi 
StOckelii schola versaris, ezposnerisque 160 fl.  ad sustentationem taonun 
studiorui»" «miatt megrója és takarékosságra inti ö t Körli e levelet 
Sehmitth. Episcopi Agriensqs IIL 84—8 11. 



döttki,a* 0 dolgozata lett elfogadva  és szolgált századokon át 
irányadásnl.1) Azonban, mint minden kiváló embernek, neki-
is voltak ellenségei, sőt üldöztetésnek volt kitéve. 

Egyike lévén a városi képviselőtestület' tagjainak, 
(Hnndertmann) 1555-ben a tisztításánál ellenkezésbe jött 
a túlnyomó többséggel, melynek most haragját magára vonta. 
Elkeseredve kilépett a képviselőtestületből.2) De ennek da-
czára nem szűntek meg a bajok. Azzal vádolták, hogy tanítói 
kötelességeinek nem felel  meg kellően, és hogy a városnak, 
több kárt, mint hasznot okozott. A sértett Önérzet hangján 
fölhívta  a tanácsot, vizsgáljajmeg iskolai tevékenységét, adjon, 
neki alkalmat, hogy számot a^jon eddigi működéséről.>) 

A hálátlanság, mely tizenOt éven át, Önfeláldozó  buz-
galommal és fényes  sikerrel folytatott  iskolai hivatalosko-
dását jutalmazta, arra bírta, hogy 1556 nyarán a várost el-
hagyja. Késmárkra  vonult és itt folytatta  tanítói működését. 
Azonban a bártfai  tanács csakhamar megbánta, kogy távozni 
engedte. Követeket, leveleket küldött hozzá, fölkérvén,  hogy 
mielőbb visszatéijen és hivatalát újra átvegye, s Ígérvén a föl* 
merült bajok orvoslását Stöckel, bár Boroszlóba  és Kassára 
is nyert meghivást, szülővárosa kérelmeit hallgatta meg. A 
kővetkező év elején ismét Bártfán  volt4) Itt azon elégtételben 
részesült, hogy egy katholikus főpap,  Verancsics  Antal  egri 
püspök, nnokáját küldötte iskolájába.5) Azonban a város nem 
soká bírta. Mâjbţjban szenvedett 1560-ban hasvét ünnepén, az 
isteni tisztelet alatt, midőn a kart vezényelve a „Salve dies 
festus"  éoeket megkezdette, éles fájdalmak  lepték meg, úgy-
annyira, hogy rögtön házába mennie kelle. Nyolcz hétig 
betegeskedett Időközffnkint  szünetelt baja; ilyenkor ágya 
köré gyűjtötte tanítványait s folytatta  előadásait. Néhány 

' ) Confessio  christinae doctrina« qninqne liberarăm Civitatum in 
Hungaria superiore. 1640. Misként Confessio  Pentapolitana. Ezt I. Fer-
dinándnak nyújtották be. V. 8. Klein. I. 66 1. 

2) Errfe  vonatkozó két ditum nélküli levele a birtfai  levéltárban. 
3) Ditnm nélküli levele ngyanott 
*) Késmárkról 1566. szeptember SO, deczember 9. és 1666. janiiix 

6-én a bártfai  tanácshoz intézett levelei ngyanott. 
6) Schmttth. Episcop! Agrienses. III. 86 1. 
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nappal halála előtt Wittenbergből magyar tanulók érkeztek meg 
s Melanchthonak levelét hozták neki. Könnyek között olvasta 
azt, mert már előbb jött meg nagynevű barátja halálának híre. 
„Nemsokára szóval fogok  válaszolni"; mondá. És a Szent-
háromság vasárnapját megelőző szombaton kimúlt.1) 

Életében csak egy hittudományi munkája jelent meg.*) 
Kettő halála után látott napvilágot.1) 

Stöckel neve ismert volt nemcsak Magyarországban, 
hanem a külföldön  is. És iskoláját Európa nevezetesebb 
tanintézetei kOzé sorozták.4) Tanrendszerét évtizedeken 
át érvényben, emlékét századokon át kegyeletben tartották. 
BZUIOvárosának polgárai.') 

Stöckel utódjává tanítványa, Faber  (vagy Fabri)  Tamás 
választatott. Midőn pedig ez 1665 utolsó napjaiban Selmeezre 
ment át, *) helyébe Bervisius Joakim  hivatott meg Eperjesről.f) 

!) Klein : „Leonhardus Stöckelina communis Ungar iae Praeceptor. 
Bintelli 1770. — Stockei három fiút  (János, Dávid, Lénárd) és három 
leányt (Anna, Dorottya, Fides) hagyott hátra. Amazok szintén a tanítói 
pályán működtek. Ezeknek egyikét Fabri Tamás, Stöckelnek Bártfán 
utódja, vette nöOl. 

*) „Tractatua euius titulus deanmtus est ez I. Joan. 2.18. apo-
-logiam ecclesiae Bartfensis  continens contra barbarorum blasphemias, 
qui accusabant eam haereticam et propngnatricem idolorum." 1(68. 

3) „Annotationes locorum communium Philipp! Melanchthonis . u 

Bázel, 1661. És Postaiái. Bártfa.  1696. 
*) Erre nézve Fabri Tamásnak 1667, 6 cal. marţii Selmeoaről a 

"bártfai  tanácshoz intézett levelében érdekes részletet találunk. Iija, hogy 
egy tudóé férfiútól  hallotta „aliquando in consessn doctíssimorum in 
Helvetia virorum factam  esse mentionem Bcholarum celebriorum, quae 
pasaim sunt in regnis Europäer et IM H i t " » foisse  etiam mentionem 
Bartphae, scholaeque ilHus et Stöckelii.* (Bártfai  levéltár.) 

•) Henisch György bártfai  szOletésfl  augsburgl tanár 1692. mar-
caius 20-án írja a bártfai  tanácsnak: „Judico, quamdiu Bartpha modnm 
docendi StOckeliannm retinuerit, scholam celébrem Bartphae numquam 
desitoram.* (A bártfai  levéltárból.) 

•) Még 1666. decz. 14-én Bártfán  van, a jelenti a tanácsnak: .Cu-
ravi . deacribi controverslas a me jussu Pastoris noştri praeterito 
anno oonscriptas. Continent autem scriptum de materiig in hoc Begno 
nostro controversis s. antiquitatls et recentinm orthodoxonun judicia.* 
(Ugyanott.) 

0 1666 4 cal. dec. EpeijesrOl írja, hogy elfogadja  a meghívást. 
•(Ugyanott.) 
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fiz  nem sokáig volt itt. A bártfai  tanács már 1567 elején 
vi Hazahívta Fabrit. Ez nem vonakodott visszatérni; de le* 
kötve lévén Selmeczen az év végéig, addig ajánlá maga 
helyett Schwengler  Márton  beszterczebányai segédtanítót, ki 
Stöckelnek tanítványa volt, s Wittenbergben annyira meg-
kedveltette magát, hogy Major és Eber tanárai levelezés-
ben állottak vele.1) Schwengler meghivatott, elfogadta  a 
fölajánlott  hivatalt2) és mint „prorector" közmegelégedésre 
működött.3) 

Faber, bár a selmecziek mindent megkísértettek, hogy 
visszatartsák,4) 1568 tavaszán elfoglalta  a bártfai  tanszéket. 
Előbb azonban hosszas tárgyalásokat folytatott  fizetése  és 
egyéb részletek iránt. Az eddigi fizetéssel  (62 forint,  s 8 forin 
ajándék) meg volt elégedve, de a gabona- (8 köböl búza) és 
failletéket  (26 öl) emeltetni kívánta. Továbbá indítványozta, 
hogy a tanalók díjaikat rendesen, hetenkint mindegyik egy 
•dénárt, fizessék;  legalább 14 tanuló közköltségen nyerjen 
•ellátást; padok vagy ujak készíttessenek, vagy legalább a 
régiek rendbe hozassanak. „ILlö — úgymond — hogy tiszta 
legyen a hely, hol ép úgy lakik- Isten az ö angyalaival, mint 
az égben." Sehvoengler  részére az altanítói, éneklészi tiszte 
kérte (40 forint  fizetés-  és mellékjövedelmekkel) A másik 
altanítót Kelement  is megtartatni javasolta.5) 

Faber évek hosszá során át, 1592-ben bekövetkezett 
haláláig, viselte hivatalát*) és iskolájának föntartotta  Stöckel 
által megalapított jó hírét. 0 1575-töi; 1591-ig a híres Scvl-

Fabri egyúttal megjegyzi, hogy Sc hwengler majd ha 0 BArtfára 
jS, segéde lehet. 1667, 6 cal. marţii ie marcz. 18. (Ugyanott.) 

*) Meglepő, hogy a város fölkéri,  ne vegye rose néven „exiguom 
defectam  germanism!." 1667. marcz. 20. BesstercaebányáróL (Ugyanott) 

>) Faber 1667. augusztus 12-én Selmeozröl íija a bártfai  tanács-
nak : „Cogitavi vos contentos Martini opera fortassis  non amplius desi-
•derare menm adventom." (Ugyanott.) 

á) Említi 1667. október 7-én. 
«) Fabrinak 1667 aog. 86. és 1668 marcz. 12-én, Schwenglernek 

'dátum nélküli levelei. 
•) 1678-ban a pozsonyi ornággyfllésen  követ volt 
T)  Az eperjesi tanáca 1681 april 3-án íija a bártfainak:  „Scimus 

Aoruisse vestram scholam tempore D. StOckelii p. m. et florar*  etiam 
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tetus  Severin  volt segéde.1) Utódja 1592 szept. 22-től 1595-ig: 
a pfalzi  Erhard  Miklós2)  t 1595 aug. 6-tól 1597-ig a bran-
denburgi Gera Konrád,  1697—1600 ismét Erhard.1)  Ennek 
segédei voltak Molitor Péter és a sziléziai Gerstmann János.4) 

5. 
Bazin (Protestáns). 

1560 körül Tinctoris  György.*) 

6. 
Béla, szepesi város (Katholikus és Protestáns). 

Iskolájában 1546-ig katholikus, ezután protestáns ta-
nitók működtek. 

Ezeknek névsorát 1526-tól kezdve bírjuk, anélkül 
azonban, hogy meghatározhatnék, mikor léptek az egyesek 
hivatalba 

1526 Fiikai  (talán  Felkai)  Vitus. 
Christophorus  Caesareoforensis. 
Mátyás 
Kristóf. 
Barthólomaeus  Hospes. 

hodie sub disciplina . . . . Thomae Fabri, quod tarnen nos . . . non invi-
demus, imo potius pro hoc insigni dono reipublicae vcstrae divi itus con-
cesso una yobiscum Deo gratias agimus." 

1) Scultetus 1575 Lukács napján kelt levele. 1591 Eperjesre meghi-
vatik, s april 3-án eziránt az eperjesi tanács ír a bártfainak. 

3) Előbb a bártfai  születésű fíenisch  György  hivatott meg, ki 
Augsburgban orvos és tanár volt. El nem fogadta.  (1592 marcz. 20. kelt 
levele.) Ajánlotta Glaser Bernátot, ki Dudics Endre. fiainak  nevelője 
volt Boroszlóban. (1592 május 23-án kelt levele.) A bártfai  tanács ke-
restette Glasert Boroszlóban, de nem találták. (Steinberg Miklós mester 
levele Boroszlóból d. n.) 

3) 1599 május 18-án Bocatiushoz intézett levelében panaszkodik 
állásának nehézségei miatt. nFors conditio rudis bubulci nostra non 
est pejor . . . propter juventutis protervam malitiam." 

«) Elein III. 106 1. 1599 Bártfán  a pestis dúlt. Mindamellett 8 
tanuló Molitor segédtanító házánál maradt. Segélyt Jcér, (Dátum nél-
küli levele a bártfai  levéltárban.) 

s) Bartholomaeides. 91 1. Hornyánszky 30 1. 
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Vartenbergi  Pál. 
Cribius  András,  Morvából. 
Butenus Simon. 
Stanislaus  Polonus. 
Braun Simon. 

1546 Serpilius  Lörincz. 
Paulus Magovita  Glooiensis. 
Christopherus  Ologoviensis Silesita. 
Meitzer  Gergely,  Morvából. 
Jacobus  Neosoliensis. 
Schwartz  Kristóf. 

1552 Johannes  Lubloviensis. 
Graff  Dömjén. 
Lindner  György, Thüringiából. 
Frölich  Mátyás. 
Sommer  Máte. 
Lamm Sebestyén. 
Fabricius  János. 
Bartsch György. 
Bratz Sámuel,  Sziléziából. 
Topschauer. 

1585 Pascher. 
1585—1594 Raab Bálin/t. 

Fulgentius  János. 
1596 Comides  Dániel: 

Johannes  Prätorius  Roxensis. 
Qu*gesell  Dániel.1) 

7. 
Beczktf  (Protestáns). 

1568-ban Balázs nevű tanító működött itt2) 

1) Besik. Gymnaaologia. 
2) Hornyánálky Victor. Beiträge zur Geschichte «Tang. Ge-

meinden in Ungarn. 26 1. 
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8. 
Berzmicz» (Protestáns). 

A Berzeviczy csalid alapított itt iskolát 1599 körű» 
Czaban Ábrahám volt itt tanitó. >) 

9. 
Beszterczebánya (Protestáns). 

E város tanítói közöl első inert 
1538—1540 Pausius Antal,  kinek iskolájában tanultak 

Réwai Ferencz k. személynök fiai,  Hibái ia János 1538 april 
havától, 1539-ik évi áprilisig.3) Pansios 1540-ben Selmeczre 
hivatott meg tanítónak.3) Kik voltak közvetlen utódai, nem 
ismeretes. 1560 Fabri  Tamás.*) 

1560 körtll Freund  Mátyás.*) 
1566 Ootnoviczherus Szaniseló.  •) 
1575—7 Schr-emmd  Ábrahám, strassburgi.7) Segédta-

nítók alatta Pribitzer Jakab,8) Schwengler Márton') Grynaena 
János György1») és az, ki őt a tanítói hivatalban követi 

1578—80 Hilarius  (Frölich)  Tamás. 
1580 körül Czindonymus  (vagy  Cryndonius)  János. 

>) Bartholomaeides 104 1. 
*) A fiúk  Bt levele Besztercebányáról a családi levéltárában Sztyáv-

nicskán. 
Pausiusnak 1640 dominica ante feetnm  Magdalenae a selmeeai 

jegyzőhöz intézett levele, melyben megegyezését jelenti, a selmeczi 
levéltárban. 

*) Hornyánszky 161 1. 
*) Klein m . 164 
«) Lacsny névsora. (História Evang. Ecclesiarum in Ban, Hont 

et Zolyom. Késirat saját könyvtáramban.) 836 1. 
0 Ugyanott 
*) 1677 meghívatik Körmöczre tanítónak. Levelei a kOrmOeai 

levéltárban. 
•) 1678 meghivatik Körmöczre tanítónak. 1678 május 14-án kelt 

levele ugyanott 
1«) Klein m . 164 1. 
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1590 Nanticowius  Joakim.*)  Ekkor segédtanítók Canl-
parsios Lflrincz  és Kreuel Márton.*) 

1696 Halnepaxius  (?)  Pál mester. Segédje: Blanken-
hains Márton.3) 

1598 kOrtll Oruber János.*) 
1599 Jaeóbaei  János.*) 

10. 
Besztarcze (Erdélyben). 

Az iskola történetéről és belsO elrendezéséről semmit 
sem tndnnk. Csak a tanítók névsora maradt reánk. Ez itt: 
következik: 

KathoUknsok. 
1538 Seraphim^s  György. 
1540 Germanut Menyhért. 
1541 Glacius Mátyás. 
1542 Ludovieus  Péter. 
1544 Totschner  Mátyás. 
1546 Parvus (Kitin)  Lukács. 
1547 Wagner  Ferenci. 
1550 Honnius  Mikid*. 
1551 Dávid  Ferencz. 

Protestánsok. 
1552—54 Rajdd  Mihál 
1555 Scharveder  Bálint 
1558 Seraphinus  Bálint. 
1563 Eisner Fülöp. 
1564 Teutech  Joakim. 
1566 Daum Ferencz. 
1578 Sommer  János. 

i) Hornyinízky 1611. 
*) L u n j névsor*. 
*) 1696 mareains 16-án kelt levelök Selmecs váios levéltárában^ 
*) Klein. m . 4» 1. 
s) Laesny névsora. 
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1570 Lang György. 
1572 GotUchik  Kelemen. 
1575 Schulter  András. 
1577 Gierescher Jdnot. 
1579 Groh Jdnot. 
1580 Pirut  JaJcab. 
1582 Scharvalder  Pál. 
1584 Pomarius György. 
1587 TeuUch  Ádám. 
1589 Krecher  Lénárd. 
'1592 Joctmdus  Jdnot. 
1693 Rohrmann Gallus. 
1598 Pirut  István.1) 

11. 
Biese (Protestáns). 

A Thnrzók székhelye, hol virágzó iskolát tartottak fl$n.. 
Tanítók: 
1575 körül Thaurius  (vagy  Turszky)  András.1) 
1580 körül Baricius Miklós.3) 

12. 
Bírtfcz  (Protestáns). 

1586 körül Lazitius János.*) 
1586—89 Mikovini  Jákob.*) 

13. 
Brassó (Protestáns). 

A szászföld  ezen előkelő városában a legrégibb időktől 
jeles városi iskola  (Schola Civitatis — Schola Parochialis) 

') KBeli Wittstock Henrik. .Kurier Abriss der Geschichte des 
Biatritser Gymnasiums." (A Gymnisitim 1868-lk éri programmjiban.) 

. 46 • kk. II. 
*) Bartholomaeides 69 1. 
*) Klein m . 47 1. 
*) Bartholomaeides 96 1 ») Horny&nscky 16 1. 
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állott fón.  Sőt a XVI. század első évtizedeiben a szent 
Bertalanról nevezett külváros is külön iskolával birt A város 
számadásaiból tudjuk, hogy a tanítók évi fizetése  48 forint 
volt Ezek 

1529-ben Luca» baccalaureus 
1530-ban Christopherus  és 
1543-ban Thomas  Ungarins voltak, kiknek választása 

a városi tanácshoz tartozott.') 
A tanoda, midőn a Protestantismus Brassóban ura-

lomra emelkedett, nagy virágzásba hozatott Ez Honter  János 
müve. Brassóban született, Krakkó és Wittenberg főiskoláiban 
nyerte tudományos kiképeztetését. 1533-ban szülővárosába 
visszatérvén, itt nyomdát állított föl,  mely Luther es más ki-
váló reformátorok  müveit a szász földön  terjesz-
tette. Ugyanakkor anyjának hazában magán iskolát nyitott 
meg, melyben maga a latin és görög nyelvet, úgyszintén a 
földiratot  tanította. A tankönyveket maga írta és nyomatta. 
Ezek szinvonalán állottak kora tudományának, több kiadást 
értek és Erdélyben, söt részben a külföld  némely főiskoláiban 
is, elfogadtattak.3) 

A protestantismns érdekében kifejtett  tevékenysége 
oly nagy és sikeres volt, hogy 1542-ben a tanács elfogadta 
az általa kidolgozott és Luther által jóváhagyott hitvallást, 
melyhez csakhamar a város t * környék egész lakossága 
csatlakozott Ekkor a város első prot lelkészévé választatott 
meg. Ezen állásában minden befolyását  az iskola emelésére 
irányozta. Maga új iskolai rendszert (Constitutio scbolae 
Coronensis) dolgozott ki4), s ezt a tanács által elfogadtatta. 
Ennek folytán  az iskola a gymnásiumok magaslatára emel-
tetvén, tágasabb helyiségeket igényelt Kezdetben a város 
ideiglenes épületet adott át, melyben az előadások 1544 decz. 
l én vették kezdetöket Majd 1545-ben új, nagyobb épület 
alapjait vetették meg, mely 1547-ben befejeztetett  Első eme-

<) Dttck. Geschichte des KronstBdter Gymnasiums. 7 1. 
2) Ezekről fönnebb  szólottunk. 
3) Ezekről fBnebb  szólottunk. 
4) Ezt f&nnebb  megismertettük. 

n i m . HAZAI Î S KŰI.P. ISK. i n . Bt. 6 
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letében 9 musaeum-, vagy lakszobá\al birt, melyekben a ta-
nulók harmankint, négyenkint lakta~k. Földszint a tantermek 
mellett nagy aaditórium, díszterem Ünnepélyes előadások-, 
dispntátiókra volt rendelve. Ezen épttlet „nagy iskoládnak 
neveztetett, mert a felsőbb  osztályok befogadására  volt hi-
vatva. Mellette emelkedett a „kisebb iskolau,  mely földszint 
az alsóbb osztályok tantermeit és az emeletben a tanítók lak-
ószobáit foglalta  magában. Ezen két részre osztott intézetben 
az elemi ismeretek mellett, mindazon tantárgyak adattak elő, 
melyekkel a főiskolák  bölcsészeti karai foglalkoztak; 
milyenek: a hittan, latin és görög nyelv, a philosophia, a 
földrajz  és történelem. Sőt az erdélyi jogtudomány is az 
előadások tárgyát képezte. 

A gymnásium mellett Honter  jeles könyvtár alapjait 
vetette meg, mely azon korban egyike volt a kitttnöbbeknek, 
és a török által elpusztított görögországi s budai könyvtárak 
számos megmentett müveivel dicsekedett; míg 1696-ban a 
lángok martaléka lett.1) 

A város polgártú tanintézetöket bőkezüleg támogatták 
közköltséggel és a magán jótékonyság bizonyítványaival, 
tgy 1547 bgn Fuchs  János  bíró egy házat adományozott az 
iskolának, melyben a tanulók számára kenyeret sütöttek és 
a szegény tanulókat hetenkint kétszer élelemmel látták el.*) 

Honter nem soká örvendhetett müveinek gyümölcsein. 
1549. január 23-án fejezte  be tevékeny életét Érdemei közül 
kiemelnünk kell még azt, hogy Brassóban városi leányntivddét 
is létesített.') 

Az általa alapított gymnásium, miként már életében, 
ágy halála után is jeles tanárokkal birt. Ezeknek elseje 
Wágner  Bálint  volt, ki Wittenbergában a bölcsészet tndórává 
és a szépmüvészetek mesterévé avattatott. 1544-től Honter 
haláláig viselte a tanári tisztet, amikor is annak a lelkészi 
hivatalban utódjává lön. Meghalt 1557-ben. Tndományos 
képességeit hirdetik kiadott tankönyvei és egyéb hittudo-

>) Seirert 170—18111. Czirittinger 178—184 11. Benkő 310 1. 
Dück 23 s kk. 11. 

2) Dilck 41 1. 
3) Dück 221. 
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mányi b bölcsészeti mnnkái. Ugyanő, közrebocsátotta a 
brassói sajtó által Melancbtbon, Brentias, Cicero és Aristoteles 
tObb müveit, részben eredeti gOrOg nyelven.1) Alatta 4544-ben 
kezdették az intézetbe lépő tanulók neveiket az anyakönyvbe 
jegyezni, mely napjainkig ftnmaradt.  A legnagyobb szám 
1559-ben 38, a legkisebb 1576-ban 4.*) 

Wágner utódjai az igazgató tisztben: 
1545 Froniua  Mátyás,  több jogtudományi munka 

szerzője.3) 
1546 Vtdpinus  Miklós. 
1547—48 Lucillus  Domonkos. 
1549—50 Fischer  Jakab. 
1551 Redd  Mihál. 
1552—54 Veres  Péter. 
1554—55 Mellembriger  Jakab. 
1566 Veres  Péter. 
1557 Sigler  Mihál.*) 
1558—60 Mellembriger  Jakab. 
1560—62 Literátus  János. 
1563—64 Mossa  Simon.*) 
1565—67 Sommer  János.e) 
1568—69 Prodner  Domonkos. 
1569—71 Oltarth  Márton. 
1572 Fink  Farkas. 
1573—74 Kerz  Lörincz.') 
1576 Greff  György. 
1577 Wichiu8  György. 

i) Bei vert 472—481 11. Czwittinger. 896 1. 
*) „Cataloga* stndiosorum, qui in sehol* Coronensi liberaliori doo-

trinae dant operam." Közrebocsátva a brassói er. gymnásinm 1868-iki 
progra mmjában. 11s kk. II. 

3) Sei vert 112 1. Czwittinger. 1611. 
*) Ily czimü munkát hagyott hátra kídratban „Chronologiae 

reram Hungaiicarum, Transylvanicarum, et vieinarum regionom llbrí 
duo." Kiadta Bél. Apparatns. Decas L Monom. II. 

5) nChronicon Tranaylvaniae" czimü mQ szerzője. Seivert 282—8 U. 
«) Viszontagságos életéről a kolozsvári unitárius iskolánál szólunk. 
?) Két történeti müvet hagyott hátra kéziratban. Kiadta B o n g ars. 

Script. Ber.Hung. 1.874 • kk. 11. 
& 
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1578—79 Ruffinus  Keresztély. 
1580—82 Schirver  Péter. 
1583—84 Fischer  Pál.*) 
1585-90 Aibdius  Márk. 
1590 Feurinvs  Ezekid.1) 
1590—92 Knedler  Mátyás.1) 
1592—93 Schimmer  Ferencz-
1593—95 Wagner  Mihál.*) 
1595—97 Sadler  György. 
1597—98 Gökdl  János. 
1598—1600 Zdl  János.*} 

14. 

Brezntfbínyi (Protestáns). 

Tanítók: 
1560 kOrUl Berger  Péter.«) 
1575 Scvlteti  Severin.7) 
1577—79 Mdüt  Sámuel.*) 
1584 Kudeüca  (Kudelins) Kristóf.*) 
1590 kOrttl Socovszky  (Sotzovinus) Sándor.1') 
1592 körttl Bormius János.11) 

!) Marienburgi u i r m u á i i . 
2) Wflrtembergi  származású. 
3) Alatta 1(92 MeUemberger  Jakab  volt segédtanító. (Leetor.) 
«) Alatta, 1594 marczins 18 halt meg BeUner  György  segéd tanító: 
5) A névsor leghitelesebben találtatik a gymnásium anyaköny-

vében, mely a gymnisinm 1863-iki pro grammjában kOzrebocsáttatott. 
•) Hornyánszky. 36 1. Bezik 1686 körül tesaL 
') 1676. Lukács napján mint bártfai  segédtanító jelenti a bártfai 

tanácsnak, hogy Bresnóbányára hivatott. (Bárfa  város levéltárában.) 
Hornyánszky és Jleaik névsorában hiányaik. 

•) Hornyánszky 36 1. Klein (II. 362 L) nyomán 1696 mfikOdOtt  itt. 
•) Hornyánszky 36 L Bezik szerint 1693 kOrttl mükOdOtt i t t 
**) Hornyánszky 86 1. Bartholomaeides 94 1. 
u ) Bezik névsora. 



85 

15. 
Buda. 

A budai  főiskola,  mely a nagy Mátyás uralkodása alatt 
tanárainak jelessége és tanítványainak száma által európai 
jelentőségre emelkedett,' tehetetlen ntódjai alatt gyors ha-
nyatlásnak indúlt. IL Ulászló és IL Lajos álatt enyészete 
fÖltartózhatlanná  lett. Siettette ezt azon körülmény is, hogy 
a főiskola  idegen tanárai Grynaeus Simon, Lang János,  Vins-
heimim Vid  a Luther által megindított mozgalomhoz csatla-
koztak. Ekként magokra vonták a főpapság  s a király 
üldözését 1523 körül tanszékeiket és hazánkat elhagyni 
kényszerültek. Grynaeus Bázelbe költözött s ott a görög 
nyelv tanszékét nyerte el, majd 1541-ben az egyetem recto-
Tává lőn. Vinsheim Wittenbergben alkalmaztatott mint a 
görög nyelv tanára. Ekként a mohácsi katastrófa  későn jött, 
hogy Mátyás ezen müvét is megsemmisítse.1) 

16. 
Csanád (Protestáns). 

A XVI. század közepet^ján Szegedi  Kis  István  volt itt 
tanító.2) 

17. 
Csepreg (Protestáns). 

Nádasdy Tamás az újszigeti iskola alapítója, itt is léte-
sített az általa fölkarolt  protestantismns érdekében, tanodát. 
Utódai sem szűntek meg azt pártfogásukban  részesíteni. 

1565-ben Sybolthi  Demeter hivatott meg ide tanítónak 
•Gyuláról.3) 

1) Toldy Magy. írod. Tört. 1851II. 28 1. Kaans Mátyás. k. budai 
•egyeteme. M. Sión 1866 68 1. Wallaszky 178 1. Lampe 66 L fpindely 
Ist?. A bázeli egyetem anyakönyvéből. (Sárospataki fflz.)  1860 161 L 

2) Cerittinger 8661. 
3) Klein. II. 498 L Hornyánsiky 40 1. 
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1590-ben pedig a mecklenburgi Gabelmann Miklós-

mester működött itt3) 

18. 
Csetnek (Protestáns). 

Tanitók: 
1562 Motter  Márton.2) 
1569 Zalvmgh  Márton. 
1585—1596 Viznery  Fábián.  <•) 
1595 Fabrifiiut  Tamás.*) 
1598 Kribényi  Mihál.') 

19. 
Czegléd (Protestáns). 

A XVI. század közepetáján itt tanított Szegedi 
Kis István.6) 

20. 
Debreczen (Protestáns). 

Ezen város iskolájának első ismert tanítója Détei 
András,  ki itt 1536 körül működött.') 

1557-ben Szegedy  Gergely  (Gregorius Zegedinns ma-
gister in Debreezen.8) 

1558-ban a wittenbergi főiskolából  meghivatik Somogyi 
•Mdivs  Péter,  ki azonban tanszékét rövid idö múlva fölcseréli 

í) Genersich Merkwflrdikeiten  der Fretetadt Késmárk. IL 160 1. 
z) Klanieza. Fata Aug. Con f.  Ecclesiarum. (Kiadta Fabó. A. Mo-

numenta Erang. Aug. Conf.  in Hnng.) 17 I. ^ 
') Bartholomaeides Descriptio Comitatns GOmOr. 4661. 
*) Klanieza i. h. 
s ) Bartholomaeides i. h. 
•) Czvittinger i. h. 

Sinai kéziratai nyomán Síüet  Debreczen Tá ros tSrténete. II. 
68». 1. ? 

•) 1667 saept. 28-án a kassai tanácshoz intézett letele a kassal 
levéltárban 
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a lelkészséggel. Több hittudományi munkának és. egy magyar 
növénytannak („Herbarium") szerzője.1) 

1561—3 Theanius  István.*) 
1567 Laskai János.3) 
1572 Thuri  Mátyás.*) 
1579 Bólyi Borsói (Pisó)  Fábián. 
1580 körül Félegyházi  István.*) 
1584 Kolosi  János.*) 
1585—6 Gyulai János. 
1586 Gönczi György.7) 
1588 Csorba István.  Ennek segéde Nogheri János. 
1590 Békési  György. 
1592 Taraczk  János. 
1595 Debreczeni János. 
1596 Szilvás  Újfalvi  Imre,  ki mielőtt tanárrá lett, be-

utazta Angliát, Dániát, Németországot.*) 
1598 Monoszlai  András. 
1599 Bécsi István.») 
Az iskola 1564-ben a várost pusztító tűzvész áldozatja 

lett; de csakhamar a tanács bőkezűségéből 4jra fölépült. 
1567-ben a tanács közreműködésével megalkottattak 

az iskola törvényei (majores articuli). Ezek elvesztek, s csak 
az 1657-ik évi iskolai törvényekből ismeijflk,  mélyek nagy 
részben átveszik amazokat.1') 

i) Sitte«, n . 689 1. Wesaprémi I. 106 L 
*) 1662, S cal Jolii Debreczenből a kassai tanácsot tudósítja, hogy 

a fölajánlott  kassai tanítói hivatalt el nem fogadhatja,  mert a debreczeni 
tanács ismét egy évTe felfogadta.  (Kassai levélt) 

3) Gönczi György debreczeni lelkésznek 1667 Wittenbergben meg-
jelent müve mellett Laskinak egy epigrammja olvasható. 

«) Sittes. II. 690 1. 
5) BartholoOaeides, 101. L 
') A wittenbergi magyar tannlók társulatának könyvében olvas-

suk, hogy 1684-beu „Doctissimns vir Joannes Colossius rector scholae 
tum quidem Debreczinae, sed mox Albam discessurus" fakelyhet  küldött 
a társulatnak. (Debreczeni könyvtár.) 

') Sattes. II. 690 1. 
•) Wesaprémi I. 191 I. Klein. II. 104 I. 
•) Az alább említendő anyakönyv alapján. 
is) Ezekről más helyen szólottunk. 
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Az iskola anyakönyve 1588 óta fönmaradt.  Csak az 

ujonbelépő tanulók (novitii) neveit tartalmazzák. Bqe-
gyeztetett 

1589-ben 51 
1590-ben 25 
1591-ben 15 
1592-ben 45 
1593-ban 17 
1596-ban 37 
1597-ben 17 
1598-ban 16 
1599-ben -23.1) 

Az iskola javára tett hagyományok közfii  a kővetkezők 
ismeretesek. Szűcs  Jánosné  1576-ban 25 forintot,  Literati  Fodor 
Oy'órgy  1588-ban 100 forintot  hagyott végrendeletében.3) 

• szegény tanulók segélyezésére, a tanácsnak 1556 és 
1571-ik évi határozatai értelmében, minden temetés dijából 8 
dénár fizettetett.  E czélra rendelte a tanács 1592-ben mind-
azon jövedelmek harmadrészét, melyek előbb egészen kór-
házakra fordíttattak;  így a malmok jövedelmét, eltévedt 
marhák értékét, magvaszakadt polgárok birtokait stb.3) 

21. 
Dées (Unitárius). 

Itt 1570 körfii  BeUarinus  Tamás  tanított.4) 
Ezen időtájban Hagymán  Kristófban  bőkezű pártfo-

góval birt'e tanoda.*) 

22. 
Dobsina (Protestáns). 

1572 Aztman (vagy Pezelius) Zsigmond, 
1594—5 Metern  Péter  tanítottak ez iskolában.«) 
1) Az anyakönyv a debreczeni főiskola  könyvtáriban őriztetik. 
2) Scttcs. n . 691, 4 1L 
ä) Sattes. H. 687, 694 U. 
«) Schüller i. m. 20 1. 
5) Székely 8. Unitária vallás történetei Erdélyben. 
•) Bartholomaeides Descr. Comit. OOmOr. 460 1. 
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23. 
Eger (Püspöki iskola.) 

A püspöki palotában rendszerint iskola létezett, • mely-
ben azon nemes ifjak  kiképeztetésöket nyerték, kik a főpap 
személye körül mint apródok, udvarnokok szolgáltak. 
Hyppolit egri püspök 1508 ik évi számadásaiban is talál-
kozónk iskolamesterrel, ki a püspöki palotában nyert élel-
mezést1) 

Magasabb hivatássai és hatáskörrel birt azon iskola, 
melyet Verancsics  Antal  egri püspök 1558-ban nyitott meg 
székhelyén, két tudós tanárt rendelvén, kik mintegy 20 ifjút 
tanítottak a hittani tudományokban.2) 

24. 
Eger (Á'gostoniak iskolája). 

Az Ágoston rend egri kolostorában hittudományi intézet 
volt, melyet kétségkívül nemcsak á rend, hanem az egri egy-
házmegye növendékei is látogattak. Egyik tanára 

1501 Fráter  Tkomat  de  Zakan,  lector sacrae Theo-
logiae.3) 

25. 
Eger (Protestáns iskola). 

Mikor alapíttatott meg e városban a prot. hitközség, 
nem határozható meg. Tanítói közöl ismeretesek 

1568 Szikszói  Hellopaeus  Bálint.*) 
1590 körfii  Miskolczi  Boldizsár. 

1) Barthohimaeidea Deacr. Com. GOmOr. 460 L' 
2) Nyáry Albert közleménye. Századok. 1878. S97 L 24 jegyzet. 
») Yerancaics 1668 decz. 6 levele. Katona. Hiat. Critic*. 

X X m . 96. L 
*) Fráter Matbena de Crisio provinciális 1601 nagypénteken a 

bártfai  tanácaboa intézett leveléből. (Bártfa  város levéltárában.) 
») 1668 a wittenbergi magyar ifjúságnak  1 forintot  Mid. (Ennek 

jegyzőkönyve a debreczeni ref.  lyceum könyvtárában.) 
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1591 kOrttl Sárközi  Bálint,*) 
1592-ben Újfalvi  Veresmarti  Máté.2) 

26. 
Enyed (Unitárius). 

Ezen iskola egyik tanára Hunyady  Demeter volt, ki 
János Zsigmond költségén tanult külföldön.3) 

27. 
Eperjes (Protestáns). 

1539-ben Friderieius  Andrást,  ki több év előtt Kassáról 
jött ide, találjuk az eperjesi iskola élén.4) 

1541-ben András,6) 
1550-ben János6)  nevű tanítók működnek itt Ennek 

híres utódja volt Gyalui Tarda  Zsigmond,  ki öt évet töltött 
(1539—1544) a wittenbergi főiskolán,  itt a tanárok és ta-
nulók szeretét kikttzdötte, s huszonhét társa között a szépmii-
vészetek mesteri fokozatának  elnyerése alkalmával a legki-
tűnőbbnek bizonyította magát 1545-ben Melanehthon ajánló-
levelével ellátva7) visszatért hazájába. Béwai Ferencz nádori 
helytartó megnyerte öt nevelőnek fiai  részére, kikkel egyideig 
Bártfán,  majd Páduában tartózkodott. Az utóbbi helyen nagy 

') Bartholomaeides 89 I. 
*) Toldy F. Adalékok a (égibb magyar irodalom történetéhez. 
3) Székely 8. Unitária vallás történeti Erdélyben. 94 L 
*) Említést teás róla Werner György 1539 augusztus 1-én Eper-

jesről Béwai Ferencshes intézett levelében. (Béwai levéltár.) 
s) 1641 feria  6 ante judica tudósítja a lőcsei tanácsot, hogy meg-

hívását a lőcsei tanszékre el nem fogadhatja.  (Lőcsei levéltár.) 
e) „Joannes W. P. lndi magister" 1660 Június 7-én {felhívja  az-

eperjesi tanácsot, hogy segédeinek fizetését  utalványozza. (Eperjesi 
levéltár.) 

7) Melanchthon 1646 marczins 27-én Perényi Péternok ir ja : .Te-
obtestor, nt hnnc Bigismundum virum honestissimnm non solnm in lingva 
latina et graeca,.sed etíam in doctrina eeclesiastiea praeclare eruditnm. 
complectarls." (Leveleinek 1666-iki kiadása. 614 1.) 
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mértékben magára vonta a közfigyelmet  rögtönzött gyász-
beszéde által, melyet 1547 január elején Grangia Péter 
jogtanár sirjánál tartott. A prot ifiú  beszédét még a szer. 
zetesek is megtapsolták. Tudományosságát egy irodalmi mtt 
is tanúsította. 1549-ben jelent meg ily czimü értekezése : 
„Questio, an honesta natura sint, an vero opinione? 

Itt" Páduában, 1548 végén kereste őt fel  az eperjesi 
tanács levele, melyben a tanítói állomás elfoglalására  meg-
hivatott. Érezte értékét; mert igényei nem voltak szerények. 
Lakást, élelmezést és 200 forintnyi  fizetést  kivánt. És 
ezért ö naponkint csak 1—2 előadást volt hajlandó 
tartani, a bölcsészet- és ékesszólástanból; mlg a többi tan-
tárgyakat, a város által fizetendő  segédtanítókra bízná. A 
város nem sieffett  elfogadni  e föltételeket  Zsigmond mester 
1550 nyarán visszatér hazájába, de Réwai Ferencz birtokára, 
Szklabinya várába megy. Ekkor újra meghívják az eper-
jesiek és most kOveti a felszólítást  Itt Epeijesen tanít-
ványai voltak, és házában is laktak, Béwai Ferencz legifjabb 
fia  Ferencz,  mostoha fia  Pöstyéni András  és egy Rákóczy fiú. 
Buzgó tevékenysége által az eperjesi iskolát nagy hírre, az 
akadémiák színvonalára emelte.1) Azonban Torda már 
1554-ben elhagyta a tanítói pályát és I. Ferdinánd szolgála-
tába lépett, ki a kamaránál alkalmazta-2) 

1557-ben Kolb  Jakab  a tanító.3) 

1) Torda Zsigmondnak 1646 marcz. 16 Pozsonyból, 1647 jan. 17, 
1648 aug. 26, nov. 16., dec*. 29, deca. 1649 10 cal. febr.,  jól. 26.. oct. 20, 
7 id. dec. PáduAból, 1660 12 caL aug. Ssklabinyiról, 1661 cal. jan. éa 
jan. 16-én Epeijesrtfl  Béwai Ferenczhez intézett levelei a Béwai-levél-
tárban. Ugyanott találtatnak Béwai Ferencinek és PSetyéni Andrásnak 
is Torda Zsigmond házából ssQltiikhez'intézett leveleik. Amaz egyikben. 
(1660 decz. 28) jelenti „20 die decembris in Academia nostra recitasse 
orationem." 

2) 1664 máj ob 20-án kelt Ferdinándtól; „Instrnctio fideli  nestro 
Egregio Sigismnndo Thorda  de Gyula data, juxta quam idem in negotii« 
nostris penes fidelem  nostram Egregium Georgium Wernerum in cura 
administrationis provectuum nostrorum in partibug Kegni noştri Hungáriáé 
superiöribus tanquam eoadjvtor  procedere et se gerere debeat." (Eredeti, 
fogalmazata  a m. k. kam. levéltárban.) 

3) As eperjesi levéltár irataiból 
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1560—76 Walther  Ferencz 

Fabinus  Lukács 
Fabütus  Kelemen.1) 

1577 őszén Frölich  János,  Schwabi Bálint fiainak  ne-
velője hivatik meg; de csak a kővetkező év elején foglal-
hatja el állomását.2) 

1580 Káról  György  mester.3) 
1582-ben Láng György Bártfáról  hivatik meg1) és 

1583 ban a külföldön  tanuló Glatz Lénárd ajánltatik segéd-
tanítónak. 6) 

1584 elején a tanítói hivatal üresedésben van. Mintán 
Minichin Pál késmárki tanító a hozzá intézett meghivást nem 
fogadja  el,') a városi tanács Walther Ferencz frankensteini 
tanítóhoz fordnl  azon kéréssel, hogy tanítót szerezzen. 
Ez a Frankfurtban  tannlt Tiler Jeromost ajánlja.7) Azonban 
a tanács 

1585-ben Wagner  Jakabot  alkalmazza.8) Ezt követi 
1596 Tolnai  Tamás.») 
1597—1591 Sculteti  Severin") 
1591 Christiani  Ábrahám szepes-szombati tanító.11) 
1594 jaţiuâţs 20-án meghivatik a lausitzi származású 

(Bock) Bocatiüs János.  Classikus műveltségű férfiú,  kinek 
1) Bartholomaeidos 19, 44, 55 II. 
2) 1577 nov. 10-en kelt levele a lőcsei levt. 
3) Hornyánszky 53 1. 
*) 1582, 3 cal. nov. jelenti, hogy a meghivást elfogadja.  Ugyanott, 
s) 1583 marcz. 18. Wagner Márton bártfai  lelkész levele. Ugyanott. 
6) 1584 febr.  6 és 15-én kelt levaţfl.  Ugyanott. 
7) 1584 jdnios 13-án kelt levele. Ugyanott. 
8) 1584 júlins 2-án kelt levele. Ugyanott 
®) Innen 1586-ban a wittenbergi magyar tanulóknak egy aranyat 

kaid. (Emlékkönyvük Debreczenben.) 
10) 1587 okt. 14-én Wagner Márton bártfai  lelkész levele az eper-

jesi tanácshoz, az eperjesi levt. Sculteti 1591-ben meghivatott Bártfára 
lelkésznek. Az eperjesi város vonakodott őt elbocsátani. „Periculum est 
— iija — ne schola nostra corruat et dissipetur." Utóbb mégis kény-
telen engedni. 1691 marcz. 29 és april 8-án Bártfához  intézett levelei a 
bártfai  levt. 

u ) 1691, 6 cal. junii jelenti, hogy elfogadja  a meghivást. Eperjesi 
levéltár. 
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latin költeményei a XVII. század legkiválóbb irodalmi ter-
mékeihez tartoznak. 1596-ban Wittenbergbe utazott, hol a 
bölcsészettudományból a mesteri fokozatot  elnyerte. Negy-
vennégy társa között ö állotta ki legjobban a szigorlatokat. 
Ez alkalommal nyilvános előadást tartott, melyet kinyo-
matván Selmecz város tanácsának ájánlott. Már ekkor „poéta 
laureat ne" czlmmel él.1) 

Segédei Fabinus Miksa és Janotkowitz Ádám.2) 
Bocatius 1599-ben Kassára ment át hasonló minőség-

ben. Utóbb városi jegyzővé végre polgármesterré lön, s mint 
ilyen politikai szerepet is játszik. Eperjesen utódja 

1599—1600 Rochatius  Menyhért  mester, kinek segédei 
Fabinns Miksa és Cosmann János.3) 

28. 
Erdffd  (Protestáns). 

Drágfi  Bertalan  egyike volt az elsőknek azon főurak 
között, kik hazánkban Luther tanait fölkarolták.  Ezeknek 
érdekében erdődi birtokán iskolát alpitott, melynek vezeté-
sére a tudós Kopatsi  Istvánt  hívta meg, ki itt 1547-ig mű-
ködött, amikor Nagybányára ment át Tanítványai közöl bi-
zonyára a legkitűnőbbek sorába tartozik Balsarati  Vitus 
János.  4) 

29. 
Esztergom (Katholikus). 

Miként minden székesegyház mellett, úgy Esztergomban 
is a legrégibb idők óta fönállott  káptalani  iskola,  melynek 
szervezetét megállapította az 1397-ben tartott visitátio. 
Ennek szabványai bizonyára a XVI-ik század elején is ér-

') 1596 július 29-én aeelmeczi tanácshoz intézett levele a selmeczi 
levéltárban. 

2) 1595 május 13 „Querela rectoris scholae et ejus collegarum 
contra germanicum scribam", ki zúgiskolát tartott. Eperjesi levéltár. 

3) Klein. II. 427. 
*) Bód Péter. Magyar Athénás. 21 1. 
*) Vass J. Hazai és külföldi  iskolázás az Árpád korszaka alatt. 451. 
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vényben voltak. A tanoda az olvasó kanonok (canonicus 
lector) fölügyelete  alatt állott, ki ha képes, vagy hajlandó 
nem volt e hivatalában eljárni, a káptalan és az érsek meg 
gyezésével helyettest (snblector) fogadott;  ezt rendes fize-
téssel ő, élelemmel pedig a föpap  látta el, kinél a várban 
ebédelt, ha pedig télen a várba föl  nem mehetett, húst, bort 
és kenyeret küldött neki az-iskolába. A káptalan bizonyos 
mennyiségű bort és gabonát tartozott neki adni. Mind-
ezek fejében  a snblector — vásarnapot, ünnepet és az ének-
tanulás napját kivéve, — naponkint három előadást tartott; 
de szabadságban állott rendkívüli előadásokat is tartani. Az 
iskolából senkit sem tárhatott ki; a szegényeket, úgy a 
kanonokok rokonait és az általok tartott ifjakat  ingyen tarto-
zott oktatni. A tanonczokkal naponkint megjelent a nagy 
misén és a vecsernyén. Voltak segédei, s ezek közé tartozott 
az B énekmester, ki az éneklő kanonok helyettese volt 
(subcantor.1) 

Sajnos, ezen iskoláról nem maradtak fön,  vagy leg-
alább nem ismeretesek a XVI-ik századbeli részletek. Egy 
1565-iki tanuvallatásból tudjuk, hogy a XVI ik század 
el€|jén virágzó és látogatott volt. Ugyanis Vértesi  István  ko-
márommegyei »birtokos és föbiró  vallotta, hogy ő „gyermek-
korában Esztergomban Tamás érsek (Bakacs) iskolájába 
járt"; Markházi  Bertalan  csallóközi birtokos is kiemelte, 
hdfey  ő az esztergomi iskolában tanúit.2) Ezen időben szokás 
volt, hogy az esztergomi érsekek a nemes családok iţjait udva-
rukba gyűjtötték, hol neveltettek, taníttattak, és egyúttal mint 
apródok, később mint tisztek szolgáltak. Különösen Várdai 
Pál (1626—1549) udvara volt e tekintetben nevezetes. Az 
iţjakitt oly kiváló műveltségre tettek szert, hogyha valakit a 
műveltség hiánya miatt megróni kivántak, mondani szokták 
„ez sem neveltetett Pál érsek udvarában."3) 

1543-ban az ének és fökáptalan  Nagyszombatba 
tette át székhelyét, ide költözött át a káptalani iskola is és 
csakhamar örvendetes virágzásnak indúlt. 

1) Battyinyi Jgn. Leges Ecclesíastici Ili. 810 1. 
2) Gyön Tört. és Bég. fÖzetek  III, 08 1. 
3) Schmittli ArchiepUcopi Strigonienses II. 47 1. 
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30. 
Feketepatak (Katholikus). 

E helység iskolájában 1539-ben Mereator  Mátyás  volt 
tanító.1) 

31. 
Galgócz (Protestáns) 

Thnrzó Elek gróf  alapított a várlak közelében iskolát-
Tanltói: 
1580 kOrttl Pruno János,  Thnrzó Györgynek, az utóbbi 

nádornak nevelője.2) 
1586—96 Seratoris  György.*) 
1596 Drietomi János.*) 
1598 Soltovinus  (jtaoezoszky) Sándor.*) 
1599 Jablonovság  Pál (Paulus Malus).«) 

32. 
Göncz (Protestáns). 

1587-ben Pelei János  volt itt tanító, ki lelkészé-
nek Károli  Gáspárnak a biblia magyar fordításában  se-
gítségére volt, s kinek tanlványai kOzOtt találjuk Szenczi 
Molnár  Albertet.*) 

1) A sárospataki ref.  collégium könyvtárában az 1680-iki „Ordi-
narius Strigoniensis" egy példánya találtatik, melynek hátsó tábláján a 
következő sorok olvashatók: nOrate pro me. Hic erat mathias mereator 
in lndo litterario videlieet in nlgro rivulo, pene s dominum plebaanm gre« 
górtam cruciferam  anno salutis 1639." 

2) Bartholomaeides 67 1. 
3) Előbb Bajmoczon, Trencsinben tanít KOltemónyeket és egy gO-

rOg levelet irt. 1687 Melanehthonnak egy munkáját nyomatja Galgóczon. 
Bezik Gymnasiologia. 

*) Bezik Gymnasiologia. 
s) Előbb a neerei iskolában segédtanító, majd mosóczi tanító. Több 

költemény és polemikus munka szerzOje. Bezik. Hornyánsiky szerint. 
<65 1.) 1600-ban volt Galgóczon. 

s) Bezik. Hornyánszky szerint (66 1.) csak 1609-ben volt Galgóczon 
') Ezt elbeszéli Molnár Albert bibliafordításának  előszavában. 
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1597-ben Debreczeni Boldizsár  tanított e bélyen. Egy 
általa előadott latin nyelvtan kézirata a debreczeni reform-
collégium könyvtárában található.') 

33. 
Gyöngyös (Protestáns). 

1594-bgn Bakai Péter  tanított itt.2) 

34. 
GySr (Eatholikns). 

A székesegyházi iskolát Győrött Újlaki  Ferencz  pHspök 
magas virágzásra emelte, midőn 1549 elején Olaszországból 
hivott meg tanárt Ennek tndós előadásai nagyszámú tanulókat 
gyűjtöttek körébe. Sajnos, nevét nem ismeijtlk. Mintán 
azonban a püspök nem volt képes az iskola föntartásának 
költségeit viselni, a magyar helytartótanács javaslatot tett 
I. Ferdinánd királynak, hogy a zirczi apátság javait engedje 
át e czélra.2) A király nem fogadta  el ugyan-é tanácsot; 
azonban utóbb Kány  helységet adományozta a győri kápta-
lannak, oly módon, hogy annak jövedelmeiből az iskolát lOn-
tartsa. Erre nézve a káptalan akként intézkedett, hogy- a 
nevezett helységet rendesen az örkanonok birja, s az éven-
kint száz forintot  fizessen  az iskola föntartására.3) 

1566-ban nagy csapáB érte az iskolát Tevffel  Kristóf 
a győri vár élelmezési fölügyelője  elfoglalta  épületét és azt 
magtárrá alakította át. A káptalan óvást tett ezen eljárás 

1) Tractatus da Grammatica latina praelectus a B. D. Baltasare 
Deb. in lndo litterario GOnczensi. Anno 97. 

2) A wittenbergi magyar tanulók társulatának könyvében olvassuk, 
hogy „Petrus Bakai Scholarcha Gyöngyösiensis" 1691-ben két tallért 
küldött. (Debreczeni könyvtár.) 

3) A magyar helytartótanácsosok 1649 május 6-én I. Ferdinándhoz 
intézett fölterjesztése  gróf  Viczay Héder hédervári kéziratgyűjtemény ében. 

*) Ax erre vonatkozó irományok a győri káptalan magán-
levél tárábaa. 
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ellen és többször folyamodott  a királyhozt hogy más al-
kalmas helyiséget engedjen át az iskolának.1) Miksa király 
meghagyta ugyan a győri főkapitánynak,  hogy a káptalan 
jogos követelésének eleget tegyen. Azonban több év múlt el 
anélktil, hogy a székesegyházi iskola visszaállíttatott volna.2) 

35. 
Gyula (Protestáns). 

Itt tanított 1545 körül Szegedi  Kit  István3)  és 
1562 körül SybóUhi  Demeter.*) 

36. 
Gyulafehérvár  (Katholikus). 

•>>j 
Itt a káptalan mellett rendes iskola virágzott, a mely 

ázonban megszűnt, midőn a káptalan 1550 körül elenyészett. 
Az 1557-iki gyulafehérvári  országgyűlés panaszkodik az 
iskolák elpusztulása miatt, mely a káptalanok és szerzetes-
rendek száműzetését követte. De a fehérvári  iskola restau-
rátiójáról csak az 1565-iki kolozsvári országgyűlés intéz-
kedett. „A fehérvári  schéla megépítésére, — határoztatott 
itt — jövedelemnek ahoz szakasztására és tudós személyek-
nek tartására, kik  görögöt,  deákot  tanítsanak,  és az egyházi 
Bzolgálat naponként Isten tisztességére hogy öregbedjék, 0 
felsége  jóllehet a keresztyéni kegyességből azelőtt is gondos-
kodott róla; de az ő kegyelmek országúi való intésekre és 
kívánságokra oly gondot akar viselni, ngy akaija megé-
píteni a fehérvári  schólát, hogy országűl ö felségének  egye-
tembe kedveskedhessünk." Ezen iskola viszonyairól János 

*) A győri káptalannak 1669-ben Miksa királyhoz intézett folya-
modása ugyanott. 

2) A győri káptalan 1676 feria  4 post festum  b. Pauli primi Ere-
mitae, kényszerítve lâţja magát megújítani régibb óvását. (Ugyanott.) 

3) Bezik Gymnaaiologia. Hornyánszky 40 és 72 11. 
») Kkln. II. 498 lap. Hornyánszky 72 1. 

FBAHKL. HJlZAI ÉS ROLF. IBS. XVI. SZ. 7 
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Zsigmond és Báthory István uralkodása alatt, nem ismere-
tesek arészletek. Nincs kétség aziránt, hogy Báthory István, 
a tudományoknak avatott és lelkes pártfogója,  gondjait 
ezen iskolára kiterjesztő s annak felvirágoztatását  esz-
közölte. 

Báthory Zsigmond uralkodása alatt, 1579—1588 
között és 1595 után a jezsuiták Gyulafehórvárott  collégi-
ummal bírtak, melylyel látogatott iskolák voltak összekötve.') 

37. 
Gyulafehérvár  (Protestáns). 

A protestánsok itt erős állást foglaltak  el a XVI-ik 
század közepetáján, s ekkor iskolát is alapítottak. Tanárai 
közül ismeijük a következőket 

1575 körlil Wágner  György. 
15S0 körül Rlosvay Benedek,  ki Wittenberg főiskolá-

jában tanult és fehérvári*  tanárból e város lelkészévé vá-
lasztatott. 

1582 körül Dávid  Zeigmond  a szépmüvészetek mestere. 
Miután Olasz-Német-Francziaország ésSvajez főiskoláit  meg-
látogatta, előbb Váradon, majd Fehérváron nyert tanszéket 
Midőn ez utóbbi helyen 1584-ben a pestis dúlt, ily czimü 
munkát bocsátott közre: „Dialógus quo Praesides Transyl-
vaniae de suorum morte dolentes, consolator.u*) 

1584-ben Kolosi  János.3) 

38. 
Gyulafehérvár  (Unitárius). 

A domonkosiak*zárdájában János Zsigbond alatt, 1557-
ben alapított protestáns iskola, 1567-ben az unitáriusok birto-

i) Veszély 1.176 L Socherna 287, 841 a kk. IL Litterae Annuae 
8. J . 1600. 601 a kk. 11. 

*) Benkő Transylvania II. 162 1. 
») A wittenbergi magyar tannlik társulatának kSnyvében ol-

vaasnk, hogy 1684-ben „Doctüsünos vir D. Joannea Colouiu rector 
scholae tom qnidem Debreezinae, aed moz Albam diaoennrna" fakelybat 
kflldBtt  a tánnlatnak (Debreczeni könyvtár.) 
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fcába  ment át Azonban már 1579-ben Báthory Kristóf  meg-
fosztotta  Okét attól és a jezsuitáknak adta át Mint tanár 
xok működtek: 

Gyulai Benedek, 
óvári Benedek. 
Simdndi.*) 

39. 
Háj (Thúrócz. Protestáns.) 

Tanitók: 
1560 Csudlik  Tamás. 
1571—2 Wraiűta  (Gornides)  PáL») 
1573—75 Husselius  Albert.*) 

40. 
Hajnik (Protestáns). 

1588 körül Lovesáni György  tanított itt.«) 

41. 
Helmeez (Protestáns). 

1574-ben Artopaeus Gergely  volt tanító.') 

42. 
Harrenirand (Protestáns). 

Tanítók: 
1570 Stöckel  Tóbiás. 
1590 Apiarivs János.*) 

>) Székely 8. Unitária vallás tOrténeti Erdélyben. 94 lap. 
*) Hornyánszky 7$ 1. — Wranka magsa műveltségű férfiú  volt 

KBnyvtárában Petrarca Összes müveit is birta. (1496-iki báseli kiadás.) 
JSz jelenleg a bártfai  sz. Ferencsrendüek kolostorában van. Tábláján 
olvashatók e sorok: .Datos liber in pignus amieitlae et perpetuam 
amoris vinculum a Paulo Wranka Priridiensi Zachariae Scholgino ibidem. 
.Anno a partu salulis hnmanae 1078. 3 idus januarii." 

*) Klein. III. 181 I. 
4) Bartholomaeides. 84 1. 
•) 1674-ben a wittenbergi magyar társalatnak egy aranyat küld. 

'Ugyanő 1671-ben mint sárospataki tanuló egy tallért kOldOtt. (Liber bur-
sae Wittenbergicae. Debrecaeni kSnyvtár.) 

*) Hornyánszky. 741. 
7* 



100 

43. 
Hidvég (Unitárius). 

A XVI. században a Mikó család alapított itt tanodát. 
Tanítóit nem iuneijttk.1) 

44. 
Hodrusbánya (Protestáns). 

E hely Selmecz sz. k. város hatósága alatt állott A sel-
meczi tanács nevezte ki a hodrnsbányai lelkészt és tanítót 

1576—9 Frölich  Miklós  tanító ismételve panaszkodik & 
selmeczi tanácsnál az iskola elhagyatott állapota és saját-
állásának nyomorúsága miatt1) 

1597 Ttmpfelius  Erhard3)  volt tanító. 

45. 
Homonna (Protestáns). 

1570 körül itt tanított Püzius Gáspár*) 

46. 
Horvát-fiurab  (Protestáns). 

Ezen pozsonymegyei helység iskolájának pártfogója«. 
Hlésházy  István  volt 1596-ban a templom te az iskola segé-
lyezésére egy malom jövedelmeiből 20 mérő búzát rendelt 
évenkint kiszolgáltatni.*) 

») Székely S. Unitária vallás ttrténeti Erdélyben. 06 1. 
2) 1676 febr.  19 paaaazt emel a lelkész ellen, ki jövedelmét cson-

kítja. A szülök sem fizetik  a dfjakat,  gyermekeiket nem kflldik  iskolába.. 
Alig van 6—6 tanítványa. „Und wenn die Mendicen nicht wftren, 
nimmer könnt icb in der Schal and Kirche bestehen." 1679 jan. 8-án. 
pedig kiemeli, hogy nagy nyomorúságban van; fizetése  hetenkint 70 
dénár, ebből 60 megy a kenyérre. „Ab nxore etiam nnllnm levamen-
babere possnm, qnla nihil alind novit, quam ligna bajnlare." (Selmecz 
város levéltárában.) 

») Ezt 1697 febr.  17 hívja meg a selmeczi tanács. Ugyanott 
*) Hornyánszky 421. 
5) Hléshátynak 1696 májas 1-én kelt adománylevele a m. k. ka-

marai levéltárban. 
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47. 
(gl* (Protestáns), 

Tanítók: 
1569 Bóth Menyhért.1) 
1570 Piscatoris Joakim. 
1571 Ursinus  Jánoe  mester.*) 
1586 Simonidee  Gyöörgg.3) 
1590 Golcz Joakim  mester. 
1591 Pdargus  Gáspár.*) 
1593 Möller  Jakab.*) 
1594 Praetorius  Gáspár.*) 
1580-ban itt tanult Réwai András,  Hibáinak fia.7) 

48. 
Jolsva (Protestáns). 

Tanítók: 
1567 kórfii  Fabricius  György. 
1595 körttl Lányi IUés.*) 

49. 
Kálmancsa (Protestáns). 

Ezen somogymegyei igénytelen helység a török pusz-
títás előtt város volt. Iskolájában tanítók: 

1548 körttl Enderik  Máté. 
1559 körfii  Bellenius  Tamás. 

Imre. 
Kamnasi  János.3) 

i) Előbb kassai tanító. 1569 decz. 5-én kelt levele, melyben a 
hiutnai tanácstól búcsút vett, Kassa levéltárában. 

») Hornyánszky 148 1. 
3)vRezik Qymnsafologia. 
i) Klein HL 180 L 
*) 1698 jan. 1-án a lőcsei tanácshoz intézet levele. 
•) Bezik. 
7 1680 deci. 18-án atyjához intézett levele a családi levéltárban. 
•) Bartholomaeides. OOmOr. 467 1. Hornyánszky 76 1. 
•) Bibini I. 911. Lampe 678 1. 
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. 
Káposztafalva  (Szepesség. Protestáns.) 

1590-ben tanító Corvinná Jakab.1) 

51. 
Ksssa. 

Kassa a XVL században Magyarország felső  részeinek 
legelőkelőbb városa volt. Polgárai, kik gazdagságok As mttvelt-
ségők által kitűntek, nagy gondot fordítottak  iskolájokra, 
mely jeles tanárok vezetése alatt nagy hírre emelkedőt̂  s hova 
az ország minden részeiből gyülekezett a tndományszomjas 
ifjúság. 

1510-ben, Temesvári Miklós váradi kanonok ide kül-
dötte két öccsét.2) 1514-ben Bebek János, a hatalmas dy-
naszta, itt »a kassai gymnásinmban« neveltette fiát.3) 

1516-ban a városi tanács Gönczi András  mester pesti 
tanítót nyerte meg tanítónak.«) Kitűnő műveltségű férfiú  volt; 
a pestiek csakhamar megbánták, hogy őt elbocsátották.*) 

*) Hornyinssky 81 1. 
2) 1511 pflnkOsd  utáni szerdán Váradról íija a kassai tanácsnak, 

hogy két öccsét a mult évben Kassára .pro studio" hozván, itt 88 forint 
évdíjért Paisgyártó Péternél helyezte el Okét. Ez azonban tObbet kOvetel 
és as ifjak  rnbáit letartóztatja. Emiatt panaszt emel. (Eredetije Kassa. 
sz. k. város levéltárában.) 

3) 1614 májas 27-én Szendrttrdl jelenti a kassal bírónak, hogy 
Imre nevii ndvari káplánját Kassára kflldi  „ad revidendum et consolan-
dum fijinm  nostrom, quem in gymnasio vestro erndiendnm servamus." 
(Ugyanott.) 

*) Szakmáry Oy. pécsi pflspOk  1616 kisasszonynapja utáni csQtör-
tOkOn Budáról íija a kassai tanácsnak: „Intelligimus vos cupere ad ree-
toratom istius scholae Cassoviensis bonc Magistrom Andreám alias rec-
torem scholae Pestiensis, ipsumque a vobis vocatui% fuisse.  Qui eom sit 
homo noster, nosque eum doceri, atqne erudiri feceramus"  töle kérte 
elbocsáttatását. A püspök elbocsátja és ajánlja a város pártfogásába. 
(Ugyanott.) 

•J JakabS pesti plébános 1616 július 6-án PestrSl írja „Magistro 
Andreae de Geneh ludi litterarii Cassoviensis Praefecto"  . . . „Taadat eoa 
(civea) jam, summis praedbus te non retmaiaae." (Ugyanott) 
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Pesten köztiszteletnek Örvendett és előkelő férfiakkal  ba-
ráti viszonyban állott Jakabfi  János és Péter pesti plébáno-
sok, úgyszintén Naghzajw Márton pesti bíró élénk levelezést 
folytattak  vele, ismételve kifejezést  adva baráti szeretőtöknek.') 
András utóbb jegyzővé választatott Kassa városa által, 
mely hivatalát számos éveken át viselte.2) 

Tanszékét 1521-ben egy még híresebb férfiú,  fog-
lalja el: Coxe Lénárd,  ki egykor VIII. Henrik angol király 
nevelője volt és hónából — ismeretlen okból — távozni 
kényszerfiivén,  Krakóba s innen hazánkba jött. Előbb Lő-
csén, ntóbb Kassán működött Tevékenységéről semmit sem 
tudunk. Stöckel  Lénárd  tanítványa volt. Csak rövid ideig 
tartózkodott itt. Ismét visszatért Lengyelországba. Már 1526-
ban Krakóban találj nk, hol élénk irodalmi munkásságot fej-
tett ki.3) 

1529-ben Fridericiue  András  hivatott meg Krakóból 
tanítónak.«) Ez még 1533-ban is Kassán volt*) 

Utánna következnek: 
Eck  Bálint,  előbb bártfai  tanító.«) 
Sigismundus  Literátus  és 
Bihari Balázs.7) 
1544-től 1550-ig Caesar  (Császár)  Mátyás  volt tanító.«) 

>) A kassai levéltárban Jakabfinak  4, Péternek és a bírónak 1—1 
Gönczihez intézett levelét találtam. 

2) A hozzá, mint jegyzőhöz intézett nagyszámú levelek a kassal 
levéltárban találhatók. 

>) Klein. I. 186. jegyzet. És Keler Godfrid  értekezése Coxeról a 
M. T. Akadémia kéziratgyiljteményében. 

*) Fridericiug pünkösd vigiláján Krakóból a kassai tanácsnak ú j a : 
„Aecipite, me provinciám scholae snsceptnram ad imminens qnartale; 
ante enim hine abire non mei juris sum, sed meorum disipulorum, quos in 
eruditione habeo." (Eredetije a kassai levéltárban.) 

s) Honter János 1633-ban Váradról Melczer András kassai jegyző-
höz intézett levelében irja: „Andreám Fridericium ludimagistrum ex me 
plurimum D. V. salutare jubeat." 

•) Hornyánszky 90.1. 
1) Ezeket a Bezik-féle  kézirati Gymnasiologia névsorában találjuk. 
«) 1644 és 1660 mint kassai tanító említtetik. (Szalay. A. Hágy-

száz magyar levél. 26. lap.) Azonban 1648-ban a város tanítót keres. 
1648. május 28-án Valierin Konrád Bártfáról  írja Melczer András kassai 
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Különösen ékesszólása és a görög irodalom alapos ismerete 
miatt magasztaltatik.1) 

1554 ben Oergelius  Simon  bártfai  származású, Stockei 
tanítványa, áJl a kassai iskola élén.2) 

1555-ben egy német tanitó,  kinek nevét nem ismerjük, 
az iskola hanyatlását idézi eld. „Oskolánk pasztán áll, — 
olvassuk egy ez időben Kassáról Irt levélben — mert egy né-
met mestert hozának, mely német mester kiveré az magyar 
deákokat belOle; most egy inast állottak belé; gyermekein-
ket széjjel kell bújdostatnunk, nincsen ki tanító."s) 

1557. első felében  egy Richard  nevű tanítóval találko-
zunk. Bertalan  a segédtanítónak (collaborator) neve.4) 

1557-ben Csabai Mátyás  foglalja  el a kassai tanszéket; 
magyar származású férfiú,  ki a német nyelvet sembíija töké-
letesen, de tudományossága által már korábban elhíresült 
Bártfán  StOckelnek tanítványa, mţjd segéde; általa lőn 
ajánlva a kassai tanácsnak.*) Június második felében  jött 

tanácjnokhoa i „Ich habe vernommen dasz Ir eines Schulmeisters bei 
Euch bedürftig  seiet, und der halben einen ausz Euerer Mit te . . . zu un-
serem Schulmeister gesandt, mit anlangender Bitté, ob er irgend einen in 
seinen Schulen, der tüchtig zu Ampt wäre, dasz er Euch mit einen ver-
sorge." Stockei ajánlott egyet, Goldtscfamid  János fiát,  Ut atyja' sajá 
költségén három éven át Wittenbergben és egy évén át Goldbergben ta-
níttatott A levélíró ts ajánlja. „Euer Würden darf  sich nicht besorgen, 
dasz Ihr 'ein Spieler, Läufer,  oder dergleichen an ihm haben werdet" 
(Eredeti}« a kassai levéltárban.) 

i) Fia Caesar György, emlékbeszédében, melyet Szikszói Fabricius 
Balázs fölött  Wittenbergben tartott és 1677 ugyanott kinyomatott, beszél 
atyja tanári működésérfíl.  80 lap. 

*) 1661 június 89-én Stöckelhez intézett levele Bártfa  város levél-
tárában. 

*) Bégi Magyar Nyelvemlékek II. 101. Up. 
«) Kassa város 1667-iki számadási könyvéből. (A M. T. Akadémia 

kéziratgyüjteményében. 
') 1666 május és júniusban többször jártak a kassai tanérnnak 

küldöncééi levelekkel Stöckelhez, miként ez az 1667-iki számadási könyv-
ből kitűnik. — Csabai, 1667 május 8-án Bártfáról  a kassal tanácshoz 
intésett levelében irja magáról, „perfectam  lingvae germanicae, etiamsi 
aliquid ex ea intelllgam, Cognitionen» non habere." (Kassa város levél-
tárában.) 
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Kartárs.1) Alatta iámét nagy hírre emelkedett a kassai ta-
noda.1) Segédei voltak: Gringrang  Gergely,')  Szikszói  Fa-
bricius Balázs*) Schochot  Ádám.*)  Csabai tanársága alatt a 
Táros q j iskola épületet kezdett emelni.*) A hírneves tanár 
1561-ben hagyta el Kassát; valésziníileg amiatt, mert a vá-
rosi tanács fizetésének  kiszolgáltatásában oly hanyagéi járt 
el, miszerint nem egyszer nyomornak volt kitéve.') 

A város már 1560. végén meghívta Kauffin  Richard 
késmárki tanítót. Ez azonban két föltételt  tett Először, hogy 
1561. június 5-ig Késmárkon maradhasson; ezután, hogy évi 
60 forint  fizetést  nyeijeo.*) Foltételei bizonyára elfogadtat-
tak; mert 1565—1570 a kassai tanszéken találjuk.9) 
Hint segédtanárok működtek mellette 1562. és 1563-ban a 
ezász Ulrich  János  és 1564—1569 Róth Menyhért.") 

») Csabai 1667 június 16-én fölkéri  a l u n t i tanácsot, hogy két 
kocsit kflldjUn  érett* Kasaira. Egyúttal kérdést teáz, vájjon hozzon-e 
magával cantort; mintán egy e hivatalra alkalmas ifjú  ajánlkozott öt 
Bártfáról  Kassára kisérni. (Ugyanott.) 

*) Caesar György Fabrici ns fölött  tartott, már emiitett, emlékbe-
szádében Fabricinsról írja: „Operam imprimis dabat cnidam docto viro, 
qoi illis temporibns eruditionis snae gloria totam per Ungariam clarns 
habebatnr, mnltosqne solidloris doctrinae cnpidos in nrbem perdnxerat 
Cassoviam, qnod et in caeteris artibns esset eraditns, et in proponendis 
poetaram scriptis excelleret" 80 L 

») Kassa város 1667-ikl számadási könyvéböl. 
*) Csabai Fabricinst egy dátnm nélkfflli  levélben ajánlja a kassai 

tanácsnak, hogy öt segédévé (collega) nevezze. (A kassai levéltárban. 
Kassai tartózkodásáról szóf  emlékbeszédének szerzője i. h.)' 

*) A barfái  lelkész 1668 ang. 11-én mint „collaboratori in schola 
Cassoviensl" ír neki levelet. (A kassai levéltárban.) 

*) Egy dátnmnélkfUi  levélben kéri a tanácsot n nt aedificatio  in 
aehola et circa eam D. V. curae Bit." (Ugyanott.) 

Egy dátomnélkaii levélben iija a tanácsnak: „Fateor ingenne 
ex qno pneritiam reliqni, nonqnam magia me indiguisse, quam Cassoviae." 
(Ugyanott.) 

*) 1660 deczember 6-én kelt levele. (Ugyanott) 
') Fabricins Pannonius 1670. július 88-én mint kassai tanítóhoz ír 

levelet (Ugyanott.) „ 
" ) Az utóbbi 1669 deeaember 6-én mint „vocatus rector Igloviensis" 

búcsút vesz a kassai tanácstól. Említi, hogy hat év óta tanít Kassán. 
(Ugyanott.) 
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Kanffín  utódairól neveiknél többet nem tadnnk. Esek: 
Kossdius  Mthál, 
Braun János  mester 1570-ben. 
Breslak  Márton  mester 1575-ben. 
Maiimu  Tornát  1579-ben.*) 
Mdcztr  Jakab. 
Püzms Gáspár. 
Paksi  Mthál  1579. körül. 
ffmtschel  Tamás  1587—1589.«) 
Károli  György  1590-ben. 
Brechtd  Márton  1592. kOrttl. 
Kunisch  Péter.3)] 
1597-ben Néereröl meghívatott Gramer Albert,  ki azon 

kor valiisi küzdelmeiben szóval és tollal is élénk részt vett. 
Több polemikus munkát adott ki. Két hittudományi dis-
putádét is nyomatott, melyeket iskolájában tartott volt.4) 
Midőn ö 1599-ben Wittenbergbe távozott, helyébe meghí-
vatott : 

Bocatius János  eperjesi tanitó, e kornak egyik jelesebb 
latin költője. De már néhány hónap múlva jegyzővé válasz-
tatott meg.*) 

Mint segédtanítók alkalmazva voltak 1573—1579 
Sonntag  György');  1579. körül Paevicerus Marton7)-,  1593 
körül Krechtiui  Mátyás*)]  1599-ben Fabricius  Erasmus.9) 

») Hornyánszky 91.1. 
1 Rezik Gymnasiologiájából. 
3) Klein'. I. 106.1. 
*) „Disputationes t u í m , quarum prior agit de orali manduca-

tione corporis Christi in eoena Domini, posterior vero de paasione et morte 
D. n. J . Christi. In schola Cassoviensi a M. Alb. Grayero reetore ibidem 
in gratiam juventutis propositae et ezplicatae." BArtfa  1698. 

*) Rezik. Gymnasiologiájából. Fabricius 1600 október 11-én mint 
„coliega" írj* a tanácsnak, hogy a mntt ér óta, Bocatius visszalépte 
után, vezeti az iskolát. 

*) 1673 június 14-én jelenti a kassai tanácsnak, hogy elfogadja  a 
segédtanítói és karvezetSi tisatet. 1679 nov. 14-én jelenti a selmeczi f8-
bírónak, hogy elbocsáttatását kérte. 

*) Barik Gymnasiologiájából. 
t) Klein. L 106.1. 
•) Lásd • 6-ik jegyzetet. 
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52. 
Kecskemét (Protestáns). 

A reformatió  elsO korszákéban is létezett itt kétségte-
lenül iskola, melyben 1596. körül Veresmarti  Mihdl  taní-
tott.1) Nagyobb virágzásra akkor emelkedett, midőn 
a híres tolnai iskola 1599-ben, a török hadjáratok következ-
tében pnsztnlásra jntott. Ekkor ugyanis tanítója Petri  György 
a colléginmbeli ifjúság  nagy részével Kecskemétre köl-
tözött át.'J 

53. 
Keresztúr (Protestáns). 

A Nádasdyak e birtokán 1591-ben a brandenburgi szár-
mazású Otto Daniel tanított.3) 

54. 
Késmárk (Protestáns). 

A Szepességnek ezen Lőcse után legnevezetesebb városa 
kétségkívül a legrégibb időktől fogva,  jeles iskolával bírt 
A város számadási könyveiben, 1482. óta fordúlnak  elfi  isko-
lai kiadások.4) 

Az első tanító, kinek nevét ismeijük: 
1510-ben György.*)  Későbbi utódjai: 
1556-ban Gáspár.*) 

') VwNoiiti Mihál Autobiograpluája. (Kiadja Ipolyi Arnold.) 9 1. 
*) Értesítvény a kecskeméti helr. hitv. föiskoláiBI.  1884. 6 L éa 

1867 19 1. 
*) Beiik. 
*) 1482 „Seolastieus tnlit fl.  1. tertia dia deeollationis a. Job. B. 

anper Salve Regina." 
1488. „Capellano et Seolastico de Salve Begina fl.  4." 
1609. „Maţiater Scholae die dom. ante Gregorii tnlit fl.  3. d. 

82. Peria tertia port Epiph fl.  6. d. 71." 
») A vároa számadásaiban 1610. .Georgina Scolaatiens tnlit radon« 

eeUarii fl.  6. d. 80." 
*) A város jegyzökönyvében 1556 okt. 16. említtetik „Des Gsspai 

Schulmeisters Weib." 
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1558—65 Kaufin  Richárd,  kit I. Ferdinánd nemes 

rangra emelt. 1565. Kassára ment át.1) 
1566- 71 Fabinus  Lakáét.*) 
1571—75 Thorakonymus  Mátyás.  Tanárságának utolsó 

iveiben segéd nélkül lévén, egy ideig maga viselte hivatalá-
nak egész terhét Ekkor reggeli 5 órától 10-ig és déli 12-töl 
esti ő-ig volt elfoglalva.  Állása csak akkor lett kedvezőbb, 
midén Schemen Kelement  Bártfáról  segédnek nyerte.3) A 
tantárgyak, melyeket előadott, a kővetkezők: hittan, latin 
te görög nyelv, .ékesszólástan te mennyiségtadomány.4) 
Kálvin hitelveivel rokonszenvezvén, az orthodox lutheránus 
lelkészszel súrlódásokba bonyolált, minélfogva  távozni kény-
szerült 

1575 Sonntag  Imre. 
1576—80 Ambrosius Sebestyén. 
1581—82 Greiffenzweig  János. 
1582—83 Rechennius David. 
1583—85 München  Pál. 
1585—88 O abelmann Miklós  mester, Mecklenburgból 
1588—89 Sonntag  György. 
1590— 94 Marthius  Mihál  mester. , 
1595—98 Mylius  János  mester Morva-Iglóból. 
1598—99 Kunisch  Márton.  5) 
Midőn az imént említett Mylius meghivatott, az iskola-

fölügyelői,  a városi tanács hozzájárulásával, szerződésre léptek 
vele. Ebben kötelességévé tétetik a hittant előadni, a „sza-

!) 1668 nonis novembris kelt levele a kassai tanácshoz Kassa 
levt. 1660 meghivatik Kassára tanítónak; kész menni, de kijelenti, hogy 
1661 június 6-ig Késmárkon kSteles maradni Tovább maradt. 

*) Genersieh (O. 146. L) előtt kétséges, vájjon Fabinus tanító volt 
•e, vagy csak segéd. Azonban a késmárki városi levéltárban találtatik egy 
1670-ik levele, melyet mint „Bector Scholae" ír alá. Elmaradt fizetését 
kéri és megjegyzi „requirit hoc non solnm mea, verum etiam collegaram 
meoram nécessitas." 

*) Thorakonymusnak kilencz levele a Sinai-gyfljteményben.  (Deb-
reczeni helv. hitv. superint. levéltára.) 

4 ) 1676 május 6-én Ambrosius Sebestyén résaére kiállított bizo-
nyítvány. Klein. I. 2 1. 

») Genroich II. 146. s kk. 11. 
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bad művészeteken kivtil" a latin és görög nyelvet tanítani 
Fizetése hetenkint 2 tallér, évenkint 24 öl fa.  De segédeit 
maga tartozik fizetni.  Minden tannlótól negyedévenkint és a 
három föünnep  mindegyikén 2, Gallus napján 3 és a két vizsga 
alkalmával 3 dénárt nyer; emellett a recordatiók és temeté-
sek alkalmával is mellékjövedelmei vannak.1) 

55. 
Kis-Szeben (Protestáns). 

Tanárok:2) 
1568 Ulrich  János 
1570 körül Grynaeus János  Jakab. 
1574 „ Erasmi János. 
1578 „ Ifjabb  Stockei  Lénárd. 
1581 „ Hertelius  Kristóf. 
1590 „ BeUius  Márton. 
1596—7 körül Molitor  Péter. 
1599 körül Frölich  Zakariás.3) 

56. 
Kolozsvár (Katholikus). 

Azon iskolákról, melyeket Erdély fővárosában  a tanács 
és a kolostorok  föntartottak,  nem birunk adatokat4) 

Báthory István  Erdély nagy fejedelme,  egyidejűleg elő-
mozdítani kivánván a kath. egyház és a közművelődés' érde-

') Késmárk város levéltáriban. „Protocollum Correspondentíarum. 
1689—1620." 

*)Ki*-8zebenvárosa 1469 uz. Bertalan ntini csütörtökön Birtfa  viroe 
tanácsához intézet levelében emliti „Laurentius Baccalaureus unser Schul-
meyster." (Bártfai  levéltár.) 

a) Besik Oymnasyologia. — Klein. III» 186—« 11. Moli tornak egy 
1697-ikl levele a bártfai  levéltárban. 

4 ) Ezeket hiába keressük Jakab Elek „Kolozsvár Története" czimtt 
nagy munkájában. (I. kötet. 1870.) A 818-ik lapon említi ugyan 
hogy a „tudomány ás műveltség érdekeit a reformált  Ferenczszerzet farkas-
utczai tanodája iQusága erős tanári kara (sic) képviselte. Hol 4—6 ko-
szorús tudor tanított, a tudás nem hiányozhatott." Azonban a jegyzet nem 
igazolja a szöveget. 
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keit, elhatározd a jezsuitákat  megtelepíteni Erdélyben. Szán-
dékát azonban csak akkor valósltá, midőn Len gye" ország 
királyi trónján ült 1579-ben Leleszi János  atyát Gyulafehér-
várra küldötte, hol Báthory Kristóf  fiának,  Zsigmondnak ne-
velőjévé lön. Ugyanazon év október havában Lengyelországból 
tizenkét jezsuita-atya Kolozsvárra küldetett A legkitűnőb-
bek kOzöttOk: Vangrovüius  Jakab,  előbb vilnai rector, és 
Odescalchi  Jakab.  Báthory István a [hajdan szent Benedek-
rendű kolosmonostori apátságot, Monostor, Bács, Jegenye 
helységekkel adományozta nekik, hogy jövedelmeiből a col-
légiumot és az iskolát, melyet haladéktalanéi megnyitottak, 
ftntartsák.'1) 

Azonban már két évvel utóbb czélszerübbnek látszott az 
iskolát a városba, Kolozsvárra áthelyezni, hol a király két el-
pusztult kolostort helyezett rendelkezésökre és azt saját 
költségén berendezte.1) Ugyanő 1581. május 12-én Vilnában 
kiállított okmánya által a kolozsvári gymnásiumot az Aka-
démiák  rangjára emelte s mindazon kiváltságokkal, melyeket 
ily főiskolák  birni szoktak, kitüntette. Tanúskodik ezen ok-
mány nemcsak a Jézus-társaság iránti tiszteletéről, hanem a 
tudomány és tanügy iránt viseltető lelkes érdekeltségéről is. 
Kiemeli, hogy minden időkben azon volt >ut exemplo caete-
rorum Principum doctos viros, pietate ac vitae commenda-
tione insignes, iu Transylvaniam accerseremus, quorum doc-
trina et piis institutis, vera pietas in suam antiquam posses-
sionem restitueretur et saerarum literarum  atque humanita-
tis studiis  juvenes instructi, alii ad tractándas res sacras, alii 
ad civilitatis studia aptiores redderentur; quarum quidem 
causá nostrae gentis homines longissimas peregrinationes, 
magno sumptu suscipere sunt coacti: cum neque in Transyl-
vania, neque in ipsa Ungaria, Collegia, aut Academiae ullafe 
haberentur; imo saepe permultis praeclaris ingeniis alio ob 
sumptuum inopiam proficisci  non liceret. . . . hinc internus-

')Socherus. História Societatis Jesu Provinciáé Austriac 179,218 s kk.11. 
*J  Báthory István 1683 február  13-án i r ja : „Collegium . . . fnn-

davimos, sumptus iis necessarios süppedi tavim as, scholas aedifieavimus, 
ac omnibni în rebus eorum usibus abunde prospeximus." Kaprinay. His-
(toria Diplom. I. 48 1. 



111 

sis honestis literis inter militarea hominea scientia destitutos, 
•etiam pietatia stadia refrixerunt,  et omni» vitae elegantia  sub-
lata est* Emiatt elhatároz* a jezsuitákat Erdélyből megtele-
píteni, s kolozsvári collégiumjoknak adományozza a szt Fe-
renez-rend elpusztult kolostorát, valamint a szomszéd apácza-
koloetort, hogy az iskolává átalakíttassák. Egyúttal megálla-
pítja, hogy ki ezen tanintézetben „in humanioribus literit, 
•haébreit, graecie, et latinis  cum laude versatus fuerit,  et pos-
tea ad alterntrius facultatum,  sive Theologiae, sive Philoso-
phiae fastiginm,  argumentís prius doctrinae suae editis, ju-
dicio Collegii pervenire yoluerit, ad  gradust  et baccalaurea-
tus, et magisterii,  et doctoratul  promoveri postit.  Quae quidem 
promotio tantum dein juris, dignitatis, praeeminentiae, orna-
ment! habeat, quantum istinsmodi promotiones in Italiae, Gal-
liae, Hispániáé et Germaniae Academiis de jure et oonsvetu-
dine habere solent. Quod ut auetoritate Pontificis  Maximi 
aaneiatur . . . apud Sedem Apostolicam contendemus."1) 

A főiskola  1581-ben nyittatott meg ünnepélyes vi-
tatkozással,  melyben Ptiechius János  jezsuita nOvendék 
Schreck  Wolf  gang  hittanár vezetése alatt, egy hittudományi 
tételt védelmezett1) 

A kiţâly a collégiumot késObb újabb adományokkal hal-
mozta el, Tiburcz, Bogártelke és Kajántó falvakat  engedve át. 
Ekként lehetővé vált, hogy Bécsből, Lengyel- és Olaszország-
bél több jeles rendtag küldessék ide. Számuk csakhamar 30-ra 
-emelkedett. Közöttök több kiváló tehetségű és ügyes tanár 
találkozott Képességeik és sikereik híre nagyszámú tanít-
ványokat gyűjtött körűkbe. Protestáns szülők is szivesen 
küldötték gyermekeiket tanodáinkba. Ezek közül számosa-
kat megnyertek a kath. egyháznak, némelyeket rendjöknek 

í) Kaprinay Hnng. Diplomatica I. 41 s kk. 11. 
*) A kolouv&ri lyceum könyvtárában Oriatetik egy három és 

161 ivnyi nyomtatvány, melynek csfme:  „These« de pnro et expresao Dei 
Terbo, tam seriptís quam viva vooe tradlto, et pari utrinque autoritate, 
mecessitate, utilitate ae fine.  Ad dispatandom publice propositae, cum Clau-
•d'.opoli nóvum Oymnasium aperiretur. A. D. 1681. Defendentur  a Joanne 
Suschio S. J . Praeside, Wolfgango  Schreckio Theologo ejudem S. J . t t 
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is. így 1087-ben négy tanalót vettek föl  njonczaik sorába; 
közöttök volt Pázmány Péter.*) 

Az Akadémia mellett nagy hatása volt a convictuenak, 
a növeldének, melyet 1583-ban szerveztek. Ennek megalapí-
tására Báthory Istvánt XIII. Gergely pápa hívta föl,  ki maga 
évenkint fizetendő  ezer aranyat ajánlott költségeire. — A 
király örömmel karolta föl  ezen kivánatot. „Illud qnoqne 
nobis omittendnm non fait,—  iija 1583. február  13-án kelt ok-
mányában, — quin ingenuorum adolescentum et juvenum 
studiis addietorom frequentiam,  seu segetem quandam obe-
rem produeeremus, eamque sumptu nostro ad spem pietatis 
et literarum laudis eontinue aleremus.' Ezért a pápa buzdí-
tásaira „CoJlegio S. J. Claudiopoli in Transylvania, nna cum 
scholis iam erectis, Seminarium quoque iuvenum, nobüium et 
plebyorum, qui nempe ob tennem eorum fortunam,  ingenium 
literié  excolere non possent, adjicimueEzen  intézet költsé-
geire maga is évenkint fizetendő  1000 magyar aranyat utal-
ványozott. „Ea lege, ut haeo pecunia, collata cum Pontifioia 
. . . . ad solos tantum stúdiósáé juventutis, egenae videlicet 
et ope indigentis usus, victusque rationem convertatur."2) 

A növelde egy régi, elpusztult, a szt. Háromságról czlm-
zett kolostort nyert lakhelyfii  s csakhamar o|y virágzásra 
emelkedett, hogy néhány évvel utóbb 80 növendéket szá-
mított 

Azonban a jezsuiták által kiküzdött eredmények fölkel-
tették a protestánsok ellenségeskedését Ehez járult, hogy 
többen az atyák közül, bozgalmok által elragadtatván, sze-
mélyes ellenségeket is szereztek. Az 1588-iki enyedi gyűlé-
sen tétetett az első kísérlet arra, hogy a jezsuiták az ország-
ból kiutaslttassanak. Ezen ügy a következő gyűlésre halasz-
tátott, hol szenvedélyes vitákat idézett elő. 

Báthory Zsigmond soká vonakodott a prot rendek Bttr-
gető kivánatát teljesíteni. Végre engedett és megerősítette & 
törvényczikket, mely a jezsuitáknak száműzetését kimondá. 
Ennek folytán  a rendtagoknak távozni kelle és iskoláik föl-

' ) Franki. Pizminy Péter és kora. 1.9 1. 
Kaprinay i. m. 49 1. 
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oszlottak. De hét évvel utóbb, 1595-ben Báthory Zsigmond 
reábírta a gyulafehérvári  országgyűlést, hogy az előbbi 
végzést megsemmisítse és megengedje, hogy ,az pater jezsui-
ták Kolozsvárra, Monostorra és ide Fehérvárra bejöhes-
senek." 

Ennek folytán  a jezsuiták ismét visszatértek elhagyott 
kolostoraikba és újra megnyitották kolozsvári főiskolájokat. 
Ennek állapotáról csak az 1600-ik évből birnnk tájékozó 
adattal. Ugyanis a collégium évi jelentésében olvassnk: 
„Magistri fnernnt  octo, qui casus conscientiae, capita fidei 
hac tempestate in controversia posita, Fhilosophiam, Rhetori-
cam, Humanitatem tradiderunt et Grammaticam." 

Azonban kevéssel utóhb, Báthory Zsigmond visszavonu-
lása után, a Báthory Endre meggyilkoltatását követő zavartel-
jes időkben ismét távozni kényszerültek. Akademiájokat 1603-
ban a nép töréstől lerombolta. ') 

57. 
Kolozsvár (Protestáns). 

E városban egyideig az ágOBtai felekezet  volt túlsúly-
ban , mig utóbb a református  egyház által háttérbe szorítta-
tott. Az iskolát is egyideig amaz, majd ez birta. 

1545-ben Vízaknai  Molnár  Gergely  tanított itt. E tu-
dós férfiú  Heltainak a biblia magyar forditásában  munka-
társavolt. Latin nyelvtant is szerkesztett. Meghalt 1558-ban«2) 
Utódja 

Dávid  Ferencz  a wittenbergi főiskola  növendéke. Nem-
csak a tanszéken, hanem a hitviták és a hittudományi iroda-
lom terén is kitüntette magát. Utóbb kolozsvári lelkészszé, 

1) Soclierus i. m. 234 s kk. 11. Benkö Transylvania II. 246 1. Veszely 
K. Erdélyi Egyház történelmi Adatok. 1860. I. 186 s kk. 11. Litterae 
Annuae S. I. 1600. 496 s kk. 11. 

2) Benkö Transylvania II. -271, 319 11. Horányi Memoria II. 666 
1. Bartholomaeides. 27. 1. 

FRANKL. UAZAI ÉS KÍLF. 1EK. XVI. ÍZ. 8 
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nuyd anperintendenasé választatott. Az unitáriusokhoz csatla-
kozván, e felekezet  egyik legbuzgóbb apostolává lön. >) 

1565. körfii  Kár  olt  Péter,  a század egyik kiváló tudÓBa, 
ezen iskolában kezdette meg nyilvános pályáját Itt adta ki 
görög nyelvtanát. 1570-ben a váradi prot egyház lelkészszé 
választotta. *) 

1565-ben Szikszói  Fabricius  Bálás  sárospataki tanító 
hivatott meg. Élénk részt vett az nnitárinsok elleni polémiák-
ban. Emiatt távozni kényszerült. Visszatért Patakra. 3) 

1590. körűi Félegyházi  István  működött itt mint tanár. <) 
Megemlítjük, hogy ezen tanoda 1564-ben János Zsig-

mond visszatértét Erdélybe egy versezet kinyomatásával ün-
nepelte meg. Gzlme: „Congratulatoriae Scholae Clandiopo-
litanae, de victorioso reditn Hlnstrissimi et Serenissimi Prin-
cipis ac Domini Joannis secnndi.... Patroni stndiornm cle-
mentissimi.V) 

58. 
Kolozsvár (Unitárins). 

Az óvárban létező domonkosi zárdát Izabella királyné, 
az 1556-iki országgyűlés végzése értelmében, Kolozsvár váro-
sának tanodai czélokra átengedte. Ennek közvetlen közelé-
ben János Zsigmond roppant termet, mely 30 ablakkal birt, 
építtetett. Ez „Apollatium" vagy „ Apollo palatium" nevet 
viselt. 

Ezen tanodát és az épületet 1564-ig Luther ̂  1566-ig 

i) Életrajzát adj« b munkáit felsorolja  Seivert 64 s kk: 11. De is-
meretlen Tolt eddig azon tény, hogy 6t Kassa városa 1667 ben lelkészszé 
választotta meg, s 6 a meghívást nem fogadta  el. Az erre voratkozó le-
velezések Kassa város levéltárában. 

*) Lampe 617 lap. 
3) Említi ezt Caesar GySrgy azon emlékbeszédben, melyet Fabri-

cina folott  Wittenbergben tartott. 47 lap. 1666-ben a kolozsvári lelkész 
menyegsitje alkalmából OdvOzlS költeményt nyomatott. (Egy példány a de-
breczenl KOny vtárban.) 

*) dartholomaeides. 90 lap. 
*) Imprepsum Clandipoli Transylvaniae in officina  Casparis Helti 

tan» 1664. i kis 4-ed rétfl  nyomtatványból a kit első levél megvan a 
debreczeni ref.  colléginm könyvtárában. 
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Kálvin hírei birták. Ekkor János Zsigmond az unitáriusok-
nak adta át, kinek adománylevelét 1571-ben Báthory István, 
az iskola seniorának Yálasznti Györgynek kérelmére, meg-
erősítette. 

Az unitárius tanoda első igazgatója Dávid  Ferencz  su-
perintendens, kinek oldala mellett mint tanárok Basilius Ist-
ván kolozsvári lelkész és Theobald  működtek. 

1570-ben mint tanár alkalmaztatott a meisseni szárma-
zású Sommer  János  jeles nyelvész és költő. Vittenbergben és 
Odera melletti Frankfurtban  végezte tanulmányait. 1561-ben 
Tészt vett Heraklides János moldvai hadjáratában, s midőn 
ez Moldvát meghódította, általa egy gymnásium szervezésé-
vel bizatott meg. Midőn 1563-ban pártfogója  elűzetett, ő is 
menekülni kényszerült. Hosszú bqjdosás után Erdélybe jött. 
Előbb Brassó éB Szeben iskoláiban tanított. Blandrata  1570-
ben Kolozsvárra hívta, hol az unitárius vallás buzgó apostola 
volt. Itt működött 1573-ig. Több történelmi, polemikus és 
költői művet irt Utódja 

1573—77 Paläolog  Jakab,  állítólag a görög cstszári 
ház sarja. Miként származását, úgy halálát is homály bo-
rítja. Állítják, hogy Rómában máglyán végezte életét. 

1577—79 Hunyady  Demeter az igazgató. Laskói János 
tanító. 

1579—87 Pintzovitz  Mátyás  , kit krakói tanszékéről 
Blandrata hívott meg. Szintén Lengyelországból hívatott meg 
a brandenburgi származású Franke  Keresztély  tanár, ki 1585-
ben Epiktet egy bölcsészeti munkáját adta ki Kolozsvárt. 
1590-ben Prágába távozott. 

1587—92 Enyedy  György  igazgató. 1590—90 a pome-
rániai Fischer  Simon  tanító. 

1592—96 Szentmargitai  János  igazgató. 
1596—1600 Seentmártoni  Pál igazgató. ') 

t) Székely S. Unitárin t«1Us tOrténeti Erdélyben. 100—108 11. 
Bejtkft  TrensylrenU. II. 184 és 81» 11. Semrt. 91,86, 404—418 11. 
Czvittinger 368 1. Bsrtholomaeides 90 L 

* 
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59. 
Komárom (Katholikus). 

A XVL század második felében  a várkapitányok tar-
tottak fön  e városban iskolát 

1594-ben Marcus  Boldizsár  volt itt a tanító.1 

60. 
KffrmVcz  (Protestáns). 

E város tanodájának tanszékét 1525-ben SchrSdter-
(vagy Schwärmer)  György  szebeni származású tanító fog-
lalta el, kit Acbatios Imre a terjedő protestantlsmnshoz szító 
lelkész kényszerltett távozni. 2) 

1530—1538 Scheider  Pál mester működött itt, ») 
1546-ban pedig Thesler  Gáspár. 4) 
1560-ban nagy tűzvész pusztított a városban, melynek 

az iskolaépület is áldozatává lön. A vároB nem késett ugyan 
qjraépltéséröl gondoskodni; de miután pénzügyi helyzete 
épen a tűzvész következtében igen szomorú volt, csak lassan 
haladt előre, bár a kamara is hozzájárult a költségekhez. 1563. 
tavaszán a tanács az esztergomi érsekhez is fordult,  segélyért 
esdve; folyamodásában  kiemeli, hogy már is 200 forintot 
adott ki az építésre, melynek felét  a kamara szolgáltatta.5) 

Egyébkint az iskola költségeit nem egészen a város 
viselte. A hívek is adakoztak reá, a templomban e czélra 

') 1694 deczember 2-án a pozsonyi tanácshoz intézett levelében 
„Balthasar Marens geweseer Schulmeister in Comorn" irja magát alá 

Elmondja, hogy Komáromban, „in der kaiserlichen Majestät Dienst* állott 
és a török ostrom miatt kényszerült hivatalát elhagyni. Nagy nyomorban 
lévén, a tanácstól segélyt kér. (A levél eredetije Pozsony város levél-
tárában.) 

2) Klein II. 396 L 
3 ) Lacsny kézirat! munkája 189 1. 
4) Ennek 1646, 16 cal. április Körmöcz várósához intézett levele 

a kOrmöcxi levéltárban. 
*) A kSrmSczl tanácsnak 1662 april 3-án az esztergomi énekhez 

intézett folyamodásából  (Egykorú másolat. Ugyanott) 
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fölállított  szekrénybe, mely „Gottes-Kasten" nevet viselt. l) 
Az esztergomi érsekek pedig a pisetum-jövedelemből éven-
kint hat forinttal  járultak a tanítók fizetéséhez.  2) 

Ezen időtájban Hoffstetter  János  Ádám  volt „conrector." 
Ez 1559-ben foglalta  el állomását és 1565-ban is még 
birta azt, amikor a városi tanácshoz intézett folyamodásában 
panaszkodik; hogy hat év előtt megállapított heti béréből a 
város 7 rpoltúrátu levon; mi annál nehezebben esik neki, 
mert semmi mellékjövedelemmel, a „húsvéti recordátiók" 
kivételével; nem bir; ellenben oly szorgalmasan működik, 
hogy 2 óra helyett, mire kötelezve volna, naponkint négy órát 
tölt az iskolában. 3) Segéde a wartenburgi származású Grün-
felder  György  (1561—1565); ki 1565 őszén egy szomszéd 
helység lelkészéve választatott. 4) 

E két férfiúnak  helyét 1566-ban Staudenhertz  Lénárd, 
mint „ludirector" és Sock  Tamás,  mint „cantor" foglakael.5) 

Ezek egy évtizednél tovább működtek Körmöczön. 
Staudenhertz kitíint buzgósága és önzetlen áldozatkészsége 
által. Miután a kamara az előbb fizetett  segélypénzeket meg-
tagadta, s a tanulók szülei is vonakodtak a szokásos tandíjt 
lefizetni:  ő a maga költségén tartott magának segédeket, 
kiket — szokás szerint — a tehetségesebb, idősb tanulók so-
raiból választott ki. De nemcsak pénzttgyi nehézségekkel 
kényszertilt küzdeni. Az ifjak  hanyagsága a tanulásban, s en 
gedetlenségök oly nagy volt, hogy eredménytelenttl merítette 

1) Hoffatetter  tanítónak 1565 nov. 27. a város föbírájához  intézett 
folyamodásában. 

2) A tanítói karnak 1573 april 10-£n ezen illeték újabb utalványo-
zása tárgyában Verancsicshoz intézett folyamodásából. 

3) 1565 nov. 27. a város föbírájához  intézett folyamodása.  „Wäre 
mir auch unmöglich — irja többi között — bei so geringen Einkommen 
hinfUro  des Tages vier Stunden zu laboriren ; würde vielmehr gezwungen 
zu den vorigen zwei Stunden, darauf  ich vocirt bin, wieder zu greifen.* 
(Eredetije) 

4) A körmöczi polgármester által 1565 okt. 13-án kiállított aján-
lólevél, midőn magát pappá szenteltetendö Brieg sziléziai városba 
utazott. 

5) A körmöczi lelkészeknek és tanítóknak 1566 július 21 a körmöcsi 
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ki az intések-, sOt még a botbüntetéseknek minden nemeit. 
Ezen idd alatt a várost újabban sttlyos csapás érte. 1571-ben 
pestis látogatta meg, mely megtizedelte a. lakosokat és szét 
riasztotta a tanulókat. Az iskola két éven át majdnem telje-
sen elhagyatva volt Csak 1573. kezdenek iámét sűrűbben gyü-
lekezni a tanulók. Amikor is a tanító nem mulasztotta el a város 
tanácsát a tanügy érdekeinek buzgóbb fölkarolására  inteni.») 
Egyúttal lépéseket tett arra nézve is, hogy a tanoda régi 
jövedelmei birtokába visszahelyeztessék. 2) 

Már néhány héttel utóbb ki volt egészítve a tanítói tes-
tület. 3) És vezetése alatt az iskola csakhamar nagy hírre 
emelkedett. A főurak  is szívesen küldOtték ide gyermekeiket, 
így 1570-ben Kendi  János*)  és fiéwai  Mihál főispánnak  fia  Ló-
rin cz, •) voltak tanítványai. Réwai Mihál 1576. nyarán ifjabb 
fiáit  is ide bocsátotta.6) Ezek bét évig tartózkodtak itt. Tindei 
Péter nevű polgár házánál laktak. Velők veit nerelőjők — 
előbb Draskóczi György, utóbb „Domanizenus" Mihály — 
és egy szolga. Fejenkint minden héten 73 dénárt fizettek  a 
lakásért.7) 

De ezalatt a derék Staudenhertz megszűnt működni. 8) 
Utódai csak rOvid időt töltöttek a kőrmOczi iskolában. 

') Staudenhertznek 1678 marcaius 1 a kBrmöczi tanácshoz intését 
nagyérdekü emlékiratából. 

2) 1673 april 10 az esztergomi énekhez és 1674 szept 30 a~kama-
rához intézett folyamodása. 

') Az 1678 april 10-én ás esztergomi érsekhez intézett folyamodás 
így czímeztetik: „Bectoris, Cantoria et caeterorum Collegarnm lndi lite-
rarii Cremnicienais snpplicaţfo." 

*) 1670 november 9-én és 1671 april 9-én kelt levelei a Béwai 
család levéltárában. 

») 1670 október 18-ától 1671 april 9-ig tanult KOrmöczön. Ne-
velői voltak Károetonyi  Mihál  és egy Andrát  nevű ifjú.  (Leveleik a család 
levéltárban.) 

•) Béwai Mihálnak 167« ang. 80, szept. 12 és 16 a körmöczi fő-
bíróhoz intézett levelei. 

>) Domsnizenns nevelőnek 1688 aug. 19 a kOrmOcü tanácshoz, 
intézett levele, melyben a gazdával tOrtént leszámolás tárgyában föl-
merült nehézségek iránt ír. 

1 Mikor és mikép történt ez, nem tudjnk. 
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Sonntag  Qy'árgy  mir 1578- elején távozott.1) Utána x), 

Schwengler  Márton  beszterczebányai tanító hivatott meg. De 
ez csak akkor foglalta  el állomását, mikor föltételeit  a kör-
möczi tanács elfogadta.  Ezek pedig a kővetkezők voltak. 
Két ktilön éptllet, egyik lakháznl, másik a tantermek szá-
mára ; az eddigi fizetésnek.  — mely hetenkint egy forintból 
állott — fölemelése,«  a háztartásra szükséges fa  megajánlása; 
végre a város talâţjon módot, hogy a tanulók rendesen, min-
den héten megfizessék  a tandíjt. 3) 

Meddig tartózkodott Schwengler Körmöczön, nem 
tudjak. 

1589. tavaszán a tanítói állomás üresedésben volt 
és a schmalkaldeni származású „Magister  Nicolau»  Florus" 
nyerte el.4) De nem birta soká; kevéssel utóbb elragadta 
a halál.3) 

1590. körül Greueelius Márton  a „conreetor." 
1595. Schimkó  (vagy Simonnides)  János  a „conreetor".*) 
1596-ban a szilezia Gräbel  Miklós  hivatott meg, ki 

1600-ig tanított, amikor Eörmöcz városa lelkészszé válasz-
totta. Kitűnő férfiú,  kit BocatiuB megénekelt. ') 

i) 1678 február  19. elbocsáttatását, febr.  27. elmaradt fizetését 
sürgeti. 

*) A ráros 1677 okt havában alkudozni kezdett Pribitser Jakab 
beszterezebányai tanítóval. De est a beszterczei tanács vonakodott elbo-
csátani. (1677 4 idus oct., 1618 marea. 18 is 28 a kSrmOcsi tanácshoz 
intézett levelei.; 

*) Sohwengiernek 1678 május 14-én a körmöczi tanácahoa in-
tézett irata. 

«) Ennek 1689 jún. 96. n körmöczi tanácahoa intéaett kérvénye, 
a tanács hátiratával. 

5) „Johann Müller, Herr Huttenbreiter's Kinder Piaeeeptor" Besz-
tsrcasbányárél 1590 okt 9, a körmöczi tanáeshoa intézet levelében 
kérdést tesz Florus hagyatéka iránt. 

•) Laceny 189 1. 
') Klein Nachrichten. 81, 87 IL — Bartholomaeides szerint Sebald  t 

Erasmus éi Daduck  Márton is tanítottak Körmöczön a XVI. saáaid má-
sodik felébén.  (Memoria. 41, 77 1.) Ezeknek nyomaira a város levéltá-
rában nem akadtam. 
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61. 
Korpona (Protestáns). 

Tanítók: 
1570 körül Saltzhank  György mater. 
1574 „ Krupina  András. 
1584 „ Drechszler  Lőrincz.1) 

62. 
Alsó-Kubfn  (Protestáns). 

1580 Rozinszky  Márton. 
1699 Hrabecz  Miklós.*) 

6a 
Látókff  (Lechnicze. Kolostori iskola.) 

A Szepességben a karthauziak  jeles zárdával birtak, a 
mely mellett a XVI-ik század elején iskolájuk volt Év-
könyveikből tndjnk, hogy 1500-ban „P. Jodocus"  lett ta-
nárrá „Professor  hnins domoB." Magasztaltatik ügyessége 
és szorgalma miatt, melyet a'kGnyvek másolásában kifejtett. 
1608-ban Jánosba, lett ntódja. 

1512-ben Thyr  Mihál  választatott perjellé, ki elObb 
tanár volt. 1517-ben is Eucherius atya tanárból választatott 
perjellé.3) 

Mintán a mohácsi vészt követő időkben a zárda el-
pnsztúlt, birtokait I. Ferdinánd. 1565 nov. 11 éUr  Bornemissza 
György  szepesi prépostnak adományozta; de kötelezte őt, hogy 
a jövedelmekből „tndós és jó erkölcsű tanítókat tartson."4) 

») Csery. Korpona v. történet«. (Tudom. Értekező. IL) 485, 431 
IL — Bartholomaeides 64 L 

*) Klanieza (Fabó kiadása) 88 l. Bartholomaeides 76, 99 1L 
3) Wagner Analeeta SoepusiL I. 77 s kk. U. 
*) Wallaszky 176 L Ez azonban nem fislelt  meg kötelességének, 

stft  a kolostort Kátay Ferencsnek zálogba Tetette. Ennélfogva,  midőn 
1678-ben a karthauziak ffinOke  ezen kolostor visszadását kérelmezte 
a pozsonyi kamara 1678 marczius 18-án kelt fölterjesztésében  azt vé-
leményezte, hogy a király Bornemisszát — ekkor már Csanádi pflspOkOt  — 
e javadalomtél megfoszthatja.  (A m. k. kamarai levéltárban.) 
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64. 
Leibitz (Protestáns). 

1576 körül Hutter  Ádám. 
1590 „ Frölich  János. 
1594 „ Serpilius  (Quendel)  János.1) 

65. 
Ubetbánya (Protestáns). 

Iskoláját nevezetessé tette Gregori  nevű iskola mestere, 
ki mint a protestantismns egyik legelső terjesztője, s a bá-
nyavárosokban támadott zavargásnak vezére, Verböczy által 
törvényszék elé idéztetett és 1527 augusztus 24-én Dobronán 
kivégeztetett.2) 

1575 körül Wagner  Márton  tanított itt, ki a prot hit-
tudományi irodalom terén is tevékeny volt. *) 

66. 
Alstf-Undva. (Protestáns). 

Itt 1559-ben tanító volt Beythe István,  utóbb superin-
tendens.4) 

67. 
Uppa (Protestáns). 

A XVL század közepet^ján tanított itt Szegedi  Kis  litván.  *) 
68. 

Liptó-Szent-Mikltfs. (Protestáns). 
Itt a Pongrácz család pártfogása  állott fönn  iskola. Ta-

nítói voltak: 
1573 Záborszky  Márton, 
1583 Bárány Lénárd.*) 

i) Bmrtholomaeidee 76 L Klein. I. 896 1. Homyánaaky 108 1. 
*) RibinL MemoralilLa I. 19 1. Bérési. Dév»y Bíró Vátyás SS 1. 
*) Bartholomaeidee. 66 1. 
•) F>bó A. Beythe élete. 6.1. 
•) Ciwlttínger 866 1. 
•) Klanicza. (Fabó) 69 1. 
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6 . 
Lőcse. 

A Szepesség ezen legelőkelőbb városában bizonyosan 
már a legrégibb időkben létezett iskola. A tűzvész, mely 
I5ö0-ben a várost és levéltárát elhamvasztotta, megfosztott 
minket ezen iskola régibb történetére vonatkozó emlékektől. 
A XVI. század első feléből  csak gyér adatokkal birnnk. 

1520-ban Henckel János, a város nagytudományú lel-
késze, a vezetése alatt álló iskolának kitűnő tanítót nyer 
meg. Éz az Angolországból bevándorolt Coxe Lénárd  „koszo-
rúzott költő," előbb állítólag VIII. Henrik nevelője. Azonban 
csak 1V* éven át birta őt Lőcse. 1521-ben Kassára távozott, 
melynek tanácsa tanodájának igazgatását bizta reá. *) 

1545-ben Klestskó  János  volt a tanító; azonban elbocsát-
tatott, mivel protestáns szellemben tartotta előadásait. A tanács 
helyébe egy Henkó  Balázs  nevű ifjút  alkalmazott, de csak 
ideiglenesen egy évre, mert igen fiatalnak  találta és sem bac-
calaureusi, sem magisteri, fokozattal  nem bírt Képessége 
igen gyarló volt; alig tndott egyebet, mint olvasásra és a 
nyelvtan elemeiben oktatni tanítványait. 2) 

1541-ben a tanítói hivatal üresedésben volt. A tanács 
András  eperjesi tanítót hívta meg. Ez azonban nem fogadta 
el a meghívást. ') 

1542. Türk  Dániel, tanító nyíltan Luther követőjének val-
lotta magát és a protestantismusnak buzgó hirnöke volt. A 
tanács, mely szintén csatlakozott a reformátióhoz,  csakhamar 
jegyzőjévé választotta. 

1543 ban ismét nincs betöltve a tanítói tiszt. Tudjuk 
ezt Kapy András, magyar ifjú  leveléből, kit a németnyelv 
megtanulása végett küldtek szülői a lőcsei iskolába. 4) 

1545 Hctickel  Konrád  a tanító. 

*) Wagner. Analecte Scepnsii. II. 140 1. 
*) Ugyanott 177 1. 
*) András meeternek 1641 feria  2 ante Dom. Judica a lőcsei ta-

nácsbos intéaett lerele a lőcsei levéltárban. 
«) Ssombatby História Scholae Sárospatak. 127 1. 
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1547. Windeck  Erasmus mester. 
1549. Lucillus  Domonkos. 
1551. Liebschwitz Benjamin. Trotzendorf  híres gold-

bergi tanár növendéke/) kinek két segédével (collabora-
tores) együtt, évi fizetésűk  88 forint. 

1552. Zimmermann  Bertalan. 
1553. Lavius Albert.  Ennek társa (collega) Horler Pál. 

baccalaurens, segéde (collaborator) Hilárius, kinek utódjai 
1559. Krämer  Gáspár, 1561. bizonyos Joakim. 

1555. Horler  Pál a tanító. 
1559. Röffél  Mihály. 
1567. Schnell  Tamás. 
1567—72. Plattner  Tamás.  2) 
1572—77. Krammer  Gáspár. 
157-7. Reidulphus  János. 
1578. Greifenzweig  János. 
1580. Antal  mester. 3) 
1581. Hentschel  Tamás.  4 ) 

1588-ban befejeztetett  egy új diszes iskola építése. Ek-
kor, Sebastianus Ambrosius késmárki lelkész ajánlatára, 
Morvaországból Mylius  János  mezericzi lelkész hivatott meg. 
Ez azonban csak 1589. májusban foglalta  el állomását.. 
Ugyanakkor Sturm Márton conrector helyébe Lockmann.Máté 
lett segédtanárnak kinevezve. Az iskola négy osztályból 
állott sMyliuB 1590-ben három segéddel birt. Ezek: Töppohin 

V Trotzendorf  1651 marczius 2-áu ír róla a lőcsei tanáéihoz. (Lő-
csei levéltár). 

J) Hornyánsxky 114 1. 
3) Flatner lőcsei lelkész 1681 tudósítja Husselius Albert mosóesi 

tanítót, hogy „Antonius'rector" betegsége miatt felmentetett  hivatalátó',. 
melynek elvállalására öt fölhívja.  „Quod lingram germanicam non caile» 
— irja t8bbi k6a6tt — nec tibi, nec nobia oberit. Habebis germanicun. 
collegam et cantorem." (Beáik Gymnaaiologia.) 

«) Ferschius János boroszlói- segédtanító 1681 július 8-én jelenti a-
lőcsei tanácanak, hogy a vett megbíaás folytán  Hentseheh felfogadta-
IQcsei tanítónak. (Lőcsei levéltár.) 
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.Dániel, Bete Márton, dementia Mihál. Az első és az utolsó 
1699-ig működtek e minőségben. ') Magát Mylinst 

1692-ban követi Bhau János  mester, ki a század végéig 
éli az iskola élén. *) 

1596—97. Schmidt  Erasmus, Meissenböl. 
1597. Ifjabb  Krammer  Gáspár.*) 
A lőcsei iskola nem egészen a város költségén tarta-

tott fönn. 
Thnrzó Elek gróf  országbíró 1543-ban késztilt végrende-

letében 10,000 forintnyi  alapítványt tett Lőcse városánál jóté-
kony czélokra; többi között arra is, hogy két lőcsei ifjá  kül-
földi  iskolákban kiképeztessékés ezeknek évenkint 40—50 
forint  adassék.') A város ebből nemcsak azon előnyben ré-
szesült, hogy tehetséges fiait  külföldre  küldhette, s azok kö-
zöl lelkészeit és tanítóit nyerte; hanem az alapítvány jöve-
delmeiből fizette  tanítóit, könyvekkel és egyéb iskolai szük-
ségletekkel, sőt élelemmel is ellátta a szegényebb tanú-

Jókat.5) 

70. 
Malaczka (Protestáns). 

15%—1600 Huldenreich  Erasmus*) tanító. 

i) 1669 febr.  8b Uránná János mesericsi tanftó  ajánlja Mylinst. 
Ezen levél, úgy szintén Myliusnak 1690 jan. 4., február  26, szeptember 
82, 1691 aug. 10, 1692 marcz. 18, október 9, 1693 maiczius 6-én a lőcsei 
tanácshoz intézett levelei, a lőcsei levéltárban. 

*) 1690 — Bhau kéri a városi tanácstól negyedévi fizetését;  ö 
maga 20, a collega 8, a senior 6, a két „auditor" 2 forintot  kap. 1699 
májúi 19-én panaszt emel collégája Toppchtn ellen, ki öt és segédeit 
bántalmazta. Az útóbbiak'közfii  megnevezi bizonyos Mihál nevűt. (Lőcsei 

levéltár.) 
*) Hornyánszky 114 1. 
4 ) A végrendelet eredetije s az arra vonatkozó irományok a lőcsei 

.levéltárban. Közli azt Wagner is. Analecte Scepnsii 1.108 s kk. 11. 
*) Lőcse városában őriztetik a „Testament Buch" mely a Tburxó-

-alapftvány  számadásait 1651-től kezdve tartalmazza. 
«) Klein IIL 180 1. 
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Markusfalva (Protestáns). 

A Máriássy család által alapított és föntartott  iskolában. 
Tanítók: 
1577-ben Stemel  Jakab.  >) 
1580 Oreiffenzweig  János. 
1588 Rajeczi András. 
1600 Fabricius  János.*) 

72. 
Marmarossziget (Protestáns). 

1569 Szegedi  Albert  ianltó.3) 

73. 
Modor (Katholikos és Protestáns). 

Tanítók: 
1506 Pongrácz  pap, egyúttal jegyz6.*) 
1594 Agricola  Gáspár.*) 
1599 Malus  (Jablonovtzky)  Pál, előbb neerei segéd-

tanító, szorgalmas író.6) 

74. 
Marosvásárhely (Protestáns) 

Itt a XVI. század első felében  kolostori iskola állott fönn, 
1) Horoyínszky 1911. 
2) Beák Gymnasiologia. Az utolsó helyen említett Fabricius, ba-

ráti viszonyban állót Bocatinshoz, s költői leveleket intézett hozzá. 
3) „Szegedi Albert diák Schólamester." Századok. 1870. 369 L 
«) Modor város jegyzökönyvében „Item anno domini 1606 jar bat 

der Bat — ausgeben ein waingarten — dem pangrata phafiFen  derzeitt 
Sehulmaister und Marktpchreiber hier zu Moder." (A viros levéltárában.) 

5) Bre vis Ordo lectionnm discipulis in scbola r. o. Modor obser-
vandus. Propositus 8 d. marţii a. d. 1694 sub . . . Bectoratu Qaspari 
Agricolae Noribergetuü,  liberalium artium et pbilosophiae magistri. (Egy-
korú példánya Selmecz város levéltárában.) 

<) Gyurikovits Mátyás kézirati dolgozata ezen iskoláról. (Saját 
gyűjteményemben.) 
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mely az egyháziak ellen megindított Üldözés idejében elenyé-
azett. Ennélfogva  az 1557-iki gyulafehérvári  országgyűlés föl-
hívta Izabellát, hogy a szt Ferencz-rend elhagyott kolostorát 
iskolává alakítsa át, mit az készségesen megigért. Az ugyan-
azon évben tartott tordai gyűlésen pedig kilátásba helyezte 
Izabella, hogy az iskolát a székely tizedekből befolyó  jöve-
delmekből segélyezni fogja.  És csakugyan e czélra évenkint 
fizetendő  250 forintot  rendelt Halála után, János Zsigmond 
fejedelem  ezen összeget szintén folyóvá  tette. Az 1565-iki 
kolozsvári gyűlés egyik czikkében olvassuk: „A székely-
vásárhelyi scholához a harmadfél  száz forint  segítséget ő 
felsége  a meghalt kegyelmes asszonyunk levele tartása szériát 
ez esztendőben is megadatta és jövendő esztendőre is meg-
adatja Isten segítségével, mert kedvez Ö felsége  a tanúság-
nak és a tanuló személyeknek." 

Az 1566-iki tordai gyűlés egyik czikke újra előadja 
hogy „a székely-vásárhelyi oskolabeli tannló deákok-
nak táplálásokra és oskolamesterek fizetésére  az boldog 
emlékezetű megholt kegyelmes királyné asszonyunk, felséged 
szerelmes anyja donátiója szerint méltóztatott esztendőként a 
.székely dézmából harmadfél  száz forintot  adatni." És ennek 
kapcsán fölkéretett  JánoB Zsigmond, „hogy a jelenvaló esz-
tendőre is parancsolná megadatni felséged  azon segítséget az 
oskolához és az jövendő esztendőre is oly depntátio levelet 
méltóztassék adni, hogy ne kényszeríttetnék a felséged  hívei 
te felségedet  ezzel bántani." A fejedelem  sietett e fölterjesz-
tést jóváhagyni És erről a későbbi években sem feledkezett 
meg, mint ezt az 1587-iki kolozsvári országgyűlés bizonyltja. 
-„Megszolgáljuk nagyságodnak — olvassak annak egyik 
czikkében — hogy nagyságod mind ami könyörgésünket, s 
mind pedig a tannló helyeknek, scholáknak pasztaságokat 
4b a benne lakó ifjúságnak  fogyatkozásokat  szeme eleibe vé-
vén, a többi között a vásárhelyi scholához ilyen kegyelmes-

ségét nyújtotta, mind az tanítóknak, s mind a tanulóknak 
-táplálásokra méltó és szükséges subsídiumot rendelt nagysá-
god." ») Ezen iskolában 1582-ben Ttókde  Péter alkalmaztatott 

') Veszely. Erdélyi EgyhástOrt. Adatok. L 168 s kk. 11. 
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mint tanár, ki Monedulatua  Lascovius nevet vett föl  Witten-
bergben. Több nevezetes hittudományi munkát adott ki. 
Utóbb fogarasi  lelkészszé lett, s mint ilyen nyolez évet töltött 
Európa főiskoláiban.  *) 

1593-ban Baranyai Deeti Jánot  hivatott meg, ki szin-
tén beutazta volt Nyugot-Európa nagy részét s több tudomá-
nyos müvet bocsátott közre. Haláláig, mely 1611-ben követ-
kezett be, tanított Váeárhelyen.2) 

75. 
Mosócz (Protestáns.)' 

Alapítója ez iskolának Béwai Ferencz nádori helytartó. 
Ennek fiai  Mihál és Ferencz is pártolták; egy malmot ado-
mányoztak föntartására. 

Tanárai: 
1570. körül Thúróczi  Jeromos.  ') 
1576. körül Batisaeus József,  utóbb nevelő a Béwáiak-

nál. *) 
1580. körül Galacei Miklós.  5) 
1583. Institoris  György. ") 
1584 Husselius  Albert.  7) 
1588. Lochmann Mátyás.  8) 
1589—91. Dorricz (Dorothicius)  Tamás.  *) 
1597—98. Malus  (Jablonovszky)  Pál. »•) 
1599. Láni Dániel.") 

J) Weszprémi I. Cent. 189 a kk. 11. 
*) Bartholomaeides 85 1. Weszprémi 1.191. 1. Klein. II. 203. 1. 

Secai életrajzát lásd Toldy  F.  összegyűjtött munkái I. 119 s kk. II. 
*) Hornyánszky 209 1. 
4 ) Bartholomaeides 16 1. 
') Ugyanaz 16 1. 
•) Klanieza (Fabó) 16« L 
T) Klein. IIL 182 1. 1684 okt. 22-én Mosóczon levelét közli Bezik. 
«) 1688 okt 29 hívja meg Béwai Miklós. (Bezik.) 
') Bezik Gymnasiologia. 
«) Klanieza 268 1.1699 marcz. 16. kelt levele Béwai család levélt. 
" ) Hornyánszky 141 1. 
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6. 
Nagyida (Protestáns). 

1550. körül tanított itt Szikszói  Fabricius  Balázs, egyút-
tal Perényi Ferencz fiainak  nevelője. *) 

77. 
Nagybánya (Protestáns). 

1547—49 Kopdtsi  István.*) 
1589. körül Rudcschloss  Dániel3) tanítottak itt. 

78. 
Nagyszdmbat (Katholikns.) 

E város kétségkívül a legrégibb időktől fogva  birt is-
kolával. Tanárai közül ismerjük: 

1547. körül Szanisüót.  ') 
1549-ben Stephanus  Pannonius-t.  5) Alatta a tanulók 

oly nagy számban gyülekeztek az iskolába, hogy azokat alig 
volt képes befogadni.  ') Utódja 

1550—54. Turtowies  (Dombrinus)  György  nem dicse-
kedhetett hasonló-eredménynyel. Versenytársra talált a |}é-
bánia éneklészben, ki a maga hazában iskolát nyitott és az 
ifjúság  nagy részét megnyerni tndta. 7) 1552. végén pedig a 
pestis űzte szét tanítványait •) Pénzügyi nehézségekkel is 
kényszerült megküzdeni. Fizetését a várostól és díjait a ta-

1) Kassai Csiszárnak Fabricius fölött  tartott gyászbeszéde. 23,8211. 
*) Bód. Magyar Atbénás 21 1. 
') Bartholomaeides 89 1. 
«) 1649 oct. Epiphjnint solmeczi cantor kéri a nagyszombati ta-

nácsot, hogy őt a tanítói hivatalba Bimahdyaxe.  (Eredetije Nagy-
szombat város levt) 

*) 1649 július 12 a nagyszombati tanácshoz intézett levelében em-
líti, hogy már félév  óta működik itt. (Ugyanott.) 

«) Az imént Idézett levélből. 
7) 1661 június 8-án panaszt tesz a nagyszombati tanácsnál 

(Ugyanott.) 
' 1662 nov. 20-án ezUgyben ír a nagyszombati tanácsnak, 

(Ugyanott.) 
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nolóktól nehezen tudta behajtani;1) valamint azon összeget 
is, melyből a szegény tanulók élelmeztettek.1) 

Ugyanezen időben az esztergomi  káptalan,  mely 1543-
ban az érsekséggel együtt Nagy-Szombatba helyezte át szék-
helyét, szintén tartott fón  itt iskolát Ennek vezetésére 1551. 
végén meghívta IUidnut  Péter  hit- és jogtudort, siéuai szár-
mazású tudós férfiút,  ki előbb Pécsett tanított, s midőn itt a 
főiskola  elenyészett, Bécsben nyert alkalmazást. Az érsekség 
Üresedésben lévén, a káptalan egy kanonoki s egy oltár-
javadalmat adományozott neki. ő viszont kötelezte magát, 
hogy (1552. hnsvétig) lakását Nagy-Szombatba teBzi át, itt az 
iskola igazgatását elvállalja, naponkint a kanonokok részére 
a kánoni és polgári jogból előadásokat tart, melyeket mások 
is, bizonyos dţj lefizetése  mellett, látogathatnak.3) 

A következő, 1553-ik évben Oláh Mikiéi  foglalta  el az 
érseki széket Egyik első teendőjének ismerte: fölkar  (fai  az 
iskolafigyet  Evégből a városi és káptalani iskola egyesíté-
sét tervezte, mit 1554. ^j év napján, a káptalan s a városi 
tanács megbízottjaival tartott tanácsközmányban keresztfii 
vitt Ugyanekkor megállapíttatott az iskola új szervezete és 
a tanárok fizetésének  fölemelése.  „Miután — így szól a ţa-
•oácskozmány jegyzőkönyve — mind a keresztény vallás ter-
jesztésére, mind a városok igazgatására és az államok kor-
mányzására sürgetően szükséges az iskolák átalakítása: az 
érsek, káptalan és városi tanács közmegegyezéssel elhatá-
rozták, hogy az iskola igazgatójának, vagyis a snblectornak 
fizetését  fölemelik,  miszerint így könnyebben sikerüljön tu-
dós férfiakat  megnyerni." Az iskolaépület fölállítását  és 

») 16(9 szept. 24-én a nagyszombati jegyzöhöz intézett lovele. 
(Ugyanott.) 

2 ) 1663 jan. 13-án a nagyszombati tanácshoz intéaett levele 
(Ugyanott) 

a) A káptalan 1662 jannár 6-án kelt adománylevelábcn tfibbi  kSzStt 
irja: „Quod in Jure Pontificlo  lpsis Canonicis leetionem . . . enarret. Bi 
alii, praeter eos Canoni cos ab eo discere voluerint, aut andire, solvere illi 
cogantur." És niicisns 1662 február  23-án kOteleai magát: „Quod lee-
tionem Juris Canonici et Civilis andire volentibus enarrabo quotidie." 
(Mindkét okmány az esztergomi káptalan magán levéltárában.) 

IUIIL. H4ZÁI ÎS K0LF. ISK. XVI. SZ. 9 
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föntartását  a város yállalta magira. A fölügyelet  meghagya-
tott az olvasó kanonoknál. Egy tanár (snblector) alkalma-
zása terveztetett, ki hivatva volt a hittant, nyelvtant, rheto-
rikát, dialektikát és számtant előadni, a római remekírókat 
magyarázni. Oldala mellé segédek és egy énekmester voltak 
helyezendők. *) 

Ab első tanító, kit az érsek és a város közösen felfo-
gadtak, Velihinug  György  volt. Ez 1555-től 1558-ig birta hi-
vatalát és évenkint 40 forintot  kapott a város pénztárából.*) 

Azonban a város hanyagul teljesítette elvállalt kötele-
zettségeit. Az iskolaépítése lassan haladt előre.2) A tanító 
fizetése  körül is panaszokra adott alkalmat.4) 

Oláh ily körülmények között állandón biztosítani óhajt-
ván az iskola fönállását,  kieszközölte a királynál, hogy a 
széplaki apátságot és a bényi prépostságot adományozza, és 
a nagyszombati harminczad jövedelmeiből évenkinti 104 irtot 

*) • .Reformatio  Scholae Tymaviensii" czimü jegyzőkönyv, 
melynek tartalmáról már más helyen szólottunk, a prímási világi és a 
nagyszombati városi levéltárban található. 

'*) 1*66 szept. 1-én kelt nyugtája és öt, datam nélküli lavele a 
nagyszombati levélt. Ugyanott egy 1669 július 4-én kelt okmány, melytot 
már mint városi jegyző álUt ki. 

3) Oláh 1666 okt. 21, és nov. 6-án kelt leveleiben sürgeti a ta-
nácsot, hogy az épitést siettesse „Illám exignum laborem — írja többi 
között — qui adhnc in ipso aedificio  scholae res tat absolvendqs, tum 
noştri, tum totius relpublicae vestrae utilitatis ob respectam absolvi et 
perfici  faciatis,  ut pauperes Scholar es undique eonvenire possint. Mam 
modo qnoque audimás non paucos esse, qui libenter in istam Civitatem 
venirent, si domicilia ad habitandum haberent. Si nostrum proprium 
negotium id esset, adhue sperassemus, nos istam parvam rem a vobis 
potuisse impetrare; nedum cum scire potestis ez frequentia  scholasti-
corum vestram et totius Civitatis utilitatem resultare. Impossibile est 
enim, quin etiam dominorum nobilium liberi, et alii qui snmptus sunt ha-
bitari, conveniant; praesertim cum loca alia ubi erudiantur vel pauca vel 
nulla reperiantur." (Ugyanott.) 

V Velikinusnak datam nélküli és Oláhnak 1666 február  11-én a 
nagyszombati tanácshoz [ intézett levele. .Meminisse posestis — íija az 
utóbbi — nos jam saepenumero diziase, et ita omnino est, quod decor ip-
sius scholae pincipaliter ad vestrum omninm communiter honorem et 
utilitatem cedit." (Ugyanott.) 
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utalványozzon az iskola'czöljaira.1) És midőn ezt kivitte, a 
főiskolák  színvonalára óhajtotta emelni. Ennek folytán  1558. 
elegén Aj szervezetet állapított meg, melynek értelmében a 
kanonok-kormányzó alatt három tanárt, több segédet és egy 
énekmestert volt alkalmazandó. 

Az eként szervezett gymnásiumhoz növeldet csatolt En-
nek föladata  volt oly iQakatfogadni  be, kik Ígéretet tettek, hogy 
az egyházi pályára lépnek. Számuk egyelőre 24-ben állapít-
tatott meg, kiket a káptalan 16—25 éves magyar, né-
met és tót ajkú ifjakból  vesz föl.  Ezek a nOveldében nyertek 
lakást, élelmet', fekete  posztó rnhát, könyveket és írószere-
ket. Három éven át látogatták az iskolát és ezen idO alatt 
csak a kormányzó engedelmével távozhattak. Ezekkel egytttt 
élelmeztetettek azon iţjak, kik mint énekesek mttkOdtek a fö-
egyházban. A nOvelde anyagi ügyeinek kezelése egy kul-
csárra (dispensator) volt bízva, ki 10—12 forintot,  élelme-
zést és egy ruhát kapott. A fölügyelő  kanonokok heten-
kint számot kértek tőle. 

Az iskolában a szegény gyermekek külön mesterek ál-
tal taníttattak.1) Ezek naponkint reggel és este, egy-egy órán 
át, koldultak, a többi időt az iskolában töltötték. Meghatáro-
zott napokon, az énekmester vezetése mellett, énekelve bejár-
ták a várost, s a gyűjtött pénzt magok között elosztották. 

Oláh Miklós kilátásba helyezte, hogy az eként szerve-
zett gymnásium részére a királytól privilégiumokat fog  ki-
eszközölni ; névszerint azon jogot, hogy tanárai a baccalau-
reátusi és magisteri fokozatokat  adományozhassák; valamint 
tervezé, hogy a főiskola  használatára nyomdát fog  beren-
dezni.1) 

i) I. Ferdinándnak 1658 július 20-án kelt adománylevele Kaprinai 
káciratigyfljteményében. 

*) „Mendici habeant proprio» doctores et informátoré',  qui eos in-
stitnant." 

*) Eeen nagy érdekű saabálysat czime .Modus et ordo regend* e 
schola* Tymariensis, institutus per Bmum D. Strigoniensem 80. februarii 
A. D. 1668." .Kteétere a Magyar Sión 1867-iki évfolyamában  808 
s kk. 11. 

9* 
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Arról, hogy terveit valósította volna, nincs tudo-

másunk. 
A főiskolának  első kormányzója IUicinus  Péter  volt, ki a 

Jézus-társaság megtelepítéseig működött 
Oláh már 1560-ban alkudozott a jezsuiták bécsi tarto-

mányi főnökével  aziránt, hogy néhány rendtagot Nagy-
szombatba küldjön, kik itt mint tanárok működjenek. A 
nagyszombati tanácsot is megkereste, hogy részökre megfelelő 
épületet engedjen át1) 

1561-ben nyáron érkezett meg az első két jezsuita; egy 
tanár s egy hitszónok. Azonban számuk csakhamar tizenket-
tőre emelkedett Perez Hurtodus  volt kormányzójok. Sdavus 
Tamás az ékesszólástan, Hero  OeUért  a költészettan és Canieius 
Theodorik  a latin nyelvtan tanára volt 1561. végső napjai-
ban kezdették meg előadásaikat, melyeket a székesegyház 
egyik kápolnájában három napon át tartott hittudományi és 
bölcsészeti vitatkozás előzött meg. Két osztály a plébánián, 
a harmadik a városi iskolában volt ideiglenesen elhelyezve. 
Lakházat Tdegdy  Miklós,  kertet vegliai Horváth Gáspár aján-
dékozott nekik. 

Dotátiójukat a széplaki apátság és a bényi, mislyei és 
tapolczai prépostságok javai képezték. Emellett a király 300 
forintot  a zalavári apátság és 400-at a turóczi prépostság ja-
vaiból rendelt nekik évenkint fizettetni. 

Oláh 1566-ban a tanári személyzet szaporitását sürgette, 
mert Nagyszombatban hittudományi és bölceészteti tanfolyamot 
óhajtott megnyitni. Azonban a remények, melyeket a virágzó 
intézet jövőjéhez csatoltak, nemsokára meghiúsultak. 1567-
ben a collégium lángok martalékává lőn, s miután fölépíté-
sére a szükséges pénz egyelőre hiányozott, a rendfőnök  fel-
oszlatta a collégiumot*) 

') Oláh 1660 május 6-án irja a tanácsnak: .Pium et aanctnm in-
stitntnm noetram non tantnm ad conaervationem verae et •' orthodozae 
religionú valde proficuunţ  verum etiam pro erudienda pnbe et juventute 
onmprimis utile est." (Nagyszombat város levéltárában.) 

*) Ortus et progressus almae archiepiscopaiis Univ. Tyra. (Nagy-
BZomb. 1726) 7 s kk. 11. 
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Ekkor innét a káptalan  vette át az iskolát. Tanárai: 
1569-ben Dubovazky Mihál  esztergomi kanonok.1) 
1572—77. Kuthossy  János.*) 
1577. Batalieh János  esztergomi kanonok.3) 
1581—82. Monosdii  András  esztergomi kanonok,4) 

több tankönyv szerzője.6) 
1585—86. Kossuthych  Márton.«) 
1587. Napragy  Demeter esztergomi kanonok.7) 
1589. Qvbasóezy Boldizsár.') 

») 1569 decz. 1-én kelt, 44 forintnyi  éri fizetéséről  szélé nyug-
tája Nagyszombat Táros levéltárában. 

2 ) Ezt, midOn tanulmányait a bécsi egyetemen befejezte,  Verancsies 
nevezte ki tanárrá. „ Juvenis est — irja róla — non imparitns, et oo 
etiam peritiorem jndicamus, quod] praeaefcrt  gratíssimam omnibus modes-
tiam et morum konestatem. Quam itaque Vienna redierit, collocetis eum 
et admonete, ne mores mutet, et socratico instituto idem sit Semper, nec 
ingenium mutet nisi in melius." (Katona Hiat. Crit XXV. 369 1.) Kuthas-
synak 1576 marca. 1-én kelt nyugtája 44 forintnyi  évi fizetéséről  Nagy-
szombat város levéltárában. Kuthassy 1677-ben esztergomi kanonokká, 
utóbb győri pflspöké,  végre esztergomi énekké neveztetett. 

3) Memoria Consecrationis Basilicae Strig. 145 1. A nagyszombati 
tanácsnak kötelezvénye 60 ftról,  mely Összeget Batalics kanonok és tanár 
kölcsön adott, a város levt. 

«) Mint tanárnak, dátum nélkül, a nagyszombati búéhoz intézett 
levele a város levt. ő a bécsi egyetemen tanult és itt szorgalmasan je-
gyezte a tanárai által tartott hittudományi és bölcsészeti előadásokat. 
Ezen késiratait ismerteti Knauz. A pozsonyi káptalannak kéziratai 
193 a kk. 11. 

•) Ilyen: „In dialecticam Joannis Caesarei . . . Tractatus primus. 
Auetore et profeaaore  A. M. Scholae Tyrnaviensis Bectore. începi a. 1681 
die 2 nov. Abaolvi 1682 2 oct. Knauz L L — Ki volt Monoszlói közvetlen 
utódja, nem ismeretes. 1682 nov. 10-én Telegdy Miklós pécsi püspök Po-
zsonyból írja as esztergomi káptalannak, hogy as kit a tanári hivatalra 
meghívott, nem fogadta  eL Ajánlottak neki bizonyos Mártont  „sed non 
libenter uxoratum ibi viderem, naxime cmn de more debeat.chorum in 
habitn canonici intrare." Ő inkább bizonyos Talari  mellett van. (Le-
Tele az esztergomi káptalan magánlevéltárában.) 

s) 1686 maics. 18, ján. 19, szept. 18, decz/ 28, 1586 febr.'  26, 
szept 17-én, egyenkint 11 forintról  szóló nyugtái a nagyszombati levt. 

») 1687 febr.  20 ésazt^t. 16. egyenkint 11 forintról  szóló nyugta. 
Ugyanott. 

•) 1689 maj. 23-iki 11 tallérról szóló nyugtája. Ugyanott. 
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A nagyszombati iskola tanalói az I. Ferdinánd  által 

utalványozott 104. forintnyi  évi segélyt rendesen élvezték. *) 
Azonban nem ismeretes, miképen lett az értekesítve. 

. Oláh Miklós  végrendeletében nem feledkezett  meg a 
nagyszombati tanodáról, melynek 0 restaurátora voli Az ál-
tala birt lánzséri uradalomról akként intézkedett, hogy csa-
ládjára szálljon; ba azonban ez kihalna egy harmadrészben 
a nagyszombati iskola tanulói javára, a többi kéthar-
mada kórházra, szegényekre, papi pályára készülő ifjakra, 
végre szegény leányok kiházasltására fordíttassák.*) 

Az esztergomi káptalan több tagja jelentékeny alapít-
ványokat tett iskolai czélokra. Mxndszenty  András  1577-ben 
3000 forintot  tett le, melynek kamataiból részint török fog-
lyok váltassanak ki és szegény szüzek házaslttassanak ki, ré-
szint szegény ifjak  taníttassanak.3) Derecskei  János,  ki 1581-
ben halt el, végrendeletileg két kertet és egy malmot hagyott 
az iskolának.4) Öt évvel utóbb pedig Poklóstói  Máié  ezer fo-
rintot, Csepely  Mthál  is ugyanannyit hagyományozott, hogy 
kamatait a nagyszombati tanács szegény tanulók között ki-
oszsza.6) 

79. 
Neczpál (Protestáns). 

Ezen túróezmegyei helységben a Justh család alapított 
iskolát, melynek 1598-ban Fabricius  Máté  volt tanítója.«) 

') A pozsonyi kamara ez ügyben 1674 nov. S. és 1676 jan. 14-én a 
nagyszombati harminczadhoz rendeletet bocsát. Azonban 1676. jan. 16-én 
ftlterjesztést  intéz a királyhoz, melybon kiemeli, hogy e segély Összeg 
fizetéséből  „nihil ntilitatis reipnblicae accedere considerantee, Majestas 
verő V. S. diversis gravibusqne snmptibns sít nunc onerata, eam pen-
aionem tollendam esse demisse judicaremus." Ered. fog.  a m. k. kam. 
levéltárban. 

*) Az 1662 jdlins 27-én kelt végrendelet a primási világi levt. 
3) Az alapító okmány a primási egyházi levt. 
4 ) Ezflgyben  Monoszlói András, mint tanár, súrlódásba jOtt Te-

legdy nagypréposttal. A nagyszombati bíróhoz intézett dátum nélkflli  le-
vele, a város levt. 

5) A nagyszombati tanácsnak 1686 július 1 én kelt kötelezvénye 
Hevenesy kéziratigyfljteményének  67-ik kötetében. 

') Bezik. Oymnasiologia. 



80 
Neére (Protestáns). 

Neére, vagy más néven Stráska, igénytelen helység a 
Szepességben, alig egy mértföldnyire  Késmárktól. A terjedel-
mes várlakot, mely mai nap legjelentékenyebb középkori 
épületeinkhez tartozik, a XVII. század végén Horváth  Stan-
»ich Gergely  a tudományos munkásságnak szinhelyévé tette. 
0 1578-ban Bázelben, majd Straszbnrgban képezte ki magát; 
beutazta Kémet-, Franczia-, Angol- éB Olaszországot. 1590-
ben gazdag ismeretekkel és bnzgó tadományszeretettel tért 
vissza hazájába.1) Hogy itt a tudomány és a protestáns fele-
kezet érdekeit előmozdítsa, elbatározá saját birtokán gymná-
sinmot szervezni. Áldozatokat nem kímélve, kastélya közelé-
ben templomot és iskolát építtetett. Bártfa  városa, melynek 
tanácsához szívélyes viszonyban állott tettel és tanáoseaal tá-
mogatta.1) 

Majd jeles tanárokat hívott meg a külföldről.  Az első, 
kit megnyert, a tangermundi Gera Konrád  mester volt. Ez 
1594-ben jött ide Straszburgból és az iskola igazgatása mel-
lett a lelkészi teendőket is végezte.9) Midőn ez, már 1595. 
tavaszán, Bártfa  városának meghivását elfogadta,4)  helyét a 
dalheimi (pfalzi)  Erhard  Mikiét  foglalta  eL Ugyanakkor 
Jénából Grawer Albert  jött, ki a hit- és bölcsészettudomány-
ból tartott előadásokat5) Malva  (Jablonowszky)  Pál pedig 
1596. és 97-ben mind segédtanító működött*) 

») Beáik Gymnasiologia. Wallaszky. 140 1. Bartholomaeides 93 1. 
*) Bártfa  yáros levéltárában Horváth Gergelynek a bártfiai  tanács-

it os intézett hat levele találtatik. 1698 angnsztus 26, október 7.1694 ja-
nuár 22. novepber 11. 1696 június'1. 1696 november 14. 

3) így iija magát: „M. Conradus Gera Tangermundcnsis, Pastor 
Ecclesiae et Bector Scholae Neerensis." 

') Gera 1696 május 81-én jelenti, hogy a meghívást elfogadja.  Jú-
nius 2-án írja, hogy be kell várnia utódjának megérkeztét Június 28-án 
fBlkéri  a bártfai  tanácsot, hogy Július 26-ft  hat kocsit küldjön butora-
elszállitására. ^Levelei Bártfa  várM levéltárában.) 

6) Grawer 1696-ban Bártfán  polemikus munkát adott ki Lalim 
késmárki lelkész ellen. Erhard jeles latin kOlttt volt. 

<) Utóbb Modoron mükOdOtt mint tanító. (Gyurikovici M. kézi-
rataiból.) 
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A buzgó alapító nem elégedett meg azzal,' hogy az inté-

zet ellátásira évenkint 600 forintot  fordított»)  és tehetséges, 
hazai s külföldi  ifjakat  saját költségén taníttatott *); hanem 
maga is tanított; előadásokat tartott az ethika- és rhetori-
kából.3) Részt vett azon vallási vitákban is, melyek ez idő-
szerint a két protestáns felekezet  hívei között a fölvidéken 
folytak.  1591-ben megjelent Csepregen, a június 3-án Beythe 
András superintendens is Scolteti Severin bártfai  lelkész kö-
zött tartott vallási -vitatkozás alkalmával4), 1592-ben pedig 
maga adott ki Bártfán  polemikus müvet a Kálvin felekezeté-
hez szító Lahm Sebestyén késmárki lelkész ellen.') 

A lelkes férfiá  azonban már 1597. január 4-én kimúlt. 
Kiskorú fiának  gyámjává és iskolájának fölügyelőjévé  Bártfa 
városának tanácsát nevezte ki. Azonban ez, buzgó gondossága 
daczára, nem volt képes a vezérétől és.pirtfogójától  megfosztott 
iskolának feloszlását  megakadályozni, mi már 1598-ban be-
következett. •) 

81. 
Német-Lipcse (Protestáns). 

1560. körül Hebmr  Kristóf  mester.7) 
1564. „ Jessenins  (Jeszenszky)  Simon.') 
1568. , Baros Péter.') 
1578. „ Mokossini  Lénárd.") 

i) Est kiemeli Erhard a gyászbeszédben, melyet 1696 Horváth 
neje fS18tt  tartott. 

*) Ilyen volt a rostocki Cristiani Pál. Klein ü l . 106 L 
3) Ezt szintén Erhard említi gyászbeszédében. 
«) Ennek történetét maga Összeírta. (A kézirat Epejjes város 

levéltárában.) 
') Erhard Miklósnak Bártfa  városához 1697 és 1698-ban intézett 

tSbb levele találtatik Bártfa  város levéltárában. 
•) Klein m 164 1. 
') Bartholomaeides 66 1. Hornyánszky szerint Tessenszky. (41 1.) 
•) Ugyanaz 68 1. Barost Wallaszky 172 1. as írók kSsé soroljs. 
f)  Bartholomaeides 88 1. Az ótestamentomot versekbe foglalva, 

kiadta Wittenbergben. Wallaszky 1711. 
«) Bartholomaeides 84 L 
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1580. kSrfil  Parlagi  Dömjbi.») 
1588. „ Czabányi Mihál*) 
Megemlítendő, hogy Dlésházy István gróf  az iskola 

mellett íOnálló convictnsnak földet  adományozott.3) 

82. 
Német-Prtfna  (Protestáns). 

1580. Schorman  András. 
1592. Buchholtz  Joachim.*) 
1597. Saxo János. 

83. 
Pápa (Katholikus). 

A protestántismus elteijedése előtt itt több kolostor ál-
lott fön.  Az iskolákról, mélyek ezeknek falai  között kétség-
kivtil léteztek, nem birunk adatokat A városnak is volt isko-
lája. Ennek 1508-ban Kayári  István  volt tanítója. Ez évben 
nagy pestis dúlt a városban éB környékén, minek következ-
tében a tanúlók is szétfutottak.') 

84. 
Pápa (Protestáns). 

Itt korán alapíttatott meg a prot egyház, mely enyingi 
Török Bálintban hatalmas pártfogóval  b i r t , Kétségtelen, 
hogy a protestántismus behozatalával egy időben iskola is 
szerveztetett. De ennek emlékét semmi egyéb nem tartotta 
fön,  mint a pápai ref.  collégium könyvtárában létező két ha-
rang, melyeken ily fölirat  olvasható: „scholae reformatae 
papensis 1531." ̂ Az irodalmi és tudományos élet Pápán ké-

') Bezik. 
s) Klanieza 69 1. 
») Ugyanaz 116 L 
*) Stephanna de Kayar „ez schela Papenai." 1608 az. Ltfrincz  vi-

giliéjén kelt levelében a pestisről tudósítja egy névtelen baratját. (A 
levél misolota a IL T. Akadémia kéziratgyfijteményében.) 

') Tóth Ferencz szerint „az iskola régi jegyzőkönyveiből világos." 
hogy a tanoda mir 1681-ben fönállott.  (A magyarországi és erdélyi pro-
testáns ekklésiak históriája.) 1.163 L 
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sObb nagy lendület nyert a nyomda által, melyet itt Huszár Dá-
vid lelkész 1577-ben alapított De mennyiben foglalkoztatták 
e sajtót az iskola tanárai, s kik voltak ezek, nincs földerítve.') 

1585. HoUóti  Péter, 
1600. Győri  Ietván  tanítottak itt.2) 

85. 
Pécs (Eatbolíkns). 

Pécsett  már az Árpádok alatt létezett jeles főiskola,  mely-
ben kivált a jogtudomány birt nagyszámú tanárok- és hallga-
tókkal. De a Xni-ik század végén elenyészett. Nagy Lajos, 
a korabeli uralkodók példájára, itt egyetemet alapított V. 
Orbán pápa, a király kérelmére, megerSsité azt, s megen-
gedte , hogy a világi s egyházi jog, a szabad művészetek 
és, a hittudomány kivételével, minden egyéb tantárgyak tanít-
tassanak. Ugyanakkor a főiskolát  a szokásos kiváltságokkal 
fölruházta.  Tanárai részint a király, s a püspök által gaz-
dagon díjaztattak, részint egyházi javadalmakkal adomá-
nyoztalak meg. Így még Lajos életében, 1370. körül Galvano 
Bethini, a Bolognából meghívott jogtanár, a püspöki pénz-
tárból 300 ezüst márka évi fizetést  élvezett; emellett birta egy 
falu  jövedelmeit. DL Bonifácz  pedig fölhatalmazta  a pécsi 
püspököt, hogy a pécsi és pozsegai prépostságokat az egyházi-
és államijog tanárainak adományozhassa.3) 

A főiskola  a XVLik században, a királyok tehetetlen-
sége és a belzavarok elhatalmasodása daczára, sem szűnt 
meg. Istvánffi  Miklós jeles történetírónk itt tanult Az ő ta-
núsága szerint az 1543-iki háború előtt«), 2000 tanulója volt 
a főiskolának,  kik közül 300 Mohácsnál elesett*) Az előbbi 
szám azonban kétségkívül túlozva van. A főiskola  utolsó ta-
nárának egyike az olasz Itticinus  Péter*)  jogtudór, ki utóbb 
Nagyszombatban nyert tanszéket és káptalani javadalmat. 

') ötrSs Lajos. A pápai nyomda története. Századok 1868. 310 1. 
*), Tóth i. h. 
*) Koller Hiat. Ep. Quinqueecl. III. 39 és 380 11. 
*) Nem a mohácsi vész előtt, mint íróink nagy. része Istránffit 

félreértre,  állítja. 
») latránál 1768 bécsi kiadása 1611. 
«) Wallassky 1781. 
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86. 
Pécs (Protestáns). 

, Itt a XVI-ik század közepetaján megalaknlt református 
egyház mellett iskola is állott fön,  mely némi hírre vergő-
dött.1) 

87. 
Pest (Katholikns). 

1516-ban Gönczi  András  mester, kit Szakmáry György 
pécsi püspök saját költségén neveltetett, volt itt tanító. Innen 
meghívatott Kassára, hol töbh éven át működött. Végre vá-
rosi jegyző litt. Utódjává Pesten bizonyos Ferencz  válasz-
tatott. ") 

88. 
Pest (Protestáns). 

1563. körül protestáns iskolának nyomait találjak itt. 
Tanítója ekkor Skaricza  Máté  volt.') 

89. 
Pojnik (Zólyom. Protestáns). 

1567. Czaţhowits  Gy'&rgy. 
1577. Transalpini  Máié.*) 
1596. Galides  János. 

90. 
Pozsony (Katholikns). 

Pozsony, egyike az ország legjelentékenyebb városai-
nak, » legrégibb időktől fogva  birt iskolával. 

A legelső, melylyel az emlékekben találkozunk, szent 

*) „Pécsini illustre Collegium habebant primi reformátora  ol-
vassuk egy 1647-iki közleményben. Lampe 676 1. 

s) A pécsi pflspök  Budiról 1616 feri»  6 poet nativitatem b. V. Mariae 
jelenti Kassa városinak, hogy Andrist elbocsátja. A kassai levél-
tárban esen levélen kivfll  találtatnak Jakabfi  Jánosnak saámos levelei 
András mesterhez intézve. 

*) Bartholomaeides 66 1. 
*) Homyánszky 210 1. 
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Márton egyháza mellett állott fön.  A XIV. század közepén 
Jakab főbíró  már újra építteti, minélfogva  a pozsonyi kápta-
lan 1365-ben rendeli, hogy Jakab lelki üdveért az iskolames-
ter naponkint énekelje el tanítványaival a „Salve Reginát." 
1448-ban Lörincz, és 1529-ban szt Mihál  egyháza mellett 
is említtetnek iskolák.1) 

Szt.-Márton mellett, a káptalan gondjai alatt álló isko-
lában 1531-ben Holprech  János  a tanító.z) 

Várdai  Pál prímás 1549-ben ez iskolát felvirágoztatni 
óhajtván, a királyhoz azon kéréssel fordált,  hogy e czélra az 
elpnsztált lechniczi karthauzi zárda javait adományozza.3) 
Azonban Várdai már néhány'hónappal utóbb meghalt, s e 
terv nem ment valósnlásba. 

A' következő években a város nagy áldozatkézsé-
get tanúsított. 1551-ben az iskola épületét átalakíttatta«), 
és a tanító mellett két segédet (succentor és coadjutor chori) 
alkalmazott. Ugyanakkor Újlaki  Ferencz  k. helytar tó. meg-
hagyta a városi tanácsnak, hogy a zúgiskolák megszünteté-
séről gondoskodjék.«) 

1) A városi számadásokból. 
2) Házassági válópere a pozsonyi káptalan levéltárában. 
8) 1619 marczins 27-én írja: „Cum benefieioruin  desertorum bona 

et proventns ad scholas erigendas Bint per Majestatem V. depntati, ego 
vero rtatntum habeam doct um quendam viram conducere, qui hie bonas 
litterasdoceat, digneturMajestas V. bona fratrum  cartbusianorum de lapide 
refugii. . .  ad conductionem stipendiumque hujus, qui non mediocribus 
snmptibus conducendns et alendus érit, applicare et convertere . . . Nam 
sine hoc, vei alio hnjusmodi subsidio Majestatis V., id per me praestare 
non possem. (A helytartótanács protocollumából, gr. Viczay Héder kéz-
iratgyüj temécyében.) 

«) As 1661-ik évi városi számadásokban szeptember 13-ára áll: 
„Herr Burgermaister samt Chamerei mit Magister Matrissen von Wien 
gedingt die SchuU pei Sanct Martin zu pawen, n&mlichen hinten hinaus 
zwai gewelb aufeinander,  rund um zu anwerfen,  in zwo schidmauern zu 
feuren,  6 fenster  von den herrn stein einzusetzen, im gewelb zu pflastern 
mit sigeln." 

s ) Újlaki Ferencznek 1661 apríl 18-án Bécsből a pozsonyi tanács-
hoz intézett rendelete. „Cum novus Bector ad ludum litterarium istius 
Civitatis ordinatus sit, cum quo in schola alli duo commorabuntur, nempe 
succentor et coadjutor chori ; . . . necessarium est, ut illorum docendi 
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1554-ben Üresedésben lévén a tanítói állomás, a városi 
tanács a nagypréposttal egyessége lépett a tanító fizetése 
tárgyában. Ez egészen a prépostot terhelte, a város csak évi 
10 forintot  ajánlott ffll;  a tanalók pedig, midén magokat be-
íratták, 10 dénárt fizettek  a tanítónak. *)' MidOn azonban a 
tanács 1567-ben Winkler  Andrást nevezte tanítóvá, a városi 
pénztárbél 25 forintnyi  fizetést  rendelt neki. *) 

Már elébb 1557-ben Draskovic»  György  pozsonyi pré-
post a flandriai  származású Gerardus  Arnoldot  hirta meg 
tanítónak, ki csakhamar ogyanott kanonoki javadalmat 
nyert el.4) 

1587-ben Ztoierschlag  Gáspár mester volt tanító, kit hi-
vatalában több segédtanító támogatotts) 

Muche  Pál pozsonyi kanonok 1558-ban 40 aranyat 
hagyományozott szegény tanalók segélyezésére. *) 

mnpiw tollatnr, qui extrm scholam bactenus docere goliti innt, sed quisque 
suos filioB  et nepotes in inam Indám Civitatis dirigere et mittere debeat." 
(Pozsony város levéltáriban.) 

!) A pouonyi tanácsnak 1564 szeptember 22-én Újlaki Ferencz 
győri pflspSk-  és pozsonyi nagypréposthoz intézett válaszirata. (Egykori 
másolata ugyanott.) 

*) A város 1667-ik évi számadásaiban olvassuk: „Den 10. februar 
Mm rath und gemein Magistrum Andreám Winkhler ein Schulmeister 
auff,  und damit er die Jugent desto fleisiger  instruire, sagt man im von 
gemeiner Stat diesz jar zu 25 hung. gulden." 

3) Ez 1667-ben Ingolstadtban ily czimü mnnkát nyomatott „Hun-
gáriáé ad omnes S. L ordines pro subbsidio advers as Turcam conferendo, 
suplei oratio, composita ab Arnoldo Gerardo Flandro. 1667" (16-ad réttt 26 
lap.) Begensburgban írt ajánlólevelét mint „designatus Mederator inclyti 
Gymnasii Posonidnsis" Draskovicshoz intézi. (Egy példány a M. T. Aka-
démia könyvtárában.) 

*) 1687 október 23-ikán a pozsonyi tanácshoz intézett levelében 
(melyet ekként ír alá: Mag. Casparus Zwierschlag derzeit Ludirector 
Posoniensis") megjegyzi: „Wasz die Schul belangt is gott lob gueter frid, 
hab auch jetzt frembte  Nationen nicht bei mier, ohne meine Collabora-
tores, wasz aber die Cantores oder Singer belangt, ire habitationes andere 
Orthen." (Eredetije Pozsony város levéltárában.) Kiemeljük még, hogy a 
város 1694-ik évi számadásaiban e tétellel találkozunk: „Maler den 
Schulmeister eine grosze schwarze Taffl  mitb rothen streifen  zu 
färben-  6 s." 

') Lányi. A magyar clerus érdemei. U. 79 1. 
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Verancsiu  éraek saját udvarában külön iskolát állított 

föl,  mely hivatva volt a főrangú  családok saijait kiképezni. 
1573-ban az Apponyi, Baranyai, Bogáthi, Dersffi,  Eszterházy, 
Keszthelyi, Kubjnyi, Majthényi, Mérey, Ormány, Pálffy, 
Pesti, Béwai, Sándorfi,  Somogyi, Thapolcsányi, Theleky, 
Zsámboki családok saljaival találkoznnk ezen udvari iskola 
tanulói közöttl) 

A protestánsok,  bár a XVI. század második felében  te-
kintélyes számban találtattak Pozsony lakói sorában, a kö-
vetkező század elejéig nem birtak itt ÍBkoláyaL Ezen körül-
mény indította Kapomaky  Ferenczet  arra, hogy 1581. február 
l-jén Győrött szerkesztett végrendeletében, 2000 rajnai forin-
tot hagyományozott oly czélra, hogy e töke kamataiból a po-
zsonyi tanács rendesen két magyar ifjút  taníttasson vala-
mely protestáns tanintézetben.a) 

91. 
Privigye (Protestáns). 

Tanítók: 
1560-64. Liptói László.*) 
1566. körül Schupka  Márton.*) 
1567. „ Sotzovinus  Sándor.*) 

í) A prímáai levéltárban talált jegyzék alapján, Lányi. Magyar 
EgyhástOrténelem. D. 169 L 

' ) »Lego 8000 fl.  rhen., nt Posonienses civea conservent pro per-
petuo, pro commodo civitatis, eiaqae ntantnr. Ea taman condiţiona, ut in 
aliqno honesto Collegio Semper sine nlla intermissione duos honestos et 
bonae indolis juvenes, Semper veros et natos hungaros, si fieri  poterit 
Semper ex familia  mea, in expenais sufficientibus  . . . alant et interteneant 
. . . . Et qnia Confessionem  Augustanam toto peetore amplector, in qua 
etiam morior, velim, nt juvenes quoque ipsi studiosi iu Collegio ejnsdem 
confessionis  studeant." Asonban alapítványához különös feltételt  csatolt; 
azt, hogy a városház tornyára alkalmazandó fOlirat  hirdesse bflkezüsegét. 
A város e foltételt  akként teljesítette, hogy nem ugyan a toronyra, hanem 
a levéltár ajtaja foló  helyezett márványtáblába vésette a kívánt föliratot 
(A végrendelet eredeti példánya Pozsony város levéltárában.) 

3) Klein III. 181 1. 
*) Hornyánszky 286 1. 
*) Bartholomaeid« 76 1. 



1570. körfii  Colacinates  Mildó». 
1577. „ Bajmócéi Simon.1) 
1578. „ Dvorszky  Jáaos. 
1580. „ Sarcodat  (Sárközi)  János.*) 
1581—82. Hussdius  Albert.3) 
1586. körül Lochmann Mátyás.*) 

— — Körmöczi  Mátyás. 
— — Petri  Mihál. 
— -r— Efrabecius  Ráf  ad.6) 

1598. — MariJcovszki  Miklós.*) 

92. 
Púcho (Protestáns). 

Ódén  György1)  és 
Petroschinus  cseh menekült tanítottak itt. 

93. 
Radvány (Protestáns). 

Tanítók: 
1570. Hodik  Mátyás. 
1576. Alitis  (Mditor)  Márton. 
1578. Francisci  György.') 

94. 
Radnét (Erdélyben. Unitárius). 

E helyen Békési  Gáspár alapított Iskolát, mely azon-
ban, midőn e fltar  Erdélyből eltávozott, 1575-ben megszűnt*) 

') Hornyingxky 926 1. 
2) Klanicza 161 1. 
3) Klein UI. 182 1. 
«) Beáik. 
«) Hornyánasky (226 1.) 1668-1« tMzi. 
•) Klanicza 1611. 
7) Bezik Gymnaaiologia. 
•) Klein. IIL 67 1. 
*) Székely S. Unitária TaUáa történeti Erdélyben. 96 J$p. 

1562. körűi 
1599. „ 
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95. 
Rasztócz (Protestáns). 

1570. körül Wranka  Tamás  volt itt tanító.1) 

96. 
Rózsahegy (Protestáns). 

Itt Ernsich János alapított iskolát. Pártfogói  voltak az 
Illéeházyak. György gróf,  a XVI. század végén, nyolcz ta-
nnló javára ösztöndíj-alapítványt tett 

Tanítók: 
1567. Jacobaei  András. 
1569. Nostieius  (Nosiczky)  Zigmond. 
1570. Czengler  András. 
1573. Ceubor  András. 
1580. Drobny Imre. 
1583. Phüomathes János. 
1584. Andris  Sámuel. 
1585. Kóssa  András. 
1587. Dorothicius Tamás. 
1589. Fabri  Joakim. 
1590. Budaeus  David. 
1591. Simonides  David. 
1594. Dorothicius Tamás.  (Másodszor.) 
1596. Lukács András. 
1598. Katinka  János.*) 

97. 
Rozsnyó (Protestáns). 

1525. Philadelphia  Antal. 
1570. Schr'ótter  Tamás,  Meissenból. 
1574 Böhm (Bohemus)  Fábián. 

i) Bartholomaeides. 66 1. 
*) Beáik. — Klanieza 68 1. — Klein IL 130 1, — Bartholomaeidea 

66, 86, 881L 
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1580. Tyourecius  Miklós. 
1585. Marthius  Simon. 
1592. Schumann Simon  Meissenból.1) 

98. 
Sajő-Szent-Péter (Protestáns). 

1555. Szikszói  Fabricius  Balázs,*) 
1563. Esztergomi  Ferencz  tanítottak itt.3) 

99. 
Sdros (Protestáns). 

1569. kOrttl Elaczkó  Gál,*) 
1583. „ Charitänus  Máté  tanítottak itt.') 

100. 
Sárvár (Protestáns). 

Itt 1563 körül tanított Beythe János,  a későbbi híre 
«nperintendens. •) 

101. 
Sárospatak (Protestáns). 

.Sárospatakon a szent Ágoston-rend kolostora már a 
XV. század végén nevezetes tanodával birt 1489. körül Kis-
várdai  János  mester volt egyik tanára. Ennek vezetése alatt 
tannlta Szálkái László — a későbbi prímás — a latin és gö-
TÖg nyelvtant, a szónoklat- és költészettant, a számtant és 
•csillagászatot.7) 

i) Klanicza 16 1. Klein II. 129 1. 
*) Caesar emlékbeszéde SS 1. 
*) Ang. 18-án Írja a kassai tanácsnak, hogy egy érre lekOtve lévén, 

nem fogadhaţja  el a kassai tanítói hivatalt. 
' ) Bartholomaeides 64 1. 
') Bezik. 
•) Fabó A. Beythe élete. 6 1. 
r) Szalkainak kézirata k melybe iskolai előadásait jegyezte, as 

•esztergami ffiegyházi  kOnyrtárban őriztetik. Ismerteti Lányi. .Magyar 
EgyhiztOrténeleni.' I. 567 s kk. II. 

n u n . HAZAI É s k C l p . i s k . x v i . s z . 1 0 
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Azonban a XVI. század elején, e hely ara Perényi Pé-
ter főkapitány  és koronaőr az elsők között volt, kik a Luther 
által megindított vallási mozgalomhoz csatlakoztak. Már 
1527. körül több tudós prot férfiút  találunk környezetében.. 
Ilyenek Kopácsy  István  és Siklósi  Mihál,  előbb a sztFerencz-
rend pataki zárdájában szerzetesek. Ezeknek buzdítására'és 
az ő közreműködésükkel prot iskolát alapított, mely csakha-
mar elhíresült.1) Fia, Perényi Qábor főispán  még többet tett. 
Az iskolát coUégiummá  fejlesztette  ki, melyben az úgyneve-
zett szabad művészetek mellett a hit- és bölcsészettudomány 
is taníttatott. E czélfa  helyreállította és berendezte a feren-
cziek egykori kolostorát; az intézetnek Erdőbényen telket, 
négy EZŐllöt adományozott, s átengedte az ardói malom szom-
bati jövedelmét. A tanárokat bőkezűen pártfogolta,  jelenté-
keny évdljakat rendelt nekik. Emellett Kopácsi Istvánnak 
és Fabricins Balázsnak telket ajándékozott, Balsarati Vitus 
Jánosnak n. Miksánál nemességet eszközölt ki. A tanulókat 
is segélyezte és a tehetségesebbeket, a külföldi  főiskolákra 
küldötte. 1567-ben történt magtalan halála után birtokai a 
kamarára szállottak. Ezen változás nem veszélyeztette a col-
légiumot. Miksa király 1569. október 29-én megerősítette á-
Perényi által tett adományokat és elrendelte, hogy az évi ille-
tékek ezentúl is, mint eddig, az uradalom pénztárából kifizet-
tessenek. Sőt ezeket még gyarapította, szegény tanúlók javára 
évenkint 40 köböl búzát, 4 hordó bort és 4 sertést engedé-
lyezvén. Hasonló szellemben járt el Dobó Ferencz főkapitány, 
ki Sárospatakot 1575-ben zálogjogczlmen megszerezte. 

Ezen főrangú  pártfogók  rendelkezése folytán  a collé-
ginm fölügyelői  a zempléni snperíntendensek, igazgatói a pa-
taki lelkészek voltak. Tanárai közül a következők emléke 
maradt reánk. 

1549-ben Kopácsi  István.  Ez Nagybányáról, Perényi 
Gábor által meghivatott és a tanársággal a lelkészi hivatalt 
egyesítette. Meghalt 1562. körűi. Tanítványa, utóbb segéde, 

») Kapj lliklój lüceei tanuló 1543. szept. 6 áo írja: „Édes bátyáin 
uram, as tobb dolgok közt ez dolog felöl  is kelletik megtalálnom, 
hogy asszonyom 6 kegyelme írja, hogy ha rágondolnám, hogy jobb TÓnâ  
ha Patakra küdcnc." 
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végre utódja Balsavati  Vitus  Jáno*,  ki 1560-ban Witten-
bergből visszaérkezvén, foglalta  el a pataki tanszéket. Ké-
sőbb lelkészszó választatott Több hittudományi munkát irt. 
Meghalt 1575-ben. Öt követi: 

1563-ban Szikszói  Fabrieius  Balázs. Tudományosságá-
nak híre az ország minden részeiből nagyszámú iţjakat gyűj-
tött Patakra.1) Miután itt két évig működött volt, 1565-ben 
Kolozsvárra hivatott meg. Azonban a Dávid Ferencz által 
támasztott vallási viszályok által elkeserítve, csakhamar visz-
szatért Patakra. Itt üli már 1567-ben menyegzőjét Balsarati 
Vitus leányával; amely alkalommal tanítványai Wittenberg-
ben Udvözlö verseket nyomatnak tiszteletére.2) Meghalt 1577-
ben. 1567-ben Perényi Gábor fölött  gyászbeszédet tartott; a 
kővetkező évben Egri Lukács ellen az oltári szentség tárgyá-
ban vitairatot adott ki. Tanári tevékenysége kiteijedett a 
tudomány minden szakaira. A grammatika, rhetorika, dialek-
tika, geometria,'történelem, ethika, gazdászat, politika, 
physika, hittudomány és zene köréből egyaránt jeles előadá-
sokat tartott.3) Utódjai: 

1577. Beregszászi  Péter. 
1578. Kassai  Császár  (Caesar)  György. 
1587. Újfalvi  Imre  collaborator.') 

') Tanítványa Caesar György íija róla : „Scholam apernit Pata-
kiensem, in quam ez omnibus Pannoniarum regionibns confluxeront 
ingenio et studio litterarum elegantiornm praestantes juvenes, exdtati 
eximia bonitate et docfirina  noştri praeceptoris, cujus fama  longiiiquiorea 
quoque regiones transgressa, remotas etiam gentes et lingva diversas ipsi 
conciliavit." A fölötte,  Wittenbergben tartott emlékbeszédben. 46 L 

2) Két ily alkalmi nyomtatványt találtam a debreczeni refor. 
collégium könyvtárában. 

3) „Oratio de vita et obitu clariaoimi viri, pietate, sapientia, virtute, 
humanitate, et castae, incorrnptaeque réligionis studio praestantissimi, 
veritatis orthodoxae patroni et propugnatoris imprimis strenui, ac de juven-
tute pannonica optime meriţi, Domini Basilii Fabricii Szikszoviani, bo-
bita a Georgio Caesare Cassoviensi, sui praeceptoris amantisaimi, et 
tanqnam parentis unici, obitum pro luctu et lachrimis deplorante apud 
populäres suos Witebergae optimaram disciplinarum studiis operam na-
vantes." (Wittenberg. 1677. 4L levél.) 

«) Est maga említi 1607-ben szerkesztett latin magyar szótára 
elfasavában.  (A M. T. Akadémia kéziratgyüjteményéban.) 

10* 
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1588—91. Kdroli  Andris.') 
1590. Thorakonymus  Mátyás. 
1596—97. Krákovius  Demeter. 
1599. Katona  Imre,  tObb hittudományi munka szerzője.») 

102. 
Sátoralja-Ujhely (Protestáns). 

Perényi Gábor a sárospatakihoz hasonló gymnisiamo 
szándékozott itt alapítani Tervének kivitelét halála gá-
tolta meg.') 

1661-ben Szántói  Lukács  <) és 
1586-ban Sárosi  András  *) volt itt tanító. 

103. 
Sellye (Katholikns). 

Ezen nyltramegyei mezőváros a túróczl prépostság bir-
toka volt, és a prépostok, mint kegyarak tartoztak itt fttntar-
tani az iskolát, fizetni  a tanítót Ezen kötelességeiket egy ideig 
elhanyagolták. Yerancsies prépost, 1564-ben Oláh Miklós 
prímás által fölhlva,  intézkedett, hogy az iskola újra megnyit-
tassák.«) 

i) A wittenbergi magyar tanulók társulatának könyvében olvassuk, 
bogy .Andreas Carolinas Bector Scholae Patakinae" 1680 fái  tallért, 
1589 ugyanannyit, 1691 1 forintot  küldött. (Debreczeni kOnyvtár.) 

«) História Scholae sen Collegii Kof.  SárospatakiensU. Delineata 
a Jos. Szombathy. Kiadta Erdélyi János. 1860. 

Szikszói Fabricius Baláas pataki tznár Perényi Gábor fölött 
tartott és 1568 Wittenbergben kinyomatott emlékbeszédében írja „Ador-
nabat etiam in vicina Neapoli scbolam mnlto frequentfarem,  quam dona-
tionibus munificis  ornare, fundlsque  opimjs dotare decreverat, ai longior 
illa vita contigisset." (A beszéd egy példánya a debreeaeni reform,  collé-
ginm könyvtárában.) 

*) Bartholomaeides 36 1. 
s) Ezen évben egy - aranyat ktlld a wittenbergi magyar tanulók 

társulatának. (Jegyzökönyv a debreczeni könyvtárban.) 
*)Veraacsics 1564 júl. 16-án Oláhnak íi ja: „Nihil nune ago dili-

gentius, quam nt hoc ipsum ad finem  perdueam; disposito imprimis ple-
bano, oonciosatore et magistro seholae in oppido nostro Selye, in qno 
tamdiu miniştri li mi] es defnerunt."  Katona. Hist. Crit. XXIII. 849 1. 
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Utóbb a prépostság bosszú időn át üresedésben volt és 
a kamara által kezeltetett A tanító Felnémety  Péter  (1571) 
ekkor nagy nyomorba jntott Fizetése egy ideig elmaradt és 
élelmétől is megfosztva  volt, mert ezt rendesen a plébános 
asztalánál nyerte, a plébánia pedig Üresedésben volt Végre a 
kamara visszahelyezte fizetésébe,  a király is megkCnyOrült 
rajta és 40 rajnai forintot  utalványozott részére.1) 

1586-ban Budolf  király a túróczi prépostságot a Jézns 
társaságnak adományozta. Ennek főnökei  előbb Túróczban, 
Várallján szerveztek magasabb tanintézetet, melyben a magyar 
Kassai  Ietvdn  igazgatása alatt a kölni Busäv» Tivadar  tanította 
a vitázó hittant De már 1598-ban Sellyére helyezték át, hol a 
híres Carillio Alfonz  atya kormányzósága alatt 11—13 rendtag 
működött. Az öt osztályhoz 1600-ban a hatodik (rhetorika) já-
rult A tanulók száma meghaladta a kétszázat Forgách Fe-
rencz nyitrai püspök egyházmegyéje részére 12 papnövendéket 
neveltetett itt*) 

ir4. 
Selmecz (Protestána). 

Azon tanítók közül, kik e város iskolájában működtek, 
az első, kinek nevét emlékeink föntartották: 

') A pozsonyi kamara 1671 an;. 11a sellyei tisztnek írja: „Cognos-
cetls ez . . . libello supplice Petri Agriensis, Bectoris scholae oppidi istias 
Selye, qnod is apud hanc Cameram de sno salario supplicet. Committimus 
igitur vobis, nt qnod de Te tere consnetudine et nsu observato D. Prae-
positi Tnroczenses . . . dare solebant, id ipsi quoqus Petro Agriensi.. . 
solvite." Ugyanazon kamara 1671 szept. 10 a királyhoz í r : „Supplicem 
libellám Petri Felnémety Bectoris Scholae oppidi Selye a Mte V. 8. pro 
informatione  nobis missum, hnmiliter accepimus. Ad quem Mti V. S. 
demisse rescribimus, eam faisse  veterem consvetudinem in ilio oppido 
Selye observatam, nt Parochns . . . Bectorem Scholae aleret" Jelenleg 
a plébánia üresedésben van. Ajánlja, hogy a tanítónak 36—40 forintot 
utalványozzon. És csakugyan, 1671 szeptember 80-án a király „Petro 
Agriensi Bectori Scholae Selyensi" 40 forintot  utalványoz, melynek ki-
fizetése  iránt a pozsonyi kamara október 6 án rendeletet bocsátott a selyei 
tiszthez. (Ezen iratoknak részint eredeti példányai, részint fogalmazatai 
a budai kamarai levéltári-an.) 

>) Socherus. História Societatis Jetn. 839 s kk. 11. Litterao Annuae 
S. J . 1800.-486 s kk. 11. Kazy HUt. Univ. Tyrn. f0  s kk. 11. 
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Pausius Antal.  Ez 1540-ben Beszferczebányáról  hiva-
tott meg; de csakhamar a tanítói állomást a jegyzői tiszttel 
cserélte ftl.1)  Utódja: 

1542-ben Tilgner  Bálint,  ki mintán Boroszlóban és 
Wittenbergben tanulmányait elvégezte, egy sziléziai helység-
ben volt tanító. Innen, Moibanus András boroszlói lelkész 
ajánlására, hivatott meg.2) 

1550-ben a város áj iskola-épületet emelt.3) 
1560. körül Saltzboch  György  tanító.«) 
1562. „ Urbánus  Büieensis tanító.*) 
1563. „ Hensd  János  tanító, ki paráznaság bűne 

miatt halálra Ítéltetett és lefejeztetett.*) 
1564. körül Fábián  Kdemen.7) 
1566—68. Fabri  Tamás,  előbb és ntóbb bártfai  tanító. 

Segéde 1567-ben Arnold  Lórincz mester.1) Fabri lemondása 
után a tanács Lakács selmeczi lelkészt Frankfurtba  küldötte, 
hogy ott tanítót keressen •) Bizonyára ez nyerte meg 

1568—70. a meisseni származású Egeranus  (Egran) 

i) Panziósnak 1640 Dominica ante festőm  b. Magdalena« a sel-
meczi tanácshoz intézett levele a selmeczi levéltárban. — 1641 Dominica 
Invocavit már jegyző volt. ( • városi tanács 1640 elején Staudacher 
Zsigmond wittenbergi tanárt kérte föl,  hogy Selmeczre tanítót ajánljon. 
Ez 1640 april 17-én Weyi-zenhorn Jánost ajánlja. De a város nem fo-
gadta föl.) 

s) Moibannsnak 1641 d. n. levele és Tilgnernek 1649. 8 idus janii 
kelt levele, melyben jelenti, hogy a meghivást elfogadja,  a selmeczi 
levéltárban. 

*) Az épületen a következő fölírás  állott: , Almae pietati, bonis-
que litteris sacrnm S. P. S. opera impensaque publica P. M. D. L.* 

«) Bartholomaeides 18 1. 
<) 1668 július 8-án kelt, a tanács által kedvező hátirattal ellátott, 

folyamodása.  Ugyanott 
*) Lacsny György, egykor körmöczi lelkésznek kézirati munkája 

„Hist EccL Evang. in Septem I. mont civ." 318 1. 
*) 1664,11 cal. sept. Grysíus Bertalan tescheni tanító ajánlkozik. 

De a város már 1564 augusztus 9-én tudósította Fabinust, hogy 9t 
kinevezte. 

') Hornyánszky 248 1. 
•) Fabrinak 1567 okt 7-én Selmecaről a bártfiai  tanácshoz intézett 

levele a bártfai  levéltárban. 
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•János  mestert1) Segédje Slemin Albert, előbb tescbeni can-
tor,2) ki 1571-ben a tanítói hivatal üresedése alatt az iskola 
élén áll.') 

1570. Eberhard  Mátyás  mester Morva-Iglóból a tanító.4) 
1572. deczember 9-étől 1575. april 22-ig Schwengler 

Márton.  1574-ben segéde Stőckel Dávid. 
1575. augusztus 18-ától 1578. j&nins 13-ig a strasz-

burgi Schremmel  Ábrahám tanító. Tan&rsága alatt 1577. július-
tól a kővetkező év elejéig szünetelt az iskola, a városban 
dúló pestis miatt.s) Segédje, mqjd utódja 

1578. június 27-től 1579. július 19-ig a meisseni Eck-
hard  Kristóf  mester.4) Eztköverik: 

1579. július 28-tól 1580. október 4-ig a boroszlói Dö-
ring Fábián. 

1579. Donischer Lőrinci. 
1581—83. Scholz  János  mester. 
1585— 94. Hounold  János.')  Segédei voltak: 1587-ben 

•Curio János, 1589-ben Blősel Jakab, 1591-ben Weigel János, 
1594-ben Sonntag György. Az utóbbi elbocsáttatott, mert 
.Kálvin tanaihoz szított8) 

1594—95. Lochmann Mátyás.  *) 
1595—96. Lentzius Pál mester, előbb Morvaországban 

mezericzi tanító; ") utóbb selmeczi lelkész. 

1) Lacstiy 918 1. 
2) Wenczel tescheni berezeg 1(70 aug. 20-án fölkéri  a selmeczi 

tanácsot, engedje meg Slenius Albertnek, hogy a hg nem rég született fiának 
.kereszteléseig Tescheoben maradhasson. (Levele a selmeczi levéltárban.) 

s) JAlins 19-kén a városhoz intézett előterjesztése. Ugyanott 
*) Hornyán szky 148 1. 
») Klein i l l . 2. 
*) Ezután a város Becker Péter schweidniczi tanítót bivta meg. 

De ez 1579, 6 nonas jnlii jelenti, hogy a meghívást el nem fogadhatja. 
Selmeczi levéltár. 

') 1687-ben a tanácsnak előterjesztést tesa az iskola viszonyairól, 
«teendő javításokról. A városi levéltárban. 

1 Leveleik a város levéltárában. 
•) 1696 jál. 29-én jelenti a tanácsnak, hogy Zsolnára megy taní-

tónak. Ugyanott. 
«) 1696 okt. 18-án tudósítja a tanácsot, hogy meghívását elfogadja. 

Ugyanott. 
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1596. Folanus  János.  Segéde: Sehober Simon. *) 
A városi iskola mellett, 1561-ben a tanács engedélyé-

vel, Peckh Mihál, midőn olasz- és németországi ntjábél vissza* 
tért, magántanodát állított fÖL  Olvasni, irni, számolni taní-
tott. Iskolája „német iskolának", míg a városi „latin isko-
lának" neveztetett2) 

105. 
Sempte (Protestáns). 

A Thurzók pártfogása  alatt keletkezett itt iskola, mely 
a XVII. században gymnásinmmá fejlődött. 

1565. körül Sybolthi  Demeter,3) 
1590. „ Vásárhelyi  Ferencz  tanított itt. *) 

106. 
Somodi (Katholikus). 

1520. körjil Gergely,  utóbb sepsii káplány, tanított itt*) 

107. 
Somorja (Katholikus). 

A somorjai iskola több tanulója 1590. marczins 30-án fo-
lyamodást intéz a pozsonyi kamarához; segélyt kérnek, hogy 
tanulmányaikat magasabb tanintézetben folytathassák  és ma-
gokat papokká kiképezhessék. •) 

108. 
Soprony (Protestáns). 

E város müveit polgárai kétségkívül a legrégibb idők 
óta birtak magasabb tanintézettel. De csak 1537-től kezdve 
ismerjük tanítóít. Ezek a kővetkezők: 

i) 1698 okt. 29 elbocsáttatását kéri. 
s ) 1661 nov. 18-én, a tanácshoz intézett, hátirattal ellátott folya-

modása a város levt. 
3) Elein XI. 493 1. 
4) Bartholomaeides 80 1. 
•) Euiiek 1524-iki levele, melyben somodii működéséről emlékezik, 

Kassa város levéltárában. 
«) Eredetije a Nemzeti Muzenmhan. 
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1537—45. Löwe Márton. 
1545—47- Klopfer  Kristóf. 
1547—48- Márton. 
1548—49. Leysinger Lukács. 
1549—51. Raidel  András  mester. 
1551 —53. SpíUinger  Farkas. 
1554—57. Ismét Raidel  András. 
1557—61. Nusser  Boldizsár. 
1562-63. Wolf  Máté. 
1563—65. Siebenbürger  Domonkos. 
1565—71. A mansfeldi  születésű Hartmann  Ferencz,  ki 

Bécsújhelyből hivatott meg. 
1571—73. Bawk János. 
1573—74. Az ósztrák-bádeni születésű Zeitvogel  Gáspár-

mester, később Bázelben orvos. 
1574—79. RüsÜer  Mihál  mester, kinek a görög, latin, 

és zsidó nyelvben, úgyszintén a hit- és bölcsészettudomány-
ban való kitünöjártassága magasztaltatik. 

1579—82. Funk  János. 
1582—84. A straszburgi Schremmel Ábrahám, ki azon-

ban 1584-ben, a Draskovics győri pűBpök által megindított val-
lási üldözés következtében, segédtanítójával Virgilius  Fedius-
al a várost elhagyni kényszerült 

Ezóta 1606-ig katholikus tanítók alkalmaztattak. Azon-
ban hatásuk a protestáns lakosságra igen csekély volt, mert 
az gyermekeit inkább a szomszéd Keresztúrra küldötte is-
kolába. 

Az iskola virágzási kora 1557-ben kezdődött, midőn a 
város a régi épületet leromboltatván, helyébe újat emelt;. 
mely négy osztály befogadására  volt alkalmaB. 

Ennek folytán  a tanítók is szaporíttattak. 1563-ban há-
rom segédtanítóval találkozunk. 

A városi iskola mellett magyar iskola  is létezett, mely-
ről először 1578-ban történik említés. Mint tanítói említtetnek: 
Csatay  János,  Lindvay  János  és Muraközi  György;  az utóbbi 
1584-ban cserélte föl  tanszékét a lelkészi állomással Dersffi 
Ferencz udvarában.') 

') Gamanf  Teofil  sopronyi lelkész kézirati munkája és Mflllneţ.-
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1 . 
Szinté (Protestáns). 

Itt 1540-ben a lelkész István  pap volt egyúttal tanífc, 
kinek iskolája, úgy látszik, jé hirben állott, mert a kassai f5-
biró is hozzá küldötte fiát.') 

1563. kOrül Szántói  Lukács,  ki Wittenbergben képezte 
-ki magát, volt itt tanító. ») Követte őt 

1564-ben Stöckel  Lénárd  fia,  János.3) 

110. 
Szászváros (Schüssbnrg).4) 

E város, mely már a XIV. században jelentékeny ipar-
- és kereskedelem székhelye volt, kétségtelenül legrégibb 
idöktOl fogva  birt plébániai iskolával. Okiratok csak 1522-
ben tesznekróla említést Ez é.vben ugyanis a város tanácsa 

. négy forint  értékű OltOnyt ajándékozott a tanítónak — ki 
boccalanreoB volt — a végből, hogy nagyobb szorgalomra 

..buzdítsa.5) 
1545-ben a trappoldi származású Oidius  János  volt itt 

tanító, ki azonban ekkof  már elhagyni készült állomisit és 
.a szebeni tanácsnál kérelmezett tanszéket;*) de eredmény 
nélkül. 

Mátyás: „A soproni evang. fotanodn  története." (Soprony 1857.) 
15 s kk. 11. 

i) Stephanns a Szantho* 1540 Dénes napja előtti szombaton Szabó 
Tamás kassai főbíróhoz  intézett levelében i ţ ja : .Joannem tuum caro recte 
ins t i ta i . . . . Sludiotú  met* si acinos (?) pressos in torcnlari daree, pro 
loreis f&ciendis,  esset mihi pergratum." (Eredetije Kassa város levél-
tárában.) 

z) Uartholomaeides 85 1. 
3) 1664 aug. 18-án a bártfai  tanácshoz intézett levele, e város le-

véltárában. 
*) Geschichte des SchSssburger Gymnasiums. Von O. D. Teutsch. 

A szászvárosi gymnásivm 1861/2-ik évi proijrammjában. 
*) A város számadásaiban áll: „Baccalanreo Rectori Scholae, 

.-causa unius vestía, quam domini comules dederunt Uli, ut baberet dili-
gentiam cum juvenibus, fl.  6." 

*) A szebeni tanácshoz intézett folyamodásában  többi között ifja: 
„Coofido  spiritul Dei per Jceum Christum, nihil mihi defore  et art is et 
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Ugyanezen időben fogadta  be Szászváros a reformátiót. 
Ekkor az iskolai viszonyok is lényegesen átalakúltak. Két 
tanoda Állíttatott föl,  egy magasabb, bol a rector mellett can-
tor és collaboratorok is működtek és egy elemi iskola. Aman-
nak rectora évenkint 50 forintot  nyert fizetésül,  mely 1590-
ben 80-ra emeltett; bizonyosan oly kötelezettség mellett, 
hogy segédeit maga lássa el. A kisebb iskola tanítójának 
fizetése  csak négy forint  volt De a tanács készségesen segé-
lyezte egyes alkalmakkor ; valamint a tanulók irányában 
is többször bizonyította be áldozatkészségét2) 

111. 
Szeben.3) 

E város főhelye  lévén az erdélyi szász .pemzetnek, 
mindenkor gynpontja volt cnltúrai mozgalmainak* ' '* 

Iskolájáról, mely a Mária plébánia templom,' a mai 
protestáns főegybáz  mellett létezett, első említést e templom 
számadásaiban a XIV. század közepetáján találunk, midőn 
építkezésekre 19 forint  fordíttatott.  *) 

intellectus . . . si igitur ad purum et vor.'im vitae christianae religionem 
induci puercs vestros, atque utriusque sexus seniores, fldultioresque 
cupitis" tegyék meg tanítóvá, vagy lelkészszé. „Nec id ipsum vos deterreat, 
quod non Wittembergae didicerim. Nam verus atque divinus intellectus 
non humana instructione ingenitar cuiquam, Bed divÍDi spiritus sugges-
tione." 

') A város számadásaiban: 15C5 „Dem Schulmeister auf  dem 
fipital  gegeben seines Armuta halber fl.  1." 1585 „Dem grossen Schul-
meister" kölcsön id 7o forintot.  1595 A rectornak menyegzői ajándékul 
4 ft.  26 dénárt ád. 

2) A város számadásaiból. 1667 „D. Senatorcs addixerunt cuidam 
misero scholastico germano, sumptibus nc vestimontis destituto, ac iu 
schola nostra degenti, humillime supplicanti fl.  1." — 1688 „Advenae 
scholastico ex Germania oriundo bibarii fl.  1." — 1596 „Scholastika 
(festnm)  Galli cellebrantibus dati ex fisco,  nt considerata praesentis tem-
poris ratione, ne circumirent plateas, fl.  4." 

3) Vorstudien zu einer Geschichte des städtischen Gymnasium» in 
Hermanstadt. Von Karl Schwarcz. A szebeni evang. gymnásium 1858/9 

1559/60-ik évi programmjaiban. 
*) „Item das man den gcholae hat gemacht XIX fl.  item 1 ort." 



A XV. század végén a tanító a város pénztárából rendes 
fizetést  húzott, mely évenkint húsz forintot  tett. 

A XV. századbeli tanítók közül'ismerjük néhánynak 
nevét. Ilyenek 

1446. Johanne»  Arnoldi  de Graderitz artinm bacca-
laureus. 

1457. Stephanue  de  Grosschenk  liberalinm artinm ma-
gister. 

1496. Mathaeus  magister. 
Teljesebb a XVI. századbeli tanítók névsora. 
1507. Andreas  magister. 
1510. Johannes  Mild  baccalaureus. 
1516. Mathias  Colomannus  magister. 
1516—17. Simon de  Apóidia. 
1518—19. Thomas  Ball  (vagy Wall) magister. A bécsi 

egyetemen hallgatta a bölcsészetet és jogtudományt. 1520-
ban ismét visszatért Bécsbe, hol Horácz s Ovid müveit magya-
rázta. 

1520. Clemens  Opulitanus  magister. 
1524—25. Mild  János  másodízben. És mintán ez & 

jegyzői hivatalra ment át, 
1526. Andreas  Martini  baccalaureuq, kinek oldala, 

mellé a város egy conrectort  helyezett és ellátására évi 16 fo-
rintot rendelt. 

1526—29. Thomas  Gemmarius (Steiner) baccalaureus, 
egy latin nyelvtan szerzője, melynek azonban egy példánya 
sem maradt reánk. 

1536. Laurentius. 
1539. Johannes  Dietrichius, kinek tanársága idejében 

a városi tanács 20 forintról  64-re emelte a tanítói fizetést 
1543—47. Mart'mus  Hentzius  (Heinz, vagy Hienz) je-

les csillagász volt Alatta emelkedett nralomra Szeben váro-
sában a Protestantismus. E mozgalom vezérei melegen érdek-
lődtek az iskola emelése körül. A város 1545-ben 600 forin» 
ton áj, a7. előbbinél tágasabb épületet vásárolt, s azt megfele-
lően berendezte. Ugyanakkor a fdtanltó  fizetése  64 forintról 
120-ra emeltetett 
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Néhány évvel utóbb, 1549-ben Stancbaras Ferencz 

«lasz todÖB hivatott meg, hogy az iskola szervezése körül a 
városi tanácsot támogassa. >) 

1550. Doctor Bernarins tanított itt. 
1551. Martinas  Calvua  (Glatz). 
1552—54. Magister Mathias  Hebler, ki előbb 1551-ben 

-segédtanító volt ugyanitt Tudós férfiú,  több vitairat szerzője. 
1555—57. Stephanus  Maior  (Grosz). Azon évben, midőn 

ez tanítói hivatalát elfoglalta,  a városi tanács a tanoda fölvi-
rágoztatása érdekében több fontos  határozatot hozott, melyek 
által azt az Akadémiák  magaslatára emelte. Ugyanis követ-
kező tantárgyakat rendelt taníttatni: a klasBikai tanulmá-
nyok ; latin és görög nyelvtan s remekirók; a szép művé-
szetek : rhetorika, dialektika, szám- és mértan, zene és csil-
lagászat ; végre a bölcsészettadomány. Ez a tanerők szaporítá-
sát igényelte. Emiatt a város a „rector" mellé—azon segédeken 
kivttl, kiket ez maga szokott fogadni  és ellátni — egy má-
sod tanítói állomást szervezett; úgy hogy erre mindenkor oly 
tudós férfiú  hivassék meg, ki a tanulókat a latin nyelv cor-
rect használatára oktassa, a latin és görög remekírókat ma-
gyarázza, végre bölcsészeti előadásokat is tartson. Czíme 
„lector", fizetése  pedig 50 forint  lenne, a melyet azonban a 
tanács kész fölemelni,  ha ezt a másodtanító tulajdonai kíván-
nák. Ez állomásra legelőször, 1556. február  16-án Magister 
Lucas Unglerus  (Ungleich) neveztetett, és pedig 80 forint  évi 
fizetéssel;  mi a város áldozatkészségéről és Ungler kiváló 
képzettségéről egyaránt tanúskodik. 

Ekkor tájt egymásután több súlyos csapás érte a várost 
1556. marezius utolsó napján nagyrésze, és a következő év-
ben ismét fele  lángok martalékává lön. 1557-ben a pestis 
3200 embert ragadott el. Ily szomorú körülmények között 
foglalta  el Ungler  (1557- 65.) az iskola igazgatóságát Nagy 
-tevékenységet fejtett  ki. Az iskola-épUlet kijavítása- és na-
gyobbítására a szász universitásnál 100 forintot  eszközölt ki; 
míg az elszegényedett város e czélra csak 10 forintot  áldoz-

i) Q. D. Teutoch. „Zar Gesch. des Sehüssharger Gymnasiums." 
Brassó. 1862. 7 1. 
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hatott. Ugyanakkor az iskola könyvtára részére 100 forintou 
könyveket rendelt Wittenbergből. Utódjai : 

1565 — 70. Magister  Johannes  Auner. 
1570—82. Georgius Melas  (Schwarz.) Ennek igazga-

tósága alatt, 1578-ban az iskolát az egész szebeni kerület 
pártfogása  és segélyezése alá vette és Németországból egy tu-
dós férfiút  hivott meg. Magister  Martinus  Breslacus volt ez, 
FUrstenbcrgbtfl.  Fizetése 100 aranyforint-  3 hordó bor- és 25 
köböl rezsban állapíttatott meg. Egyúttal fölhivatott,  hogy 
segédjét Riittinger  Esronius mestert is magával hozza. Amaz 
később szebeni lelkészszé lett, és mint ilyen 1594. aprll 2-áu 
halt meg. Az utóbbiról semmit sem tudunk. Tanári munkás-
ságukról is hallgatnak az emlékek. 

Mily nagy volt ekkor a tanári személyzet, látjuk az 
1582-ik évi városi számadásokból. Ezekből kiderül, hogy egy 
igazgatótanár  (roctor) 156 forint  és négy hordó bor, — két 
lector  Henc?ins  Mátyás  és Ágoston  50—50 forint,  végre 
egy cantor és két  collaborator,  egyenkint 44 forinttal  volt al-
kalmazva. Összesen hat egyén, 388 forint  fizetéssel. 

1583—85. A fönnebb  említett Henczius  Mátyás  lett igaz-
gatóvá, 120 forint  fizetéssel.  Alatta Ágostonts  Schervert  Péter 
leotorok, Wurmlecher  Mihál  a cantor. Két utódja az igazga-
tóságban csak rövid ideig működött. Schirmer  Péter  1585 
marczius 8-án igazgatóvá, és már ugyanazon öv april 18-án 
groszaui lelkészszé választatott. A helyébe lépett Keinzel  Má-
tyást pedig ugyanazon év szeptember 19-én a pestis el-
ragadta. 

Kik igazgatták a tanodát 1586 tói 1591-ig, nem tudjuk. 
De a város számadásai bizonyítják, hogy ezen években sem 
hanyatlott az. Mert 1587-ben bizonyos Feiencz,  mint első lec-
tor, Keryner  Mihál  mint cantor, és bizonyos Gáspár mint har-
madik  collaborator  vagyis a harmadik  osztály  tanára, említtet-
nek. 1589. és 90-beu Wendelius  Dávid  volt a tanárok egyike.1) 

Az iskola igazgatóinak sorában kitűnő helyet foglal  el 
Deidericus  György (Deidrich, vagy Ditrich). Miután Erdély 

l) 1 00 sí opt. î()- 'iii Pozsonyban kamarához folyamodik  segélyért, 
kiemelvén, hogy előbb a szebeni iskolában müködü tt „sacras lutea et 
honestatem docendo. (A Nemzeti Muzemban.) 
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legjelesebb iskoláit meglátogatta, 1587 Straszbnrgba meat, hol 
a főiskola  Sturm vezetése alatt virágzásának tetőpontján ál-
lott. Itt kimagaslott az Európa minden országaiból Össze-
gyűlt nagyszámú tannlótársai fölött  Több iskolai dolgozatát' 
érdemesnek látták arra, hogy kinyomattassék. Elnyerve' 
1589-ben a mesteri fokozatot,  Olaszországba utazott. Bómá-
ban véletlen tankja lévén egy közhelyen tCrtént verekedés-
nek, ő is elfogatott.  Egy ismerős jezsuita atya közbenjárá-
sára visszanyerte szabadságát. Tudományos műveltsége ál-
tal számos barátókat szerzett magának. V. Sixtus pápa nem-
csak kihallgatáson fogadta,  hanem azon kitüntetésben is ré-
szesítette, hogy emlékkönyvébe czimerét lefestetvén  alája a 
következő sorokat sajátkezűleg jcgyzé: 

„Sixtus V. Pont. O. M. Filio suo, Georgio Deidricio, 
transylvano Bcribebat." 

1590-ben visszatért hazájába és a következő évben a~ 
szebeni iskola igazgatójává neveztetett. A gazdag tapaszta-
latokat, melyeket a külföld  hires tanodáit látogatva, szerzett, 
sietett itt értesíteni. Igyekezeteit buzgón támogatta Lupi-
nvs szebeni lelkész, mint ilyen az iskola fölügyelője;  továbbá 
a tudós Huet  Albert  királybíró és Bayer János  polgármester. 
Ezeknek közreműködésével megalapította a tanoda könyvtárát,, 
melyhez számra és értekre hasonlóval Magyar- és Erdélyország 
egy iskolája sem birt. Díszes helyiséget rendeztetett be szá-
mára a kápolnában, mely egykor szent László tiszteletére 
volt szentelve. A leghíresebb régi remekírók és tudósok, a 
reformátorok  és a szebeni iskola körűi érdemesült férfiak 
arczképeivel diszíté. Huet a maga gyűjteményét is ide aján-
dékozta és 2000 forintot  hagyományozott szaporítására. A. 
tanulók a könyveket a könyvtárban, az őr fölűgyclete  alatt, 
használták.') 

Deidricb, mis főiskolák,  példájára, szokásba hozta a 
nyilvános vitatkozásokat és szónoki előadásokat. Egy, 1592 
február  19-én tartott disputátió erkölcstani tételeit nyomta-

i) E nevezetes könyvtárt, melyben a XVI. századbeli nyomtatvá-
nyok száma 800-ra, a XVII. századbelieké 6000-re megy, tflzete  en is-
merteti Schwarz id. dolgozatában. 1866-ik evi szebeni Progiamm 13—37 11.. 
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tásban ia kiadta,1) valamint egyéb iskolai kiadványok is 
származnak tőle. *) E kiváló férfiú  azonban nem soká állott 
-az intézet élén. 1592-ben tanártársa, az egyik leclor, Her-
mann Lukács  azon vádat emelte ellene, hogy titkon a kath. 
-valláshoz szít, a pápának és jezsuitáknak híve. Az ügy a 
kerületi gyűlés elé kerttlt, és a vizsgálat alatt vádló és vád-
lott fölfüggesztetett  hivatalától. Deidrichnek sikerült ugyan 
magát igazolni, mire Hermann állásától megfosztatott;  de 
igazgatói hivatalát tObbé nem foglalta  el. 

Utódja 1592—94 Magister  Leonhardus  Basilius, sze-
beni születésü, ki Wittenbergben tanult és kétségkívül Deid-
ricb segédjeihez tartozott, ö a híttudományra helyezte a fő-
súlyt, abból tartott előadásokat és rendezett disputátíókat. 
így 1593-ban, a szintén nyomtatásban közrebocsátott thési-
sek a szentírás, szent háromság, a tőrvény, bün, szabad aka-
rat, igazulás, jó cselekedetek tanára és az igaz egyház ismertető 
jeleire vonatkoztak. Azon tannlók neveit is kinyomatta, kik 
a vitatkozásokban részt vettek; miáltal a szorgalom és ver-
•seny fölébresztésére  kivánt hatni. *) 

Segédei voltak: két lector — Lukrf&\%  Hehler,  — a 
cantor és két collaborator. Az igazgató fizetése  120, a Iectoroké 
SO—50, a többieké egyenkint 44 forint  volt. Midőn Basi-
lius 1594-ben petersdorfi  lelkészszé választatván, az iskolából 
eltávozott, az igazgatótanári állomás, úgy látszik, egy ideig 
üresedésben maradt.4) 

Csak 1598-ban találjuk ezen hivatalban Hermann  Lé-
nárdot,  ki Odera melléki Frankfurtból,  hol több termé-
szettani dolgozatot adott ki, mint a bölcsészet tudóra és a 
szépmüvészetek mestere, tért vissza. Alatta az iskola új szer-

' ) Theses Ethicae de causa efficionte  virtntum mora'inm cx libro 
2 Etbic. Aristot. in celebri Cibiniensium Gymnauo ad diaputaudum pro-
jiositae. 19 febr.  1692. 

*) Programmá ad diseipnlos.' Ciblnii. 1691 X. kai. jannarii. — És. 
Programma Ciblnii. 1692 X. kaL jan. 

3) Theses Theologicae in schola Cibiniensi a>l disputandum propo-
sitae anno 1693. 

*) Theses Theologicae de veris Ecclessiae visibilis nofis  in Gym-
nasio C.biniensi die 20 maji ad disputandnm propositae 1694. 



iei 
vezetett és részletesen kidolgozott törvényeket nyert, melyek 
jOvO jelentőségét és virágzását biztosították. Ezekről más he-
lyen szólottunk. 

112. 
Szelffcze  (Protestáns). 

1588-ban Paczolthy  Gátpár  volt itt tanitó. *) 

113. 
Szenicz (Protestáns). 

Itt Nyáry János alapított iskolát. Tanítói: 
1580 Gál József. 
1593 Balthasarides  János.*) 

114. 
Szent-Erzsébet (Erdélyben. Unitárius). 

Balási István  udvarhelyszéki fiitiszt  pártfogása  alatt 
létezett itt tantfţa,  mely 1580 táján, a nevezett úr-elhunyta 
után, elenyészett•) 

115. 
Szentivány, Liptóban (Protestáns). 

1582 kOrttl Andris  Sámuel. 
1596 „ Melik  Salamon  volt itt tanító. *) 

116. 
Szent-Kereszt Bareban (Protestáns). 

Ezen iskola tanszékét 1578—81 kOzOtt Sehormann 
András,*)  1597 kOrttl Péntek  Mihál  foglalta  el. 

») Bartholomaeides. 88.1. 
*) Hornyánszky 266 1. Klanieza 160 1. 
*) Székely S. Unitiria vallás történeti Erdélyben. 96 lap. 
*) Bezik. Gymnasiologia. 
*) Bartholomaeides 66 és 103 II. 

MAHKI . HAZAI KS kCxF. IRK. XVI. RZ. I 1 
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117. 
Szent-Kereszt (Vas megyében. Protestáns.) 

Nádasdy Ferencz itt jeles iskolát alapított, melynek tan-
székét 1591-ben a brandenburgi származású Dániel Otto  fog-
lalta el, ki az említett éy június 3-án Csepregen Sculteti Severin 
és Beythe András kttzOtt tartott vallási vitatkozás alkalmával, 
mint Scultetinak bizalmi embere, a jegyzői tollat vezette.1) 

118. 
Szent-Mihály (Tbúrécz. Protestáns). 

A Béwai család pártfogása  alatt álló iskolának 1587-
ben tanítója Desericzky  Pál.2) 

119. 
Szent-Péter (Liptóban. Protestáns). 

1542-ben Pssarin Lukács  volt itt tanító.*) 

120. 
Szepesszömbathely (Protestáns} 

Tanítók: 
1559 Szuliczky  János. 
(—  Flaschenburg  Bertalan. 
— Tornatilis  Dániel. 
— FUndney  Pál. 
— Steinhart  Péter. 
— Palóczy. 

1573 Lamm Sebestyén. 
1575 Bildhauer  András. 

») História Colloquii Caepregienaia Conaignata partim a Oregon 
rio Horváth de Stanaita . . . partim per delectoa ad id Notarioa, nt An-
dreám Beythe Snperattendentia filinm,  in Barin Psstorem Eeelesiae, ex 
parte ipaios Snperattendentia; et Danidem  Marchicum  Ariutealdetuem, 
Scholae  in Sanda  Cruce,  pottetnone  Domni Nádatdi  Bectorem, ex parte 
DominiI  Secer  ini, (Epeijea vároa levéltáriban.) 

») Hornyánaiky 209 1. 
3) 1642 május 1-én a bártfai  tanáeshos intéaett levele a bértfiai 

levéltárban. 
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1575 München  Pál. 
— Toptchauer  Miklós. 
— Niger  Ferencz. 
— Servatius  Márton. 
— Briccius Sámuel. 

1588 Sonntag  János  György. ') 
— Niger  András. 
— Christiani  Ábrahám. 
— Pomeranus Márton. 
— Her  melius János. 
— Frölich  Zakdriás. 
— Rechen Tóbiás.  *) 

121. 

Szepesváralja (Protestáns). 
Tanítók: 
1555 Mdczer  Gergely.') 
1570 Lambert András.  *) 
1596 Moller  Jakab.  *) 
1598 Palugyai  György.') 

122. 
Szepsi. (Abaţj. Protestáns). 

15S0 körül Katona  Imre  volt itt tanító. >) 

») Klein I. 28.1. II. 73 1. Hornyánszky 67 1. 
z) 1688 jiin. 10 kelt leveliben menyegztijére meghívja Lticse 

város takácsát. 
3) Klein. III. 271 1. 
*) Hornyánszky 96 1. 
*) Bezik. GynÁMologia. 
<) Hornyászky 96 1. 
*) Czwittinger 190 1. Bartholomaeides. 100 L A debreczeni ref. 

colléginm könyvtárában egy XVI. ssáoadbeli ily czimtt kézirat őriztetik: 
„Rrevia qnaedam Erotemata Grammatioea. Dicta in schola Ssep. per 
ham. viinm Pe. De." A végén áll: „Johannes Szepsinus." A De.0 

Kesdöbetfikkel  jelölt szepaii tanító nevét, sajno?, nem ismerjük. 
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1 . 
Szerdahely. (Csallóközben. Protestáns). 

1560-ban Franciscus  Literátus  volt itt tanitó. ') 

124. 
Szikszó. 

1526-ban György  baccalaurens volt itt tanító.2) 
1538-ban Székely  István.  3) 
1540-ben Dévay  Mátyás  hires reformátor  Sárospatak-

ról, Perényi udvarából távozni kényszerülvén, Serédi Gáspár 
által a szikszói iskola vezetésére küldetett.4) 

1550 körül Literátus  Zsigmond  és Bihari  Balázs  alatt 
az iskola nagy virágzásra emelkedett.5) 

125. 
Szombathely (Katholikus). 

E város tanodája Draskovics György győri püspöknek, 
az iskolaügy lelkes pártfogójának,  áldozatkészsége által a 
XVI. század második felében  nagyobb virágzásra emelkedett. 
1579-ban Pitacsics  Márk  állott élén. 6) 

1590-ben Reresinczy Péter  győri püspök halála után, a 
püspökség bárom éven át üresedésben lévén,, ezen idő alatt a 

») Hazai Okmánytár. I. 414 1. 
2) „Georgius baccalaureus ludi literarii in Zikzo praefectue."  1526 

nagyböjt el«ö vasárnapján a bártfai  tanácshoz intézett levele a bártfai 
levéltárban. 

3) Krakóban nyomatott katekizmusát szikszói tanítványainak 
ajánlja. 

*) Stöckel Lénárd 1640 postridie Magdalena« tudósítja erről Béwai 
Ferenczet. (Franki. Béwai Ferencz nádori helytartó fiainak  hazai és 
külföldi  iskoláztatása. 24, 67. 11. 

») Kassai Caesar György Szikszói Fabricfhí  Balázs, iölött tartott 
emlékbeszédében említi: „Ka civitas non solum mechaniearum artium 
praestantia, sed acerrimis quoque ingen iis, ernditioríqne schola in laudem 
praecipuam sese extulit. Unde orti sapientissimi homines per omnes Pan 
noniarum regiones humanitate ţolitas etiam nostra aetate celeberrima sui 
nominis gloria sunt pervagati." 22 1. 

•) Toldy F. Az újkori magyar irodalom története. I. 1» 1. 
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kamara, mely birtokait kezelte, ezek jövedelmeiből tartotta 
ftn  az iskolát és buzgón gondoskodott annak érdekeiről. 
Befejezte  az iskolaépületnek, a pflSpOk  által megkezdett épí-
tését, oly módon, hogy abban szegény tannlók is lakást 
nyerjenek, kiknek élelmezéséhez a kamara hetenkint pénz-
segélylyel járóit.') 

Ez időben Kitkovics  (Kitbovitius) János  volt itt tanító, 
ki élelmezését a Tárparancsnok asztalánál nyerte és a püs-
pökség jövedelmeiből évenkint 15 forintnyi  fizetést  élvezett.1) 
Midőn ez 1591 végén állomását elhagyni készült, a pozsonyi 
kamara melegen kérte öt maradásra, dicsérettel kiemelvén 
buzgalmát és kilátásba helyezvén, hogy a király megfelelő 
jutalomban fogja  részesíteni jó Szolgálatait.3) 

126. 
Sztropké (Protestáns). 

158 l-ben tanító Palinszki  Mihály,  egyúttal jegyző.4) 
') A pozsonyi kamara 1690 szeptember 20-án írja a szombathelyi 

tiszttartóhoz : „Joannes Kithovitius Lndimoderator ibidem petit, nt incho-
lata aj os scholae aedificatio  , pro pauperibns studiosis pernecessaria, an-
teqnam hiems nos praeoccnpat, perficiatur.  Cnm autem ea exigua colo-
nornm et civium opera ibidem perfici  posse intelligamus, insnper omnino 
censemus, nt miseris scholasticis . . . provideatnr, ne metn venturi hiemis 
perterriti. alio migrare, scholamque illám vacuam relinqnere debeant coret 
ergo D. Y., ne id eveniat, sed ita ipsis prospiciatur, nt coinmodom isthio 
manendi et durandi habeant loenm. Petit ßtiain idem Rector Scholae 
ejusdem, nt iisdem scholasticis síngularnm septimanarum provitonem ex 
arce restitui faciamus.  Qu&re D. V. ea etiam in parte id faciat,  quod 
aequum justumque érit, et quod antea hnjus gratuitae peosionis nomine 
ipsis praestitum fűit.  (Fogalmazata a m. k. kamarai levéltárban.) 

*) A pozsonyi kamarának 1690 szept. 14-én Mátyás (Bhercaeghea 
intézett fSIteijestése  és 1690 szept. 24-én és október 8-án a szombathelyi 
tiszttartóhoz intézett iratai. (A fogalmazótok  ugyanott.) 

') A pozsonyi jfcamara  1691 november 6-én írja a szombathelyi ta-
nítónak : .Quia scboía illa Sabarienais hoc tempore opera D. V. carere 
omnino nequit, ideo bortamur eam et nsqnirimus diligenter, ne se loco 
moveat, verum sednlam juventuti instruer.dae, prout hactenus, navet 
operam, ezpectet aliam et majorem Snae Majestatis C. gratiam, uberi-
oremque laborom et servítiorum" snornm recompensam." (Fogalmazata 
ugyanott.) 

*) 1681 feria  3 ante festum  Michaelis, a bártfai  levéltárban. 
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127. 

Szucsán (Túrócz-Prótestáns). 
Tanítók: 
1583—85 Drobny Imre. 
1589—90 Barkai  Jakab. 
1600 Szeded  Pál. *) 

128. 
Tálfya  (Protestáns). 

1596-ban tanító Baros Miklós  *) 

129. 
Tarczal (Protestáns). 

1585-ben tanitó Szamosközi  Boldizsár.3) 

130. 
Tasnád (Szathmárban. Protestáns). 

1544-ben tanító Szegedi  Kis  István.') 
131. 

Tarnócz (Liptóban. Protestáns). 
Itt tanítottak: 
1580 Brezanszky  János. 
1598 Bohus Tamás.») 

132. 
Temesvár (Protestáos). 

1548-ban Petrovich Péter — János Zsigmond egyik 
gyámja — a híres Szegedi  Kis  Istvánt  hívta meg tanítónak.*) 

1550 kOrűl itt tanított Lippai Kristóf.7) 
<) Hornyánszky 8661. 
2) Hornyánszky 866 1. 
3) Ez érben fél  tollért küld a wittenbergi magyar tanalóknak. 

(Jegyzökönyvük a debreeaeni könyvtárban.) 
«) Hornyánszky 148. 
•) Hornyánszky 871 1. 
•) Lampe 71 L 
f)  Bartbolomaelde* 19 1. 



138. 
Thoroczk6 (Erdélyben. Unitárius). 

1595-töl 97-ig Csanádi  Pál  volt tanító.») 

134. 

Tolna (Protestáns). 
Ez a XVI. század elején jelentékeny város volt, több 

ezer lakossal és jeles iskolával birt, mely 1549-ig a katholiku-
sok kezeiben volt. Tanítók : 

1546 körttl Karancsi  Mihál. 
1550 „ Dombi Péter,  ki 22 éven át tanított 
1573 j, Barovius (Baranyai)  Fábián. 
1575 „ Tolnai  Bálint,  ki a béber nyelvben kitű-

nően jártas volt. 
1581 körül Tulyok  Ferencz. 
1583 Agricóla  János  „poeata lanreattis." 
1586 Szarafi  Ferencz. 
1588 Katona  Miklós. 
1590 Tolnai  Dávid. 
1592 Berezeg Gáspár.V > 
1595 Siklósi  Péter. 
1599 Petri  György,  ki a török hadjáratok folytán  ta-

nulóival Kecskemétre vonult.2) 

135. 
Torda (Unitárius). 

E városban, mely az nnltárlns mozgalomnak egyik 
gyupontja és több zsinatnak színhelye volt, bizonyosan korán 
alapított e felekezet  iskolát Azonban a legrégibb adat 1589-

') Székely S. Unitária valláa történeti Erdélyben 90 1. 
*) Lampe 667 s kk. 11. Ribini 90 1. Bartholom Keidee. 49, 71, SO II. 
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tői szól, midőn új, emeletes, 12 termet magában foglaló  is-
kola-épülete létesíttetett. Mint tanítók működtek. 

1596-ig Szentmártoni  Bálint: 
1598—99 Csanádi  Pál. ') 

130. 
Tót-Keresztúr (Vasmegyében. Protestáns). 

1590-ben tanító Zwonarics  Mihály,  később superinten-
dens és tevékeny hittudományi író.2) 

137. 
Tót-Lipcse (Protestáns). 

Tanítók: 
1567—73 Hübner  Kristóf. 
1579 Crydonimus  János. 
— Urtica  János. 
— Melik  János. 

1580 Corony Boldizsár. 
1590 Kreusel  Márton.  3) 

138. 
Tót Próna (Protestáns). 

Tanitók: 
1572—75 Wranka  (Cornides)  Pál 
1575 Bristensky  Balázs. 
1580 Michalza  Mihál  * 
1585 Grelnertiu»  Boldizsár. 
1586 Kapirius  András. 
1588 Reviczky Mihál. 
1590 Tnovicenus  György. 
1600 Panek  Jakab.  *) 

») Székely S. Unitária vállá* történeti Erdélyben. 98 lap. 
Hornyánszky 95 1. 

3) Lacsny kézirata. 
*) Hornyánszky _>S8 1. 
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1 . 
Trencsln (Protestáns). 

Tanítók : 
1565—70 Baros Péter. 
1572 Colacinos  Miklós. 
1575 Sauriu8  (Thwrszky)  András. 
1580 Pruno János. 
•1586—90 Sartoriue  Jeremiás. 
1593 Sartorius  György. 
1590 Szopoczy  György. 
1597 Berger  Illés,  később királyi historiographns. 
1599 Sotzovinus  Sándor.  ') 

140. 
Trsztena (Protestáns). 

1597-ben Lutilai  Ádám  volt itt tanító.2) 

141. 
Túr (Protestáns). 

1550 körül Szegedi  Kis  István, 
1555 „ Túri  Pál volt itt tanitó.3) 
1567-ben Félegyházi  István  tanított itt. <) 
1579-ben e tanoda gjitoiásiam jellegével birt, a midőn 

a tannlók fél  tallért küldöttek a wittenbergi magyar tanalók 
testületének segélyül.5) 

14?. 
Túrécz-Szent-MáríMk. (Protestáns). 

Tanítók: 
1557 Jeszenszky  Simon  mester. 

>) Klanieza 106 1. Klein III. 47 1. Wallaszky 171 1. Bartholomae-
ides 66—94 11. 

s) Bezik. Gymnasiologia. 
3) Czwittiuger 366 1. Bartholomaeides 28, 83 II. 
*) Gyulai Jinos.Threnos de morte Th. Félegyházi.Debreczen. 1686. 
') „Artinm et lingrarnm studiosissimi ex schola Thuriensi." (A 

jegyzőkönyv a debreczeni könyvtárban.) 
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1564 Zábortzky  Márton.  ») 
1568 Dvorszky  Jánot. 
1572 Eber Menyhért. 
1572 Rajthyni Mátyás. 
1579 Peluch Imre. 
1681 Duehon Jánot. 
1582 'íhuri  András. 
1583 Eliă  Menyhért. 
1584 Thuri  András. 
1585 Francisci  András. 
1590 Szlukovini  Márton.2) 
1594—1600 CkrjasteU  Gáspár. 3) 

143. 
Újsziget (Protestáns). 

Nádasdy Tamás hazai főuraink  között egyike volt az 
-elsőknek, kik a protestantismúst fölkarolták,  egyike a leg-
buzgóbbaknak, kik azt hazánkban terjesztették. Midőn 1534-
ben a közügyektől egy időre visszavonulva, lakását nejének 
Kanisay Orsolyának vasmegyei birtokaira helyezte, maga 
köré gyttjté a reformátió  több kiváló hirdetőjét és ezeknek 
közreműködésével 1535-ben Sárvár alatt, Ujszigeten  szilárd 
anyagból, nagy költséggel iskolát épített s azt jeleá tan-
erőkkel látta el. Emiatt Melanchton is 1537 október 6-án 
hozzá intézett levelében magasztalja. „Intelligo — irja többi 
között — ex Mathia (Dévay), te magno sumptu scholam con-
stituere et optímarnm artinm stadia excitare." Valószínű, hogy 
Dévay Mátyás  és Erdőst  fános,  kik egy ideig Nádasdy 
udvarában tartózkodtak, tanárai voltak ezen iskolának, s 
hogy Erdösi  ezen iskola használatára szerkesztette magyar 
nyelvtanát. *) 

,)'_Egy a Béwaiakhoz intézett levele, melyben lelkésze éllon panasz-
kodik, a Béwai levéltárban. 

*) Hornyánszky. 122 1. 
>) Klein. II. 428 1. 
*) Wallasaky 139 1. Bévéca. Dévay Biré Mátyás. 1663 36 1. Dankó 

Joannes Sylvester Pannonius. 1871. 22 s kk. 11. 
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144. 
Újvár (Nyitramegyében. Katholikus). 

Kétségtelen, hogy az esztergomi érsekség e birtokán, 
melyet Oláh Miklós erődítményekkel látott el, a XVI. század 
második felében  az érsekek iskolát tartottak főn.  Mért Verán-
•csios halála után, midőn az érsekség birtokait a kamara 
kezelte, 1587-ben az újvári tanitó  — kinek azonban'nevét nem 
ismeijük — folyamodott  a kamarához, hogy előbbi ellátása 
jövőre is meghagyassák. A tanító élelmezését a tiszttartó asz-
talánál nyerte; mintán pedig ez megszttntettetett, kárpótlá-
sai 20 mérő búza és 25 akó bor rendeltetett neki. ') 

145. 
Vágujhely (Protestáns). 

Tanítók : 
1590 körül Sartoriun  Mihál.') 
1594 Abrahamide»  János.3) 
1599 körül Vaciue  Gergely.  *) 

146. 
Várad (Katholikus). 

A káptalani iskola, mely e városban létezett, a mohá-
-csi vészt követő időkben elenyészett. Várad ekkor Szapolyay 
János uralma alá került és Erdélyhez csatoltatott. Azonban a 
katholika egyház itt nem volt kitéve oly üldözéseknek, mint 
Erdéíyben. Az 1557-iki tordai gyűlés is, bár fölhívta  Izabel-
lát, hogy a Mindenszentekről czímzett váradi zárdát iskolai 
-czélokra átengedje, elrendelte, hogy Várad két más kolos-
torában a szerzetesek zavartalanúl megmaradhassanak. így 

') A pozsonyi kamarának 1687 február  17 én és marczius 7-én a 
bécsi kamarához intézett fölterjesztései.  (A fogalmazótok  a m. k. kamarai 
levéltárban.) 

a) Klein. i n . 4*1. 
3) Hornyánszky. 16S L, 
') Klein. III. 49 1. 
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történt, hogy Váradon folytonosan  létezett kath. iskola. 
Egyik tan Ara Mindszenty  András,  ki 1568-ban esztergomi 
kanonokká neveztetett. ') 

Báthory István jezsuitákat  telepitett meg. 1581-ben 
Arator  (Szántó)  István  atya ktlldetett ide ki, mintán több éven 
át a gráczi egyetemen a bölcsészetet tanította és Rómában 
gyóntató volt, hazájába bocsáttatott vissza. Váradon nagy 
tevékenységet fejtett  ki. Midőn 1582-ben két szerzetestárs 
Sidlovius  Péter  és Sardensis  Bálint  küldetett segélyére, isko-
lát nyitott, melyet Báthory Kristóf  bőkezűen támogatott. 

1586-ban a pestis elragadta oldala mellől két társát» 
De ezeket csakhamarmások pótolták. 

1588-ban Szántó Gyalafehérvárra  küldetett s ekkor 
Szikszói  Márk  és íhoman Mátyás  váltották föl.2) 

146, 
Várad (Protestáns). 

1557-ben gyökeret vervén itt a protestántismus, ennek 
hívei gymnásiumot alapítottak, mely számos jeles tanárok-
kal birt. 

Ezeknek sorát megnyitja: 
Sasvári  Gergely, ki 1560 körül a görög nyelvtant és 

költészetet tanította. 
1565 körűi Káróli  Péter Kolozsvárról Váradra hivat-

ván, itt reá bízatott a tanoda igazgatása. Több munkát irt 
és az unitáriusok elleni küzdelemben vezérszereppel birt1) 
Utódjai: 

1569-ben Vethési  János*) 
1578 körül Kassai  Zsigmond  Dávid. 

') Memoria Consecrationis Basilicae Btrigoniensis 144 lap. 
J) Bocherus Hiit. Societatis Jesu. '230, 27$, 287, 994, 841 11, 
') 1669-ben a wittenbergi magyar társulatnak egy tallért kíllcL 

(E társulat könyvéből. Debrecaeni könyvtár.) 
*) 1672-ben Károli Péter a váradi tanács nevében meghívja Hei-

delbergbtfl  Paksi Mi hált tanárnak. Es nem fogadja  el. (Ennek 1672 aprfl 
10-én Slmlerhes intésett levele a debrecceni Sinai, gydjteményben.) 
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1588 ktfrttl  Joi  János, ki Arator jezsuitával nyilvános 
dispatátfót  tartott 

1590 körfii  Ungvári  Jánot. 
1595 „ Czeglédi  János és 

Gönczi József 
1597 „ GdXai  (Gyalay) János voltak tanárok e 

gymnásiumban.*) 
A város, szőlleinek jövedelmeiből, látta el a tanárt éle-

lemmel. z) 
Az iskola virágzásának tetőpontját Vethési  és Károli 

alatt érte el, a midőn mint rhires gymnásium" nagy-
számú tanulókat fogadott  be, kik némi irodalmi tevékenysé-
get is fejtettek  ki. 

Midőn Beregszászi  János  és Debreczeni Jánot  ezen is-
kola két tanúlója Wittenbergbe ment tanulmányai folytatá-
sára, tiszteletökre két társok: Beregszászi  Péter  és Varsányi 
Mihály  búcsú költeményeket Írtak, melyek Wittenbergben 
kinyomattak.3) 

') Lampe 638 1. Szombathy História Scholae Sárospatak 134 1. 
Bartholomaeides 66, 89, 98,100 U. Weszprémi L 1911. Klein. II. 103 1. 

*) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem  úja 1688 szept. 23-án vá-
rad! tiszttartójának, hogy a váradi tanács szülUfit  a tizedtől és kilenczedtöl 
felmentetni  kéri, mintán „azoknak hasznából az prédikátornak és 
•adula  mesternek  asztalokat tartanák." (Eredetije a m. k. kamarai le-
véltárban.) 

3) Propemptikon in diseesura ornatissimorum jnvenum Domlnorum 
Johannis Beregzasii et Johannis Bonifacii  Debreczint e Qymnasio ce-
lebri Varadienni Wittebergam proficlscentlum  scriptum a Petro Beregzazio 
anno. 1668 20 julii Witebergae 1669. (Négy negyedrétü levél.) És Pro-
pemptikon ingenio, eruditione et mor um honestate decorato juveni Domino 
Johann! Bonifacio  Debreczino e gymnasio Varadiensi Wittebergam profi-
ciscenti, amico suo amicissimo Michael Varsanius scribebat A. D.1668 13 
calendas octobris. Wittebergae. 1669. (6 negyedretli levélj Ez utób-
biban a következő verseket találjuk: 

„Tarn cito Pannonicam cur Jane reliquls amande ? 
Urbem praelnatü Varadinum nomine dictam. 
Mos is florentem,  culta juvenumque corona." 

<E két érdekei nyomtatványt a debreczeni ref.  collegium könyvtárában 
találtam.) 
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148. 
Velicsna (Protestáns). 

Tanítók: 1568 körűi Fabricius  Pál. 
1578 „ Barieius Miklós. 
1580 „ Mensoton»  Dániel. 
1588 „ Libany András.') 

149. 
Veresmart. (Baranyában. Protestáns.) 

XYI-ik századbeli tanítói közül a következőknek emlé-
kezete maradt fön: 

Nyiró  István, 
Fogtol  János, 
Máróthi  János.2) 

150. 
Veszprém (Katholikus). 

A székesegyházi iskola, mely-itt fbnnállott,  a mohácsi 
vész után sem szttnt meg. 1532-ben Pál nevezetű taní-
tója volt.3) 

151. 
Vittsncz (Katholikus). 

Itt 1596-ban Decktick  János  volt tanító. Az iskola in-
gatlan javakkal, többi között egy malommal birt. *) 

151. 
Zágráb (Katholikus). 

A káptalani iskoláról, mely itt fönnállott,  keveset tu-
dunk. 1549-ben Krancsics  János  működött abban mint tanító 

i) Bartholomaeides 79 1. Klanieza 83 1. Klein III. 46 1. 
>) Lampe 666 1. 
3) „Paulas Magister Scholas." Ládi Demeter veszprémi olvasó 

kanonok 1682-ben készített végrendeletében egyik végrehajtóul rendeli. 
(Egykorú másolata a bécsi cs. titkos levéltárban.) 

*) A vittenczi mezőváros elöljáróinak 1696 feri  a 6 proxima ante 
festőm  beati Thomae ApoBtoIi kiállított okmánya, mely az iskola birto-
kairól siói, ekként van aláirva: „Scripta per me Joannem Dechtick 
Beetorem Seholae ejusdem.* (Eredetbe a nagyszombati érseki belynBkség 
levéltárában.) 
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(Ludi moderator.)1) 1570 kOrttl ezen iskolában Heresinezy 
bölcsészeti előadásokat hallgatott, miből tudjuk, hogy az a 
magasabb tanodák sorába helyezendő. *) 

Draskovic»  György  pttspők 1563-ban a trienti zsinatról 
visszatérvén, sietett az itt hozott végzés értelmében papnövel-
dét  alapítani. A növendékeket egyelőre saját zágrábi palotá-
jában helyezte el, míg az épület elkészült A szükségéé alap-
ról is bOkezüen gondoskodott.3) 1606-ban mind az iskola, 

• mind a papnövelde jezsuiták vezetésére lett bízva. *) 

153. 
Znio-Várallja. (Katholikns). 

A túróczi prépostság ezen székhelyén a jezsuiták, mi-
dőn 1586-ban e javadalmat elnyerték, gymnásiumot ala-
pítottak. Tanárai közül Busaus Tivadar  atya nevét ismer-
jük. ») Mivel utóbb a város fekvése  kedvezőtlennek bizo-
nyult, 1598-ban az intézet Sellyére helyeztetett át Azonbav 
Yárallján is maradtak rendtagok, kik a lelkipásztorkodás 
mellett az elemi oktatással foglalkoztak.  •) 

154. 
Zélyom (Katholikns). 

A város számadásaiban már 1466-ban találkozunk a 
tanítók illetékeivel. 

1510 Tamásnak  fizetése  6 forint 
1513 János  tanító. 
1544 Kristóf,  tanító és jegyző. 1546-ban segédtanítók 

is említtetnek.7) 
1) Wallaazky 177 1. 
2) Farlati niyrieum Sacram V. 546. 
3) Farlati i. h. V. 641 1. 
*) Farlati i. b. 566 1. 
5) „Scholarum Praafectom  egit, controverslas etiam grammatístis 

praelegit, qoas pueri condiscebamus de Terbo ad verbum" írja egyik 
tanítványa, Szeghi Ferencz atya. Ortna et progresa nt Academiae 
Tyrn. SÍ 1. 

•) Kazy Hiat. Univ. Tyrn. 69 
') A Táró* levéltárában. 
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1 5 . 

Zólyom (Protestáns). 
Tanitók : 
1549 Oravszki  András. 
1560 Gloriades  György. 
1512 Schtoengler  Márton. 
1576—78 Fabricius  (Fabriciades>)  János.  -) 
1580 Vodidamis  (Wodnyászty)  Illés.3) 
1588 Chudicius  Márton.  *) 
1590 Velics  György.s) 

156. 
Zsolna (Protestáns). 

1577—78 Colacinos  Miklós.  Ezen tudós férfiú  tanító-
sága alatt külföldiek  is fölkeresték  a zsolnai tanodát. így 
1578-ban több csehországi, sziléziai, sőt egy porosz tanúló 
is tartózkodott házánál.6) Utódjai; 

1580 Hussdivs  Albert.  7) 
1595 Fpbritius  Báláz*. «) 
1596 Lochmann Mátyás.') 
Kiemeljük, hogy 1595-ben Dersffi  Miklós fölhatalmazza 

zsolnaiakat, hogy ezentúl szabadon választhassák tanítóikat.1') 
1) Klein III. 1 1. 
2) Bartholomaeides 73 I. 
») Klanieza 285 1. 
*) Klanieza i. li. Bartholomaeides Mihálnak nevezi. 83 1. Hor-

nyánszky. 3 1. 
s) Bartholomaeides 86 1. 
6) 1578 szept. 13-án kelt levelát közli Bezik Gymnasiologiajában. 
?) Előbb segédtanító. Klein. III. 181. 
*) Bezik. 
*) 1696 július 29-én mint selmeczi tanító jelenti a tanácsnak, hogy 

elfogadta  a zsolnaiak meghívását. 
" ) „Dummodo sít evangelicus." (M. k. kamarai levéltár.) 



Pótlékok.*) 

i . 

A beszterczebányal gymnásium tanrendje. 
(A 24-ik és köv. lapokhoz.) 

A beszterczebányai gymnásiumnak tanrendjét Schrem-
md  Ábrahám, midőn 1567-ben a tanítói hivatalt elfoglalta, 
dolgozta ki; de csak 1574 febrnár  1-én mntatta be a városi 
tanácsnak megerősítés végett. 

Ebből látjnk, hogy a straszburgi származású tanító a 
straszbnrgi Stnrmnak rendszerét és paedagogiai elveit igye-
kezett meghonosítani. 

A tanulók nyolcz csoportba toltak osztva; e csoportok 
azonban nem képeztek külön osztályokat, a mai értelemben, 
nem látogattak kttlőn előadásokat. Úgy látszik két teremben 
két tanító működött; de a tanulók, különböző előismere-
teikhez képest, különböző tárgyakkal foglalkoztak.  És rend-
szerint nyolcz év telt el, mlg a tannló a legutolsó csoportból, 
melyben olvasni tannlt, a legelsőbe küzdötte föl  magát, 
melyben a zsidó nyelvet és a logikát tanulta. 

A tanítót a cantor és collaborátor segítette teendőiben. 
Emellett, miként más intézeteknél úgy itt is, az alsóbb osz-
tályok tanulóinak bizonyos száma a magasabb osztályok 
egyes kiválóbb tannlóira bízatott; ezek öröknek (cnstodes) 
neveztettek. 

*) A munka nyomatása alatt folytatott  könyv- és levéltári kuta-
tásaim eredményeit adom itt összeállítva. 

n u m . . á s k o l f .  i b e . x v i v s z . 1 2 
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A tantárgyak a következük val&nak: Hittan, latin, 

görög és (rendkívüli tantárgy gyanánt) a zsidó nyelvtan, a 
klassikusok és a szentírás latin, görög, zsidó szövegének 
magyarázásával; számtan, ékesszólástan, költészettan, logika 
és zene. 

A tanulók rendesen reggeli hat órakor jöttek az isko-
lába, hol a „Yeni Creator Spiritus" eléneklése és a reggeli 
ima elűzte meg a tanulást Délben tizenkettő előtt másodízben 
jelentek meg az iskolában és a déli barangBZÓra elénekelték 
a „Da pacem" hymnust s élnrindták a Miatyánkot Esti 
négy órakor, mielőtt szétmentek, elmondták az esti imát, 
elénekeltek egy hymnust és meghallgatták a tanító intő 
szózatát. 

A leczkerend ekkép volt megállapítva. 
Vasárnap  reggeli hat órakor összegyülekeztek az is-

kolában. Az istenitisztelet előtt a nagyobbak a nap evangé-
liumának magyarázatát hallgatták, a kisebbek az evangélium 
és katechismus egyes részleteit emlézték. 

Délután egy óra előtt ismét összejöttek. Az isteni tisz-
teletet megelőzőleg, a nagyobbaknak a tanító görögül, a 
kisebbeknek a eollaborátor latinul a táblára írta az evan-
gélium egy mondatát, melyet magyarázott Négy órakor, 
ének és ima után, szétoszolnak. 

Hétfőn  reggel hat órától hétig az első osztály Melanch-
thon nagyobb latin nyelytanával, a második ugyanannak ki-
sebb latin nyelvtanával, a többi csoportok Medler rövidleti 
latin nyelvtanával foglalkoznak;  a kezdők az olvasásban 
gyakorolják magokat 

Héttől nyolczig a tanulók őreik előtt ismételik a ta-
nultakat 

Nyolcztól kilenczig az első osztályban egy görög mon-
dat, a többi osztályokban egy latin mondat elemeztetik. 

Délután tizenkettőtől egyig a cantor énekre tanítja 
azokat, kik erre alkalmasok. 

Egy órától kettőig a számtan adatik elő. 
Kettőtől háromig a nagyobbak a táblára német nyelven 

írt gyakorlatot leírják magoknak, hogy azt otthon péntekig 
latinra fordítsák.  A kisebbek az Írásban gyakorolják 
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magokat, leírva a latin mondatokat, melyeket részükre a 
collaborétor a táblára fölirt. 

Háromtél négyig a tanító a nagyobbaknak Erasmus 
Ápophthegmáit magyarásza; a collaborátor a kisebbekkel 
Jézus Sírák, vagy Salamon példabeszédeinek könyvéböl egy 
mondatot fejteget. 

Kedden  hattól hétig az első osztályban a tanító a logi-
kából tart előadást; a többi osztályok a latin grammatika 
tanulását folytatják. 

Héttől kilenczig jelen vannak a templomban, isteni 
tiszteleten. 

Kilencztől tízig a collaborátor az első osztályban a köl-
tészettant magyarázza; a többi osztályok a ragozás- és haj-
togatásban gyakorolják magokat. 

Délután tizenkettőtől egyig énekóra. 
Egytől kettőig az első osztályban a tannló Terentínst 

olvassa és magyarázza, vagy Melanchthon rhetorikájából 
tart előadást; a második osztályban Cicerónak „De officiis" 
czimtt munkáját, a Stöckel által készített kivonatban; a har-
madik osztályban Gato distichonjait olvassák; a kezdők 
Heyden Sebaldus latin-magyar párbeszédeit tanulják. 

Szerdán  hattól hétig az első osztályban logikai előadás; 
a többi osztályokban a hittannal foglalkoznak. 

Héttől nyolczig a nagyobb tanulók a latin szókötés 
szabályait ismétlik, át. 

Nyolcztól kilenczig a tanitó az első osztályban Cicero 
leveleit és* beszédeit olvassa s magyarázza; figyelmeztetve 
tanítványait rhetorikai tökélyeikre. A második osztályban 
Melanchthon kisebb latin syntaxisát tanulják. 

Délután egytől kettőig az első osztályban Terentiust 
olvassák. 

Kettőtől háromig, mint hétfőn,  a tábláról gyakorlatokat 
és mondatokat írnak le. 

Csütörtökön  reggel az első osztályban a görög nyelv 
szabályai magyaráztatnak; a többi osztályok a szerdán 
előadott tantárgyakkal foglalkoznak. 

A délutáni órák úgy töltetnek be, mint szerdán. 
Három órától négyig az első osztály tanulói, miután a 

12* 
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görög nyelvtan szabályait elsajátították, a görög Írókat, 
Aeaopot, Lucianust, Demosthenest, vagy Hesiodust kezdik 
olvasni. 

Pénteken  a reggeli órák Agy töltetnek be, mint szerdán. 
Kivéve azt, hogy héttől nyolczig az első osztályban a görög 
nyelvtant tanuţjâk, s nyolcztól kilenczig a második osztály-
ban Erasmus „De civilitafe  morum" munkáját olvassák. 

Délután tizenkettőtől egyig ének; egytől kettőig a 
tanulók bemutatják otthon elkészített gyakorlataikat; kettő-
től háromig a templomi ájtatosBágban Tesznek részt; há-
romtól négyig analysálnak, vagy a tanultakat ismételik. 

Szombaton  hattól hétig a szentírást olvassák és a 
katechismust tanulják. 

Héttől nyolczig a templomban vannak. 
Nyolcztól kilenczig az első osztályban îţjra előveszik a 

katechismust és Chytraeus életszabályait tanulják. A többi 
osztályok ez órát ismétlésekre szentelik. 

Kilencztöl tízig az első osztálynak csak kiválóbb ta-
nulói maradnak az iskolában, kiket ekkor a tanító a zsidó 
nyelvtan elemeiben oktat, s miután némi haladást tettek, a 
zsoltárok eredeti szövegét olvassák. 

A délutánt a templomban töltik. Zsoltárokat énekelnek, 
meghallgatják a vasárnapi evangélium olvasását és ma-
gyarázatát a tanítótól. Ezután a tanulók, kik mint „őrök" 
működtek és a templomi szolgálatokat végezték a lefolyt 
héten át, rövid beszédben lemondanak tisztökről. Végre egy 
hymnust énekcinek és elvégezik az esti imákat.1) 

n. 
Tankönyvek. (Vin. fejezet  37 s kk. 11.) 

A b e s z t e r e z e b á n y a i iskola tanrendjéből ismer-
jük az összes tankönyveket, melyeket ott használtak. Ezek a 
következők: 

*) Ordo lectionum nt exercitiorum, qui in sehol* Novoaoliensi iam per 
mnnos fermo  ae ptem servatus, nunc in gratiam stúdiósáé iuventutis, a Rec-
toreejusdem A6raAamo£cAre>ne/toArgentinensi seripto complexus, praemissa 
praefjatiuncula  ad studiorum patronos, Hcholarumque nutritores. Anno 
1574. Cal. Februarii. (Eredetije Bessterczebánya yáros levéltárában.) 
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Melanchthon  és Trotzendorf  hittani kézikönyvei. 
Melanchthon  nagyobb és kisebb latin nyelvtana. 
Medler  „Compendium Grammatices Latinae." 
Melanchthon  latin syntaxisa. 
Clenardus  Miklós  görög nyelvtana. 
Varennius  görög syntaxisa. 
Hayden  Sebaldus  „Formuláé puerilium colloqnionun." 
Moseüanus  Dialógusai. 
Cato  Disticbonjai. 
Erasmus Rotterodamus  „ Apophthegmata." 
Chytraeus  „Regnlae Vitae." 
Cicero  levelei Sturm János kiadásában. 
Cicero  beszédei. 
„Compendium  Officiorum  Ciceronis  a L. Stöckelio."  ') 
Virgilius  Eklogái és Bnkolikonja. 
Aesopus, Lucianus, Demosthenes és Hesiod  görög müvei. 
Melanchthon  Rhetorikája. 
Sturm  Dialektikája. 
Gemma Phrysius és Rysins Ádám  Arithmetlkája. 
Rudolphus  Keresztély  Algebrája. 

Eck  Bálint  mint bártfai  tanlté a kővetkező munkákat 
adta ki iskolájának használatára: 

„Q. HoratâtjjFlacci Liber de Arte Poetica ad Pisones. 
Ex vetosto exeniplari sommá enra et diligentia recognitus." 
Krakkó. 1621. 

„Q. Horatii Flacci Epistolarnm Libri IL Ex antiqnissimo 
exemplari stndiosissime recogniti." Krakkó. 1522. 

„De ratione legendi antores libellus." Krakkó. 1523.*) 

III. 
A tanítók anyagi ellátása. (IX. fej.  47 s kk. 11.) 

Beszterczeíányán  1542-ben az iskolai személyzet anyagi 
helyzete a következőképen szabályoztatott 

') Stöckel ezen munkája teljesen ismeretlen. Ké'. i'^es, Tojjon 
nyomtatásban megjelent-e, vagy pedig csak kéziratban használtatott. 

*) Weszprémi. II. Centuria. 82 1. 
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„Soll ein Jeder vonwegen gehabter mtthe und arbeit, 

alle viertel iar mit danckh, freintliohkeit  und gottwillen den 
Schalmeister sein preciam zaschickn, und dies nit bys auff 
ein iar oder faalbs  vertagen; wurde aber Jemand hirrinne 
ontreglich begrieffen  und beclagt, der sol von eine Erszame 
ratt nach erkentnis gestrafft  werden. 

Alle und Jede accidentalia, recordaciones, decimales a 
funeribus,  und dergleichen, welche bisher andere Schulmeis-
ter genossen haben, sol der nach auch one hindernis ge-
messen. 

Auff  das er aber von seinen Succentor oder Gantor un-
beschwert bliebe, hat Ein Erszamer weyser Ratt dies vergutt 
angesehn, das sie den anktlnfftigen  Gantor selbst besolden 
wollen, alle viertel Jare, und dies in der massen, es haben 
bisher die gesellen der schallen wöchentlich umb den ring 
und in gassen der Statt zwei recordationes gehalten, eine am 
Sonntage, die andere am donnerstage, welche so sie mis-
braucht sint worden, Ein Erszamer Ratt wil ausgehoben ha-
ben, das sie nun fortan  nit mehr sollen gehalthen werden. 
Nichts desto weniger Ein ieder bttrger so am ringe oder in 
der gassen wonet, sol solcher geltung nit freylosz  und ledig 
sein. Sonder wöchentlich die 2 d. Inne haben und bey szeitte 
legen. Wen die herrn des rats für  dem Quartal darnach schic-
ken werden, gutwillig dargeben, und zu deJMienden der herrn 
einstellen. ' 

Von welchem geld dem Cantor alle viertel Jar sol für 
seinen soltt gefallen  fl.  12. (?) 

Jedoch also da er nit alleine inn.der Kirchen, sondern 
auch zuer ambt und Collaboratuer der Schneien soll verpflicht 
sein, und sonnst seine recordaciones gemessen, wie vor, nach 
besten verstantt 

Vom übrigen sollen zweu oder drey Erbare und tüch-
tige schulgesellen gehalthen werden, die alle vleys bey der 
Kiercben und Schule sollen ferwenden,  und der weinheuser 
mussig gehn, denen Bich der schnlmeister auch von seinen 
kleinen accidencien sol verhalten. 

Auff  das aber mit solcher geltung nyemant vitt be-
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Bichwertt würde, und den armen ein vernehmen geschefa,  Ist 
nachvolgende Ordnung gemacht worden. 

Ein jeder btlrger am ringe gesessen so wein schenkt, 
der vormals wöchentlich sonst den gesellen, so recordatnm 
Bein, gangen, 2 d. geben hat, soll alle qnartaiia gelthen 1 ort. 
das yst d. 25 

Der pfarrer  im sspytal gibt alle quartal fl  1 den. 25 
unser her pfarrer  „ 50 
Die hern des Obernhausz « 5 0 
Der herr pnschBpann » 5 0 
Den Fleischers wollen sie auch gepietten der Carnisa-

tion halben, das sie sich in dem wie von aldrs her verhalten 
haben, noch verhaltn wolthn. 

Dem Gantor sol der Schulmeister ein tllsch bey hern 
Cristoffero  im spytal bestellen, das der pfarrer  mit übrigen 
nncosten nitt beschwert wird. 

Die Knaben sollen dem Schulmeister alle angaria ung-
saumpt dies das sie schuldig zu geben sein zalen nnd ent-
richten. 

Der Schulmeister sol 2 erwachsene Knabe zue Kalkie-
ren (?) anstellen, nnd die fl  4 von Kierchvetern emphobe (?) 
von den tranckgeld geben den Knaben, das ander den fleis-
sigen gesellen ansteylen."') 

Ugyancsak ̂ szterczebányán 1553-ban a cantornak évi 
fizetése  16 forint  volt, a v&rosi kórházban pedig élelmet 
nyert. A collaborátornak hetenkint 75 dénárt fizettek.2) 

1571-ben a tanitó fizetése  hetenkint egy forint  volt.3) 
Jelentékeny jövedelmi forrásul  szolgáltak itt is a recor-

dátiók, melyeket a tanító évenkint ötször: pünkösdkor, Gal-
lus és Márton napján, végre karácsonkor és három királyok 
napján tartott. Ezeket azonban 1579-ben a tanács megszüntette, 
és a tanítót a város pénztárából kárpótolta. Az 1579-ik 
évi számadásokban deczember 19-ére áll: „Dem Herr M. 
Panlo Halnepapio Schneimeister . . . . wegen der Recordation 
Martini, weil man das hernmbgehen mit der Gansz ein nnd 

*) A városnak 1542 marczius 21-ikén hozott határozatni, 
z) A tanitó által a tanácsnak bemutatott számadásokból. 
3) Az 1671 Oktober 5-iki tanácsülés jegyzökönyvéből. 
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abgestellt, zn geben bewilliget worden floreni  6." 1581 június 
3-ra: „Dem Herrn Schalmeister zalt die bewilligte Verehrung 
wegen der Recordation auf  trium Regum floreni  6." 

A színdarabok  elOadása alkalmival1) is némi tisztelet-
díjban részesült a beszterczebányai. tanító. 

Az 1577-ik évi számadásikönyvben april 27-re följe. 
gyezve van: „Dem Herrn Schalmeister nnd Cantor zalt, dăa 
sie den jährlichen Braach nach, beim Herrn Richter zum Fa-
sehing ein Comedii  gehalten, florenos  6." 

1579 febraár  28-ra: „Dem Herrn Schnelmaister verehrt 
worden, das sy dem alten Braach nach In beysein Eines Er-
samen Raths, beim Herr Richter ein Tragediam  vom Absa-
lon gehalten, florenos  6."2) 

TV. 
157. 

B a d i n (Protestáns). 
Matthaeus  Pomienus nevti tanító mttködö-

158. 
Ctenger (Protestáns). 

1562-ben Jlosswai  Péter  vott itt tqtftó,  ki ezen év jú-
iins 22-én öngyilkosságot követett el.4) 

159. 
Nyék Sopronyban (Protestáns). 

1588 körül Egerer  Jakab  volt itt tanító.5) 
') Erről szólok e munka 30 lapján. 
2) A színdarab előadását lakoma követte, mely a városnak 1677-

ben 14'/, foirntba,  1579-ben 10 forint  és 16 dénárba került. 
3) 1696 június 26-én történt házasságát följegyzi  a beszterczebá-

nyai emiékönyv. (E város levéltárában.) 
4 ) Batizi Miklós. cvang. prédikátor naplójából. (A pannonhalmi 

k6nyvtárban.) , 
•) 1590-ben Dersfi  Ferenczhez intézett levelét ekként íija alá : 

„Jacobus Egerer Szomolnokii Ludimoderator, ante hoc tempus in Necken-
markt."  (Eredetije a pesti evang. convent levéltárában.) 

1595-ben 
dtitt itt.3) 
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160. 
Szomolnok (Protestáns). 

1590-ben Egerer  Jakab  volt itt tanltö.1) 

V. 
Bártfához  (4. szám. 75. lap.) 

A bártfai  tanítók névsorában a lindaui Eck  Bálintról 
csak annyit jegyeztem meg, hogy 1520 körül működött ezen 
iskolában. 

E tudós férfiú  szülővárosa-, Lindanból Erakkóba jött, 
hol több éven át élt a tudományoknak. Innen meglátogatta 
hazánkat is. Thnrzó Elek gróf  megismerkedvén vele, házába 
fogadta  és leányának tanításával bizta meg, majd reábirta a 
bártfai  tanácsot, hogy öt mint tanítót alkalmazza. Néhány év 
múlva a krakkói egyetemen a költéBzettan tanszékéi nyerte 
el. Azonban utóbb visszatért Báltfára  s miután több éven áf 
az iskolát vezette, jegyzővé, végre polgármesterré választa-
tott 1550 körfii  halt meg. Nyomtatásban közrebocsátott mü-
veinek száma tizennyolez; versek és beszédek. 

Az éveket, melyeket a bártfai  Iskola élén töltött, pon-
tosan nem határozhatjuk meg. 

Mint bártfsi  tanító 1517-ben Rueber András, az ujon 
választott polgármester tiszteletére verset Ír; 1519-ben ki-
adja „De mundi contemptu et virtute amplectenda" czimtt 
párbeszédet; 1520-ban a Kassára érkező György pécsi püs-
pök és a menyegzőjét ünneplő kassai bíró tiszteletére verse-
ket ad.ki; 1521-ben Horatiusnak „De arte Poetica3 czimtt 
mttvét és 1522-ben Horatius költői leveleinek két könyvét 
közrebocsátván, e kiadványai elé a bártfai  tanulókhoz inté-
zett verseket helyezett. 

Mint bártfai  jegyző 1525-ben Urunk föltámadását 
énekli meg. 

Mint bártfai  bíró 1526-ban Prudentiusnak hymnusait 
nyomaţja kl2) 

>) Lisd a 184 1. 5-ik jegyzetet. 
í) V. Ö. Weszprémi. II. Centuria. 75—87 IL 
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VI. 
Budához. (14. szám. 85. lap.) 

E városban 1512-ben Tobriarcher  Ulrik  működött mint 
tanitó;1) azonban kétséges, vájjon a főiskolán,  vagy más al-
sóbb rendű intézetben birt tanszéket. 1518-ban pozsonyi ka-
nonokká lett.2) 

VII. 
Beszterczebányához. (9. szám 78 lap.) 

A beszterczebányai városi levéltár irományai3) szerint 
1523-ban Eynsezer Jakab  volt tanitó.4) 

1528-ban Bálint  nev& tanitó működött itt.5) 
1529-ben Erasmus.6) 
1537—38 Siegler  János.7) 
1538—40 Pausius Antal8) 
1542 marczius 21-én Trebniczi  János  választatott 

meg tanítóvá. Ez alkalommal szabályoztatott a tanító-sze-

Joachimus Vadianus Helvetius „Mythicum Syntagma* czímü 
Bécsben 1513 kiadott müve előszavában írja: „Cum nuper Budám . . . 
attigissemus . . . humanissimus nec protritae eruditionis vir, ITlrichus 
Tobriacher, qui tum ludo literario praefectus,  nos et humauiter et ele-
ganter non semel excepit.M V. ö. Wallaszky 163 1. 6-ik jegyzet. 

2) Knauz N. Balbi Jeromos. Magy. Sion. IV. 341. 
3) Ezeket csak a jelen munka nyomatása közben volt alkalmam 

tanulmányozni. 
4 ) 1528 október 11-én Körmöczrol írt levelében emlékezteti a 

beszterczebányai plébánost, hogy midőn öt év előtt Beszterczebányáról 
Bécsbe távozott, ígéretet vett a bírótól, liogy bármikor kivánja, vissza-
nyerheti a tanítói hivatalt. 

5) Eynsezer az 5-ik jegyzetben említett levelében írja, hogy Bálint 
állomásáról lemondott. 

6 ) A beszterczébányai plébános 1529 apríl 1-én kelt nyilt levelé-
ben írja, hogy miután Erasmus „universorum Consularium consensu ta-
nítóvá lett, — „si qui so memorato Erasmo ad officii  huius pleniorem 
executionem iungero velint, tuto et secure possunt." 

7 ) Ennek többféle  magánügyeire, pereire vonatkozó iratok talál-
tatnak a levéltárban. 

8) V. Ö. e munka 78 lapját. 
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mélyzet anyagi elláttea és azon mód, melyszerint ebez a 
polgárok hozzájárulni tartoztak. 

A tanító mellett egy cantor és két collabórátor volt 
alkalmazva.1) 

155á és a következő évben Wendig  Kristóf  volt tanító. 
Ez 1552 szeptember 30-ikától 1553 január 27-ig iskolai költ-
ségekre 44 forintot  kapott. A cantornak évi fizetése  16 forint 
volt, emellett a városi kórházban élelmet nyert; mivel pedig 
ez elmaradt, a tanító kárpótlásul hetenkint egy forintot 
adott neki. A collaborátorok fizetésére  16 forint  volt ren-
delvei; az említett időben csak egy „baccalaureus" volt alkal-
mazásban, kinek a tanító hetenkint 75 dénárt fizetett2) 

1560-ban Fahrt  Tamás  a tanító.3) 
1563 nyarán Freundt  Mátyás  Teschenből hivatott 

meg.4) 1566 marczius 26-án többrendü panaszokkal és ké-
relmekkel fordult  a városi tanácshoz. Ugyanis az iskola 
helyisége a folytonosan  szaporodó tanulók befogadására  elég-
telen volt; saját lakása pedig annyira csekély volt, hogy 
nyolczan kényszerültek egy szobában aludni; végre miután 
a tandíjakat csak nehezen és késedelmesen szedhette be, 
folytonos  gondok között élt és gyakran kölcsönökre volt 
utasítva.5) Szenvedéseinek a halál rövid idő múlva, 1567 
február  25-én, véget vetett.6) 

Helyét 1567 marczius 4-én a straszburgi Schremmsl 
Ábrahám foglalta  el, ki OlmUtzböl, hol 10 éven át működöt̂  

«) A beszterczebányai tanácsnak 1648 marczius 21-án hozott kt-
tározatai a jegyzőkönyvben. 

*) Verrechnung dea gelts, so ein Ernámber Bat dieser königlichen 
Berks tat Newsol tzur Erhaltung der Schueln geben hat. 1668. 

3) Hornyánszky. 161 1. 
') Munkám 78-ik lapján, Kleinra (UI. 1611.) támaszkodva hatá-

rozatlanul irt&m, hogy Fréundt „1660 körű,"  működött Beszterczebányáo. 
A városi levéltár megőrizte Freundt levelét, melyben 1663 szeptember 
16-én Teecbenbtil tudósítja a beszterosebáuyai tanácsot, hogy a meghívást 
elfogadja. 

*) A városi tanácshoz intézett leveléből. 
') Halála napját a városi emlékkönyv följegyzi. 
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hivatott még.') Azonban nem felelt  meg a hozzá kapcsolt re-
ményeknek. A városi tanács, a község panaszai folytán, 
1571 július 14-én hozott határozatában megintette őt az isko-
lában tapasztalt rendetlenség miatt, és kötelességeinek buz-
góbb teljesítésére hívta föl;  egyúttal a városi lelkészt <Jra 
megbízta az iskolafblUgyelő  teendőivel.2) Ily előzmények 
után természetesnek tarthatjuk, hogy a városi tanács Schrem-
mel folyamodását,  fizetésének  (hetenkint egy forint)  föleme-
lése tárgyában, visszautasította.3) Ellenben az iskolaépület 
megnagyobbltását határozta el, és e czélra egy szomszéd 
házat vásárolt.4) 

A tanács intelme nem m radt hatás nélkül. Azon bnzgó 
tevékenységnek, melyet Schremmel utóbb kifejtett,  és a 
virágzásnak, melyre iskoláját fölemelte,  bizonyságát találjuk 
azon tanrendben, melyet kidolgozott, életbeléptetett és 1574 
február  1-én a városi tanácsnak előterjesztett.6) 

Scbremmelnek segédei voltak: Grynaeus János, Frölich 
Tamás;') továbbá 1570-ben egy Hermann nevű ifjú,  ki mint 
zeneszerző  tüntette ki magát') éB 1571-ben Ylentzen György.*) 

Midőn Schremmel 1575 augusztus 18-án a selmeczi 

i) Munkám 78-ik lapján Lacsny kézirati müvére támaszkodva, 
hibásan tettem Schremmel beszterczebányai tanárkodásat 1766—7-re és 
1666-ra Qoznovicrerns Szaniszlót. A városi levéltárban találhatók 
Scbremmelnek 1667 marczins 6-án és május 4-én Olmfltzbdl  irt levelei, 
melyekben a meghívás elfogadását  jelenti. 

') A jegyzőkönyvben olvassuk : „Auff  der Erbarn Gemaine fííge-
brachte beschwSr wegen der grossen Unordnung und Unfleisz,  so bei den 
Schulen, die zeither vemerkth* intette meg a tanítót és „den Herrn Pfa-
rher vor neuen zu einem Superintendenten und Inspeetoren verordnet." 

3) Az 1671 október 6-iki fll&ben. 
*) Az 1670-ik évi tanácsjegyzőkönyv tSbb helyén szól az erre 

vonatkozó tárgyalásokról. 
') Lásd fonebb  177 lapon. 
') Hornyánszky. 161 1. 

A beszterczebányai tanács 1670 apríl 28-iki Ülésében két tallért 
szavaz meg „Dem Hermann Studenten und Componisten, so sich bei den 
Schulen ein Jar herumb allhie aufgehalten,  auch zuvor ein Officium 
oder Ambt, welches vor und nach der Predigt in den Kirchen zu singen 
pfleget,einem  Ersamen Bat dedicirt,und jetzo anheinb zu reisen verhaltene.* 

*) Az 1571 október 5-iki tanácsülés, fizetésének  emelésére vonat-
kozó kérésére tagadó választ ad. 
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iskolába ment át, helyábe Schwengler  Márton  hivatott meg, 
ki 1579-ig működött itt') Segédei közül Pribüeer Jakab*) 
és Heyd  Krittóf  (1575—77) neveit ismeijttk. 

1579 marczius 7-én a beszterczebányai tanács követet 
küldött Morvaország Iglé városába, hogy a brandenburgi 
származású Haluepapius  Pál1) mestert meghívja. Ez elfo-
gadta és csakhamar elfoglalta  a fölajánlott  hivatalt,4) melyet 
1584-ig viselt, midőn a város által lelkészszé Választatott1) 
A bnzgó férfiú  ekkor azon ajánlatot tette, hogy ezentúl is 
hetenkint négyszer előadásokat tartand, hogy befejezhesse 
Melaúchthon hittanának, és Cicero „Pro lege Manilia" beszé-
dének megkezdett magyarázatát.') 

Segédei: 1579-ben Bnrck Bertalan mester,7) 1580-ban 
Sorgenius Kristóf,')  és 1580—81 testvéröccse Haluepapius 
Izsaiás,  ki utódjává is megválasztatott, de mielőtt Kassáról, 
hol cantor volt, Beszterczebányára jöhetett volna, a halál 
elragadta.9) 

Helyette SimonGyörgy  hivatott meg.1») Segéde 1581-ban 
Stöckel Tóbiás volt.1«) 

*) V. ö . e munka 119 lapján a 2-ik jegyzetet. 
2) 1675 február  15-én, mint collaborátor, folyamodik  fizetésének 

(hetenkint Vi forint)  emeléseért. Midőn 1677 aprfl  27-én Bártfára  távozik, 
a beszterczebányai tanács egy forintot  szavaz meg részére. 

') Majd így majd Haluepaxiut-nak  írja magát. E munka 79 lapján 
Lacsny nyomán, hibásan írtam 0t Halnepapiusnak, és hibásan tettem 
öt 1696-ra. 

«) Az 1671-ild számadási könyvben előfordúlnak  az Iglóba küldött 
emberek költségei. Haluepapius már 1679 deczember 1-én nőül vette a 
beszterczebányai jegyző leányát, s ez alkalommal a város 6 forint  48 
dénár értékű ezüst serleggel tisztelte meg. 

') 1684 február  27-én a tanácshoz intézett levele a város levél-
tárában. 

6) 1684 april 26-án a tanácshoz intézett levele. 
Ó Haluepapius Pál 1680 Bzepk 2-án jelenti a tanácapah, hogy 

Burck „collega* felmondott. 
8) 1580 nov. 6-án, mint collaborátor, házasodik. 
») Haluepapius Pál 1680 szeptember 2-án ajánlja Öccsét, ki ekkor 

szülőhelyén Arnswaldban tanító volt, eollaborátornak. 1681 szeptember 
16-én Haluepapius .Der Schneien Collega" elbocsáttatását kéri a 
beszterczebányai tanácsiéi. 1684 szeptember 1-én Haluepapius Pál öccsét 
ajánlja utódjának. Haláláról emlékezik a beszterczebányai emlékkönyv 

«») Tamás kassai plébános 1686 február  26-iki levele. Simon 1686 
jan. 28-án házasodott. 

") Béwai Ferencz 1686 apríl 26 innen meghívja Mosóczra tanítónak 
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1698 kerül Ghruber Jánoa  te 
1599-ben Jacobäi  Jánoa  a tanító.1) 

vm. 
Czeglédhez. (18. szám. 86. lap.) 

Itt 1595 kOrttl Veresmarti  Mihály  volt tanító, ki 
később a katholika egyházhoz csatlakozott és pozsonyi 
kanonokká lett.1) 

IX. 
Debreczenhez. (19.szám.88.laphoz.) 

A debreczeni colléginm tanárainak névsorában 1580-ra 
tettem Félegyházi  Istvánt,  Bartholomaeidesre támaszkodva. 
Ez azonban összezavarta Félegyházi  Istvánt,  Félegyházi  Ta-
mással az Íróval.1) Az utóbbi és nem az elObbi volt Debre-
czenben tanár. 

Félegyházi  Tamásnak  halála alkalmával Gyulai János 
debreczeni tanár által kiadott gyászversből*) tudjuk, hogy ö 
Debreczenben született, itt, Krakkóban, Boroszlóban, Odera 
melletti Frankfurtban  és Wittenbergben tanult. Az utóbbi he-
lyen öt kell keresnünk azon „ Thomas  Dtbreczinus" alatt, ki 
1564 janúár 18-án jegyeztetett az egyetem anyakönyvébe.') 
Visszaérkezvén hazájába, 1567-ben Túron  volt tanító. Innen 
egy év múlva (1568) Débreczeiibe hivatott meg. De csak két 
éven át működött itt, mert Kolozsvár  városa nyerte meg őt 
gymnásiumának vezetésére. A debreczeni ifjúság  annyira ra-
gaszkodott a tudós férfiúhoz,  hogy nagy része követte őt Er-
délybe és a debreczeni tanoda úgy szólván elhagyatva állott; 
minélfogva  a debreczeni tanács mindent megtett, hogy visz-

i) L. e munka 80 1. 
*) Autoblographiájában maga tesz említést caeglédi tanítói mű-

ködéséről. (Kiadja Ipolyi Arnold.) 8 1. 
») Memoria. 88 L 
*) Threnos Ecclesiae Debreczinae de morte Clarissimi Theo-

logi D. Thomae Felegihazii Debreoini, patriae pastorii laudatissimi, 
inter mediaş preces hora 9 vespertina, diei decimi sezti veteris Januarii 
placidissmie expirantis. 1686. A Johanne Giulaio Scholae Debrecinae 
Beetore. (Debreczen.) Egy csonka példányt az Erdélyi Muzeum könyvtára 
bír, melyet Szabó Károly szívességéből használtam. 

') Bartholomaeides. Memoria. 441. 
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szanyerje. Ez tnár égy év lefolyta  Után sikerült. 1571—72 
ismét a debreczeni iskola élén áll, míg MelinS halála nt&n 
1573 elején lelkészszé választtftttt.  E hivatalt 1586 janáár 
16-án bekövetkezett haláláig viselte. 

X. 
QyufttéhérVáHiofe.  (Unitárius. 38. szám. 99.'lap.) 

Ezen iskola tanárai között megneveztem Óvári Bene-
deket,  az év meghatározása faélkül.  1568-ban működött itt; 
collegája Wagner  Gergely  volt1) 

XL 
Herrengrundhoz. (42. szám. 99. lap.) 

Itt 1595-ben Czeleneki  Sámuel  működött üiint táhltó.1) 

XIL 
Kassához. (51. szám. 105 lap.) 

E város iskolájának tanítói között megneveztem - Kuni-
schius Pétert.  így nevezi öt Rezik Gymnasiologiájában. Azon 
költeményből, melyet BocUtirfs  hozzá intéz, kitttnik, hogy 
Adám  volt1 keresztneve.3) 

1584-ben a brandenburgi Haluepapius  Izsaiás  volt  Ut 
cantor.*) 

XUL 
K o I o zs vá r ho z. (Protestáns. 57. 'Szám. 114. lap.) 
Ezen iskola tanárai között 1590-re tettem Félegyházi 

Istvánt,  tévedésbe vezetve Bartholomaeides által.*) Nem ez, 
hanem Félegyházi  Tamás  működött itt mint tanár, 'és pedig 
nem 1590-ben, hanem 1570-ben. Debreozenböl hivatott meg 
és Debreczenbe ment vissza. Rövid egy évi. tanársága alatt 

i) Aş 1668 marcziiis 8-án Gynlafehérvárott  tartott vallási dlspu-
tmtío alkalmával mftködö  négy jegyző között van „BenejttetOa Onari 
Beetor Scholae Albanae" és „Oregorins Wagnerna Scholae Albanae Col-
lega." (Brevia enarraüo disputationis Albanae. Gyulafehérvár,  1668.) 

*) 1696 ang. 98-én történt báaaaágár61 említést tesz a besztercze-
bányai emlékkönyv. 

3) „Şymbolum Adaml "Knnischii. . .Conrectoris Cassoviensis."" 
Hungaridos Poema tum libri V. bártfa.  1699.1941. 

*) 1684 augusztus 14-én bekövetkezett halálát följegyzi  a beszter-
czebányai emlékhönyv. 

() Memoria. 83 1. 
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nagyszámú ifjúságot  gyűjtött Kolozsvárra. Debreczenból is 
sokan követték ide.1) 

XIV. 
KOrmSczhSz. (60. szám. 116. lap.) 

1528-ban a katholikus Eynsezer István  volt itt tanító.2) 
1599 kfirfll  a sziléziai származású Gebei Miklós  mester 

Morva-Iglóból hivatott meg.3) 
XV. 

Mosóczhoz. (75. szám. 127. lap.) 
Itt 1584 körül Tranus  András  volt tanító; midőn ezt a 

pestis elragadta, helye egy ideig betöltetlenül, s az iskola üre-
sen állott. Béwai Ferencz 1586 april 25-én meghívta Stockei 
Tóbiás  beszterczebányai conţectort4) 

XVI. 
Selmeczhez. (104. szám. 150. lap.) 

Itt 1545-ben TarÜer  János  volt tanító.') 
xvn. 

Trencsinhez. (139. szám. 169. lap.) 
1585-ben a tanítói állomás üresedésben, és a dúló pestis 

miatt, az iskola zavarteljes állapotban volt.6) 
•) Gyulai János. Threnos de morte Thomse Felegyházi. 1687. 
z) 1628 október 11-án a beszterczebányai plébánoshoz folyamodik 

a beszterczebányai tanitói hivatalért, kiemelvén: „De Iiutheranorum 
dogmate nihil est qnod snspiceris . . ( E r e d e t i j e Beszterczebánya város 
levéltárában.) 

3) „M. Nicoiao Gebelio Snidnicensio Silesio, Iglavia Marcoman-
nornm ad Cremniciensiom scholam gnbernandam vocatio." Bocatius. 
Hongaridos Foematum libri V. 162 1. 

*) Réwai Ferencznek 1686 aprfl  26-én a beszterczebányai tanács-
hoz intézett levele, e város levéltárában 

*) 1646 pridie calendas marţii SelmeczrSl a beszterczebányai ta-
nácsnak ajánlja f3l  szolgálatait. „Ego . . . hoc vitae meae genns, in qno 
nnnc versor, propter exilitatem precii, haud in longos annos conservabo. 
. , . Oro v.os candidi Senatores, ut de successione in provincia scholastica 
aliqnid cerţi statoatis . . . Cupio enim Schemniciensium scholam relin-
qnere, meqne in alias regiones, ubi fortasse  stndiomm caterva gratior 
erit, confeire.  (Eredetije. Beszterczebánya város levéltárában.) 

•) A trencsini jegyző 1586 júlios 6-én a beszterczebányai bírónak 
írja: „Remittitur domnm Balthasar Tham, ex eo qnod schola rectore 
orbata caret morum et scientiae disciplina." A pestis nagy pusztításokat 
visz végbe. „Ubi conqnieverit perturbatio, dabitnr opera, ut status 
scholae restauretur." (Ugyanott.) 
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Hazai tanodáink a magyar iQak tudományszomját soha, 
egy időben sem elégítették ki. Ezek mindenkor nagy szám-
ban keresték föl  a külföld  nevezetesebb tanintézeteit, honnan 
a tudományos ismeretek gazdag kincseivel, szélesebb látktir-
rel tértek vissza szülőföldjükre. 

De a külföldi  főiskolák  soha oly hatalmas vonzerőt 
nem gyakoroltak, mint a XVL században, midőn Lengyel-
Olaszország, a Svajcz és fdleg  Németország számos egye-
temei virágzásnk magas fokán  állottak és gyapontjaivá lőnek 
azon szellemi mozgalomnak, mely a müveit világot szokatlan 
hatalommal foglalkoztatta. 

így tőrtént, hogy a XVI. században mindegyik nagyobb 
birü iskolában számos magyar ifjú  élt a tudományoknak. 

Az sem tartozott a ritka esetek közé, hogy egy ifjú 
egymásután több főiskolát  látogatott meg és bejárta az egész: 
müveit Európát, tgy tettek például Balsarati  Vitus  János,  Bog-
ner Péter,  Dvdidi  Endre,  Jordán  Tamda,  Stenczi  Molnár 
Albert,  Tsókás  Péter,  Zsámboki  János')  stb- Olyanok pedig, 
kik két, vagy bárom egyetemet látogattak meg, igen nagy 
számban találkoznak. 

A külföldre  utazó magyar ifjak  lübb oldalról számít-
hattak segélyezésre, a mennyiben kéltségeik fódOzésére 
magok képtelenek voltak. 

Katholiktu  ifjak,  kik valamely szerzetesrend tagjai 
voltak, a szerzetek által küldettek ki. Úgy látszik szent Be-
nedek-rendének pannonhegyi apátsága rendesen két növen-

i) Ezekről az egyes külföldi  intézeteknél killSn nólnnk. 
13» 



196 

déket taníttatott külföldi  főiskolákon.  >) Azok javára, kik a 
papi pályára készültek, Bécsben, Bolognában, Rómában, tár-
sodák alapíttattak.1) Nem volt szokatlan az sem, hogy lelké-
szi, vagy kanonoki javadalmakkal birö papok, megtartva 
javadalmaikat, engedélyt nyertek a külföld  egyetemein töl-
teni néhány évet Bécs, Krakó, Pádua, Bologna magyar ta-
nnlöinak alább közlendő névsorában számos plébánossal, ka-
nonokkal és fóesperessel  fogunk  találkozni.3) 

A magyar főpapok  nemcsak papjelölteket, hanem 
világi pályára készttlö ifjakat  is segélyeztek. És pedig első 
sorban rokonaikat; Wárdai Pál prímás unokaöccsét Tamást, 
Oláh Miklós unokaöccsét Bona Györgyöt;  azután idegeneket is. 
így Wárdai Pál Révai Fa-mez  nádori helytartó fiait,  Oláh Mik-
lós Istwínffi,  Miklóst  Btb. 

A protestáns  ifjak  külföldi  iskoláztatását leginkább fő-
urak  és városok  segítették elő, midőn nagy számban küldöt-
tek jeles ifjakat  a külföldi  egyetemekre. Amazok közttl ki-
emelj ük a következőket. 

Alaghy János  1558-ban Szántói Lukácsot és 1561-ben 
Stöckel Jánost küldötte Wittenbergbe.«) 

Balassa András  költségén tanult ugyanott Bruno Já-
ncs 1579-ben. •) 

Balassa Menybért költségén ugyanott Schmidelius 
György  1594-ben.«) 

i) X. Leo pipa 1614 június 18-in kelt okievetében, melyben az apát-
éig régi privilégiumait megerősíti, ezek kSzOtt kiemeli azt in, hogy „dnos 
monachos dieti monasterii, qai magú idonei viderentur, ad aliqoam studii 
generális Universitatem mittere, et illi inibi stadere possent" (Jiszay 
kéziratgyíljteményibbn a Nemzeti Mnzeumban.) 

2 j Ezen tirsodákról alább, maga helyén, tllzetosen czólank. 
J) Itt ctak arról emlékezünk meg, hoiry 1618-ban Ferencz po-

zsonyi kanonok az esztergomi érsektől AltalinodP&gban engedelyt nvert 
„stmliornm gratia uno anno abesso.* Katona. História Critica. 
XIX. 140 1. 

*) Bartholomaeides 35 1. 
') Ugyanaz 98 1. 
*) Ugyanaz 711. 



197 

Bánfi  Farka»  fiival  Wittenbergbe és Straszburgba kül-
dötte Baranyai Decsi Jánost.  >) 

Békái  Qdtpdr  a XVL század közepetáján Bolognában 
és Páduában taniitatta Gyujai Pált.2) 

Berzeciczi Marton  kíséretében Danzigban tanult 1589 
körül Kapy  Zsigmond.2) 

Bethlen Gábor 1583-ban Károli Györgyöt Wittenbergbe 
küldötte.4) 

Boeskay István  segélyezte a Straszburgban tanuló Mol-
nár Albertet.5) 

Csáki  Mihál  költségén Wittenbergben 1559-ben tanult 
Vetés  János. 

Forgáth  Imre  költségén Wittenbergben 1584—89 ta-
nnltak: Sartorius Jeromos és György, Báticius Miklós, Mi-
kovius Jakab.') 

Kálnai  Ferencz  1587-ben Wittenbergbe küldötte Simo-
nides Dávidot.7) 

Kendi  Sándor  erdélyi cancellár költségén Tsókás Péter 
1578—1582 meglátogatta Németország, Svajcz, Franczia-
éB Olaszország főiskoláit') 

Parányi Gábor költségén 1550 körül Balsarati Vitus 
János meglátogatta a külföld  számos egyetemeit*) Ugyan-
ezen föftr  több más magyar ifjút  is segélyezett.10) 

Petrovics Péter  költségén Wittenbergben tanult 1551 
Zegedi  Gergely. 

1) Toldj F. összegyűjtött munkái. 1.161 1. 
2) We«zprémi. II. Cent. 144 I. 
3) Levelei a Sinai-féle  kéziratgyűjtemény bcu D^breczenben, 
*) Bartholomaeides 78 1. 
>1 Toldy F. Adalékok a régibb magyar irodalom történe-

téhez 107 1. 
*) Bartholomaeidea 79, 86, 9011. 
') Ugyanaz 87 1. 
•) Weszprémi I. Cent. 189 1. 
9) Ugyanaz I. Cent. 111. 
'•) Szombathy História Scbolae Sárospatak. 29 1. 
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Révai Ferencé  Pádnában tanúló fiai  mellett több ma-

gyar ifjú  mint neveld folytatta  taflulmányait.1) 
Sulyok  Ferencz  költségén 1567 Wittenbergben tanalt 

Károli  András. 
Telegdy  Mikiét  fiait  kisérve Paksi Mih&l meglátogatta 

Genf,  Heidelberg, Lyon, Páris egyetemeit.*) 
Még nagyobb mérvű áldozatkészséget tanúsítottak a 

felső-magyarországi  várótok. 
Bártfa  költségén tanultak: Eck  Bálint  Görlitz- és Wit-

tenbergben. (1566—67.) — Faber  András Wittenbergben. 
(1580.) — Figuli  Jónás Morva-Iglóban. (1584.) — Heniteh 
György Wittenbergben. (1567—69.) — Libner György Grácz-
ban. (1591—84.) — Radaschinus  Qy'árgy  Wittenbergben. 
(1579.J — Schaider  János Krakóban és Wittenbergben. 
(1554—55.) — Schérer  Salamon Wittenbergben. (1555.) — 
Schulz  György Boroszlóban és Lipcsében. (1571—76.) — 
StSekel  Dávid Görlitz- és Wittenbergben. (1557—67.) — 
Stöckel  Lénárd  Boroszlóban. (1576.) stb. 

Eperjes város költségén Wittenbergben tanultak: Ar-
topaeus György  (1577—78.) — Beliskius  János. (1566.) — 
Charit&nius  Mátyás. (1577-78.) — Fábri  János. (1572.) — 
Greiffenzweig  János. (1562.) — Kolb  Jakab.  (1555.) stb. 

Kassa város költségén Wittenbergben tanultik: Esz-
tergomi  Ferencz. (1563.) — Múcttr  Jakab. (1566—68.) — 
Miskoleti  Demeter. (1562—63.) — Mustrieius  István. 
(1558—60.) — Scharffl  Márton. (1563.) — Thtani  István. 
(1558—60.) — Zikzai  Gergely. (1563.) stb. 

Kőrmőez város költségén Wittenbergben tanultak: 
Landtmann  Kristóf  (1589) és Maschkó  Boldizsár. (1579.) 

Korpona város 1576-ban Krupina  Andrást küldötte 
Wittenbergbe. 

Selmeei város költségén tanultak: Moldner  MátéQoli-
bergben. (1544.) — Sakzer  János  Boroszlóban. (1538—40.) 3) 

i) Franki. V. Béwai Ferencz fiainak  hazai és külföldi  iskoláztatása. 
ttskk.ll. 

*) Paksi levelei a debreczeni Sinai-féle  kézirotgyüjteményben. 
») A nevezettek segélyt kér«, vagy a segélyt kfczSntf  leveleik nagy 

azimbnn találtatnak az illeti! városok levéltáraiban. 
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Három város magánalapítványokkal  rendelkezett, me-
lyeknek jövedelmei külföldön  tanftló  ifjak  aegélyezésére va-
iáqak rendelve. 

Kassán bizonyos .Francisco« Literátus  hagyományozott 
elötttlnk ismeretlen összeget, hogy annak kamatait a vá-
rosi tanács ktllföldöri  tanuló ifjaknak  adományozza.1) 

Lfase  városa Thurzó Elek alapítványából rendesen 
kit ifjút  taníttatott a külföldön,  kiknek a végrendelet értel-
mében, mindegyiknek ktllön 40—50 forintnyi  évi segélyössze-
get fizetett.2)  Ebből a következők részesültek: 

1551 két» lőcsei ifjú  Krakóban. 
1552—59 Flatner  Antal  Goldberg- és Wittenbeigben. 
1557 Fischer  Márton  Wittenbeigben. 
1557—59 Bari Mártva,  Wittenbergben. 
1563—64 Krómer  Gáspár Wittenbergben. 

„ „ Topscher  György  Wittenbergben. 
1568 Rudloff  János  Wittenbergben. 

„ Rudloff  Szeraphin  Wittenbergben. 
1577—83 Türk  Péter  Boroszlóban és Wittenbergben. 
1578—80 Henckel  Konrád  Wittenbergben. 
1578—82 Breyer Brúnó „ 
1580 Huber  Boldizsár  „ 
1580—87 Sturm  Márton  Schweidnitz- és Witten-

bergben. 
1581—83 Möller  Czirjék  Boroszlóban. 
1583—85 Homonnai  Tamás  Wittenbergben. 
1588—92 Schöppd  Péter  Boroszlóban és Bécsben. 
1590 Töppehin  Dániel Wittenbergben. 
1592 Brewer János 

1) As alapítóokmányt nem ismerjttk. Miskolczi Demeter 1663 
Január 23-án Wittenbergből a kassai tanácshoz intézett levelében segé-
lyesést kér ezen alapítványból. 

2) Az alapítéokmányban áll: „Item nt alantur bonae indolis ado-
lea centes scholastici doo in Gymueslis, qui potissimam secraa litera* 
disoant in earn finem,  ut sao tempore concionarí, populumqne doeere 
possint. . . singulis ad stadia continuanda flor.  40 Tel 60, aot prout Beha-
tni magis expedlre videbitor, dentnr quotannig. „(Eredetije L0ee* u . k . 
-ráros levélárában.) 



1592 Xylander  litván  Nürnbergben, Wittenbergben te 
Königsbergben. 

1593—87 Spillenberger  Sámuel  Görlitzben, Wittenberg-
ben és Bázelben. 

1597 Kr&rnr  Jakab  Regensbnrgban.1) 
Selmecz városának javára Schlacher  Quirinus tett ala-

pítványt 1544 deczember 15-én. 800 magyar forintot  adott 
át a boroBzlöi tanácsnak, oly módon, bogy kamataiból éven-
kint 20—20 forinttal  két ifjú  segélyeztessék, kik Boroszló-
ban vagy más külföldi  főiskolán  tanulnak és kötelezik ma-
gokat, hogy tanolmányaik végeztével Selmecz városában ta-
nítói, vagy más megfelelő  állomást elfogadnak.  A stipendium 
adományozása a boroszlói tanácsot illette, de különös tekin-
tettel kelle a selmeczi származású i íjakra lennie.2) E stipen-
diumot elnyerték: 

1545 Anser Boldizsár  Wittenbergben. 
„ Nmgebauer  Jakab  „ 

1546—47 Lugislandt  Gátpár  Goldbergben. 
1554 tíycelius  Mihál  Wittenbergben. 
1556 Stavdacher  Pál Wittenbergben. 
1563 Kressling  János  „ 
1564—66 Salczer  András  „ 
1Ö65—66 Kressling  Timót  „ 
1567 Lévai Mihál  Tübingában. 
1571 Kirmeser  Kristóf  Wittenbergben. 
1579—80 Cvcnradi  Magnus  Schweidnitzben. 
1580 Scholz  János  Wittenbergben. 
1581 „Michael  Senensis11  Tübingában. 
1582—87 Reinhard  Márton  Wittenbergben. 
1588—91 Malick  Boldizsár  „ 
1589 Lanius Antal „ 
1593 Lewiani Timot  „ 3) 

>) A Tliurzó-alapítványnak Lőcse város levéltárában őrizett Jegy-
zökOny véből. Ugyanott találtatnak a megnevezett ifjaknak  számos le-
velei, melyeket a tanácshoz intéztek. 
* *) Boroszló város fassiója,  Selmecz város levéltárában. 

>) A felsorolt  ifjaknak  számos levelei találhatók Selmecz város 
levéltárában. 
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A külföldön  tanftló  magyar ifjak  közül a XVL század-
ban többen a kölföldi  iskolákban mint tanárok  működtek. -
Ezek a következők: 

Aurifáber  János  Bécsben 1553-ban. 
Benedicti  Lőrincz  Prágában 1598 kOrfiL 
fyrdösi  János  Bécsben 1544-ben. 
Falinus  Lukács  a gráczi evangelikns tanodában 1560" 

körül. 
Fabriciüs  András  a morvaországi Oszlavanban 1670-ben. 
Fabricius  György  a csehországi Ratajban 1577 kOrttl. 
Forró  György  a gráczi egyetemen 1600-ban. 
Franko  witz Mátyás  (Flaccius  IU.yric.xu)  Braunschweig-

ban 1546—47, Jénában 1557 - 62, Regensburgban 1562—67. 
Henisch  György  Angsborgban 1576—1618. 
Jeszenszky  (Jessenius)  János  Prágában 1598 körül. 
Ioannes  Hungarus  BrettenbenésPforzheimbanl510—55. 
Kirmeser  Kristóf  Neissban 1573—80. 
Nagy  János  a gráczi egyetemen 1600-ban. 
Pázmány Péter  a gráczi egyetemen 1597—99. 
Preysz Bálint  Königsbergben. 1588—94. 
Preysz Kristóf  Goldbergben 1541-ben, Odera melletti' 

Frankfurtban,  1; 42—58 és Königsbergben 1580—90. 
Salczer  Ambrus Bécsben 1540—68. 
Sartorius  György  a morvaországi Prérauban 1595-ben. 
Scalich  Pál Bécsben 1550—57. 
Stockel  Lénárd  Eislebenben 1537 körül. 
Zsámboki  János  Páduában 1555 körül.1) 
Még nagyobb azoknak száma, kik a külföldön  tudo-

mányosságuk, irodalmi tevékenységök által kitűntek és a 
magyar névnek oly tiszteletet, tekintélyt vívtak ki, melylyel 
a tudományos világban soha sem bírt sem előbb, sem utóbb.2) 

>) Ezekről külön szilánk azon intézeteknél, melyeken alkal-
mazva voltak. 

2) A magyarok által killíDldOn irt,  illetőleg közrebocsátott müvek 
láthatók azon lajsromban, melyet e munka filggeleke  gyanánt aunkd. 



-202 

I. 

Augtburg. 

Az angsburgi protestáns gymnásiumban a bártfai  szár-
mazású Benisch György  orvostudór, ki Wittenberg és Bázelben 
nyerte tudományos kikpeztetését,1) 1576-ban a. szónoklat és 
számtan tanárává lön. 1580 október 8-án, Wolf  Jeremiás halála 
után, a gymnásiumnak igazgatójává választatott. Számos 
orvosi, bölcsészeti és nyelvtudományi mnnkát adott ki. 1592-
ben Bártfa  városa meghívta öt tanárnak. De a meghívást el 
nem fogadta.2)  Munkás életét 1618-ban fejezte  be.3) 

1581-ben Orundl  Tamás  lőcsei fi&  tanúlfttt,  a Thnrzó 
-alapítványból segélyeztetve.4) 

n . 

filézel. 

E város főiskoláját  IL  Bius alapította 1459-ben. Azon-
ban korán csatlakozott a protestantismushoz, melynek egyik 
vezére itt tanárkodott.5) A XVL század első felében  kevés 

>) 1667 jan. 35-én, 1669 april 12-én Wittenbergből a bártfai  ta-
náceho* Intézett levelei Bártfa  város levéltárában. 

*) 1696 mareziua 20-án éa május 23-án a bártfai  tanáéihoz in-
- térett levelei ugyanott. 

•) Weszpréml I. Cent. 66 s kk. 11. 
«) A Thnrzó alapítvány jegyzflkönyvéböl.  Lőcse váró» levél-

^tárában. 
*) Luts. Geeehlehte der üwversittt Basel. Aarau. 18S6. 
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magyar látogatta, bár a budai egyetem egykori tanára Gry-
naeus Simon  ide költözködött és Eraamue Rotterodamvsnak 
itt tartózkodása nagy vonzerővel birt a classikai tanulmá-
nyok barátaira. Ez utóbbinak tanítványai között találjuk a 
kassai Antoninvs Jánost,')  kit később is, midőn ez Lengyelor-
szágba költözködött, leveleivel megtisztelt.2) 

1533-ban Honter  János,  a szász föld  reformátora  tanult 
itt és különösen a híres Reuchlin előadásait hallgatta.9) 

1552-től kezdve az egyetem anyakönyvében találjuk az 
ide sereglett magyar ifjak  neveit.1) A következőképen van-
nak bejegyezve: 

1552 Petrus Bognerus TranBylvanns. 
1558 Joannes  Fidemannus  Pannonius. 
1562 Thomos  Jordanus  Transylvanus. 
1569 Lucas Kötzer  Transylvanus.5) 
1573 Georgius Henischius  Bartfensis  Pannonius. Ez 

1576-ig tartózkodott itt, amikor orvostudorrá lőn. 1573-ban 
adta ki „ Enchiridion Medicinae" czimtt müvét 

1575 Hermannus  Weinhof  TranBylvannB.s) 
„ Georgius Schirmerus  „ 

1578 Georgius Horváth  de Gradecz Ungarus. 
1584. Stephanus  Szegedinus. 
1586 Jaeobus  Gregory  Pannonius. Ez az orvostudomány-

ban képezte ki magát. 1586 november 15-én nyilvános vitat-
kozást tartott „De Phthysi."7) 

1587 Joannes  Hirtilius  Transylvanus. 

>) Horányi Nova Memória Hungarorum. I. 170 1. 
3) Franki Henekel János. 6 és 8 11. 
3) Seivert 17Í lap. 
*) KSzlötte Zsindely István a Sárospataki füzetekben.  1880. 166 1. 

A névsorbél kihagytam kettőt: Joh. Franc. Scardmus Sieulut-t  és 1659 
Antonius Anselinus Mesanensis Sieulut-t.  Közli! siculns alatt székelyt 
-értett. Pedig itt kétségtelenül tieiliai  értetik, miként ezt a második név 
mellett levü „mejsínai" melléknév kétségtelené teszi. 

5) Még 1670-ben is itt volt. 1671 cal. nov. Heidelbergböl írja 
hogy a múlt évben Bázelben volt. („Lncas Craceras Bistricensú" így 
írja magát alá.) Levele a Binai gyűjteményben Debreczenben. 

•) Horányi Memória Hang. II. 96 1. 
Weszprémi i. m. 



L:<4 

1688 Joannes  Schwechert  Neutidlensis Pannonira. 
1590 GaUus  Rhormannus Transylvanus. 
1599 Mathiag  Basilides  Malchovicus Pannonius. 
£ névsorból hiányzanak: 
Beregszászi  Péter,  ki 1587-ben itt adta ki „Adversaria 

de controversiis hoc saecnlo de religione natis" és 1590-beo 
„Opuscula varia de Calendario Gregoriano" ezlmtt műveit 

Spillenberger  Sámuel  löcflei  fiú,  a Thnrzó alapítvány-
ból segélyeztetve, 1593-ban jött ide és 1597-ben orvostudorrá 
lett. Ez alkalommal „De morbo hungarico" czlmü értekezé-
sét sajtó utján közrebocsátotta.1) 

A XVII. században sűrűbben keresték föl  Bázelt a ma-
gyar ifjak.2) 

III. 

Bécs. 

A bécsi egyetem Habsburgi Rudolf  unokájában IV.  Ru-
dolf  ausztriai herczegben tiszteli alapítóját, ki 1365-ben a 
párisinak mintájára szervezte és bőkezűen megadományozta. 

A magyar elem mindjárt kezdetben nagy contingenst 
szolgáltatott a főiskola  népességéhez. És midőn, középkori 
szokás szerint, az egyetem tanulói nemzetiségek szerint négy 
csoportra oszlottak, az első az ausztriai  volt, melyhez az ola-
szok is tartoztak; a második a rajnai, melyhez a francziák 
és spanyolok számíttattak; a harmadik a magyar, mely-
hez a csehek, morvák és lengyelek csatlakoztak; a negyedik 
pedig a szász volt, melyhez az angolok és skandidávok ki-
egészítő részekul tekintettek. Mindegyik e négy nemzet kö-
zül félévenkint  külön elnököt procurátort  választott, ki lehe-
tett tanár, tanuló, vagy más Bécsben lakó tudór. A procurá-
torok választották az egyetem rectorát, és ennek elnöklete 
alatt az egyetem törvényhatóságát képezték. A procurátorok 

>) A Thnrzó alapítvány jegyzökönyvéből. És Weszprémi II. 
Cent. 457 1. 

2) Zsindely i. h. Rivétz. Történelmi Tár. IX. 839 s kk. II. 
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szükség esetében Összehívtak a nemzet tagjait gyűlésekre és 
anyakönyvet vezettek, melybe a tannlók neveit, midőn az 
•egyetem tagjaivá lettek és tudóri fokozatokat  nyertek el, be-
jegyezték.«) 

A magyar nemzet procurátorai között természetesen 
csebek, lengyelek is találkoztak; de 1565-ig többnyire ma-
gyar származásúak voltak, ezóta a XVI. század végéig nem 
magyarok. Álljon itt amazoknak névsora, amint az a ma-
gyar nemzet anyakönyvében található *) 

1500 Georgiu» Mandel  Posoniensis. 
„ Michael  de  Premarthon  Pannonius. 

1502 Georgiu» de  Saneta  Anna Licentiatus ex Theo-
logia. 

1503 Martinu»  Capinus Gibiniensis. 
„ Georgius Mandel  Posoniensis Artium et Sacri Jo-

ris Pontiúcii Doctor 
1504 Joanne»  Stubenrauch  Cremnieiensis. 

„ Michael  de  Premarthon. 
1505 Jacäbu»  VexiUifer  de Transylvania. 
1505—1506 Andrea»  Meizner  ex Cremnicia. 
1503 Martin*s  Pgladet  Cibiniensis Plébános in Om-

Iasch(?). 
1508 AmbroaUi»  Saltztr  de Sopronio. 
1509—1510 Joanne*  Croner  Parisiensis (?) de Bia-

sebovia. 
1511 Melchior  Chail  Cassoviensis Artium liberalinm 

maglster. 
1512 Jacobu»  VexiUifer  Transylvanus. 
1513 Ambrosius Saltzer  de Sopronio ss. Tbeologiae 

Baeealaureus. 

i) Kink.  Geschichte der kaiserlichen Universitit in Wien. (BAM 
1854. kit kötet.) Atchbach. Geschieht« der Wiener Universi-ät im ersten 
Jahrhunderte ihres Bestchans. (Bécs. 18*5.) 

*) A magyar nemzet procorátorainak néroorát 1453-tól 1771-ig 
közzétette Locher Speculom Academicam Viennenae (Bécs. 1773) 246— 
276 11. Azonban rem emliti meg szülőföldjüket.  Azt, mely a szövegben 
következik, az anyakönyvből kiírva, magánssivasség utján nyertem. 
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1514 Bev. Andreát  Mayzner  Cibinienais.') 
1516—1517 Joannes  Awifaber  Varasdiensis. 
1519 Cristainus  Borbandinus  Kyzer de Enyed. (?) 
1521 Thomas  Wall  Cibiniensis. 
1522 Bev. Jacobus  Fanentrager  Transylvanus. 

„ Joannes  Aurifaber  Varasdiensis. 
1624 Miehael  Pannonius de  Premarthon. 
1525 Ambrorius Saltzer. 

„ Joannes  Aurifaber. 
1527 Miehael  Pannonius de  Premarthon.  -) 
1528.1531. 1537. 1539. 1541 Joannes  Aurifaber. 
1528. 1530. 1531. 1535. 1539. 1547 Ambrosius Saltzer. 
1555. 1561. 1562. 1562. 1564. 1565 Ladislaus  Stuf 

Transylvanus de Kellimik (?) Medicinae Doctor. 
k magyar tanulók  száma, kik 1500—1588 között a bé-

csi egyetemen tanultak, meghaladja a hétszázat.3) 
Ebből az 1500—1526 közötti időkre közel ötszáz«)sik. A 

mohácsi vészt követő korban megfogyott  a Bécsben tanuló 
magyar ifjak  száma Ennek oka legickább a vallási szaka-
dás volt, mely a protestáns ifjakat  a reformátió  tűzhelyeire 
vezette. ^nnál szívesebben ktlldötték Bécsbe a főpapok  nö-
vendékeiket, kiknek javára jelentékeny alapítványokat 
tettek.') 

A magyar tanulók szorgalom és előmenetel' tekinteté-
ben nem engedték magokat a többi nemzetek által túlszár-
nyaltatok A négy kar mindegyikében bzámosan versenyez-
tek sikerrel a tudón fokozatok  elnyeréseért. így például 
1500—1549 között a bölcsészeti karban negyvenkettő  lett 
magisterré  és negyvennyolcé  baccalanrenssá. Többen elnyer-
ték a legmagasabb egyetemi méltóságot a rectoratnst.  Ezek 
a következők: 

1506. 1507. 1508 Miehael  de  Premarthon  Artium et 
Medicinae Doctor. 

>) Bejegyezve, hogy 1516. tz. Apollónia napjánf  meghalt. 
») Bejegyezve, hogy 1636 májaa 26 meghalt. 
3) Névaorukat, mely most elOazOr íratott ki a magyar nemzet anya-

könyviből, mellékletben adom. 
*) Locher 20 1 
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1527. 1533. 1535. 1539 Johanues  Aurifaber  Varadi-: 
nensis Artium et SS. Theologiae Magister, Professor  Ca-
nonam. 

1565.1567 Dionysius Pioppius Epriscopus Modnuien-
BÍS. SS. Theologiae Doctor.1) 

A hittudományi  karban a sopronyi Saltzer  Ambrus hét- -
szer (1540, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ,válasz ta to t t meg dé 
kanná; Pioppius modrusi püspök 1568-ban.2) 

A jogtudományi  karnál az erdélyi Capinus Márton  há-
romszor (1505,1510,1516) viselte a dékáni tisztet.3) 

Az orvosi karban 1558 és 1567-ben az erdélyi Stuff 
László volt dékán.4) 

A bölcsészeti  karnak  1526 és" 1531-ben Aurifaber  János 
dékáqja.') 

Az egyetem tanári kara  a következő magyarokat birta 
kebelében. 

Az erdélyi származású Wolfhard  Adorján  1512-ben a 
bölcsészet és szépművészetek tanára volt.«) 

Aurifaber  János  1533-ban lett a kánoni jog tanára.') 
Saltter  Ambrus 1540-ben nyerte el a hittudományi tan-

széket, melyet 1568-ig birt 
Pioppius Dénes modrusi püspök és egri prépost 1565 

körül tanárkodott itt.*) 
Erdőéi  János  1544-ben nyerte el a héber nyelv tan-

székét.*) 
Scalich  Pál, túróczmegyei magyar 1550 körűi bölcsé-

i) Locher 1. 
*) Locher 72 t. 
1) Locher 991. 
*) Locher 1S71. 
5) Locher 148 1. 
«) „Adrianns WolfhardUB  Trangylvanns Artium et Philoeophiae 

Professor."  így írja alá 1612.9 cal. oct. Bécsből testvéréhez intézett aján-
lólevelét, melyet KOlni Bertalannak egy általa 1612-ben kSarebocsátott 
mttve elé helyeeett. 

7) Jegyzetek Kaprinay kéziratgyüjteményében. (40-ik qnart 
kOtet. 198 1.) 

«) Révész és Dankó müvei Sylvesterröl. 
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szettudományi előadásokat tartott, 1557-ben pedig szent Pál 
leveleit magyarázta.1) 

Bécsben az ansztriai tartományi rendek is tartottak fön 
iskolát. Ezt szintén látogatták magyar ifjak.  A következők 
neveit ismeijük: 

1568—70 Thury  Pál. 
1571—75 Pap Gáspár. 
1572-77 Főldoáry  Miklós. 
1572—76 Bornemissza János. 
1572—75 Nyári  Pá>. 
1573—74 Gyvlai Eustaehius. 
1573—76 Bornemissza István. 
1573—74 Sibrik  Gáspár. 
1574— 75 Somogyi  Farkas. 
1574— 75 Horwáth  Gáspár. 
1574—75 Horwáth  János. 
1574—76 Török  Mátyás. 
1575—76 Perneszi JFerencz. 
1575—76 Magyar  János. 
1575—76 Hal/er  István. 
1575—77 Foldváry  Lajos. 
1577-77 Balásy János.1) 

A bécsi Krisztus collégkim. 
Budai  János  (Joannes de Buda) barsi főesperes  és esz-

"tergomi kanonok szegényebb magyar ifjaknak  megkönnyí-
teni kivánván a külföldi  főiskolák  fölkeresését:  1309 körül 

^alupitá a Krisztus-collégiumot,  s e czélra Budán levő négy bá-
•-•zát ajánláföl.  E Krisztus-collégium elnöke a barsi főesperes 
vo t, B az esztergomi érsekek köteleztettek a barei fBeajteres-
-séget olyannal tölteni le, ki a collégium kö.tségén külföldi 

1) WeBzprémi I. Cent. 1C0. 
2) Emészt fők  rezeg 1685 július 12-én a pozsonyi kamarának ír 

„de exígendis debitis nobilium qaorundam liungaroram, qai in ecbola 
Proviiicialinm bic litterÍB operám dederant." Mellék Ive Tan: ,Vcr-
.seichniss dercn Parti-yen. so in dle kayserliclie Landschul schnldig sein." 
(A fizetendő  illeték kónaponkiit két 1'orÍLt volt.) A m. k. kamarai le-
"vél tálban. 
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•egyetemeken végezte tanulmányait. A főesperes  viszont tar-
tozott jövedelmeiből mindazt, mi szükségleteinek födözése 
után föumaradt,  a collégiumra fordítani,  a mely halála után 
is OrOkOse volt A collégium jövedelmein szegény tanulók 
küldettek a külföldi  egyetemekre, hol négy éven át tartóz-
kodtak s kötelesek voltak, ba visszatérvén jövedelmesebb 
állomásokra jutottak, a reájok fordított  költséget megté-
ríteni. ') 

Azon ifjak  neveit, kik ezen intézet költségein külföldön 
tanultak, nem ismerjük. Demeter 1380 körül, Budai  János 
1393 körül, Kozárdi  László 1453 körül, Budai  Gergely  1459 
körül barsi főesperesek,2)  valószínűleg azok sorába helyez-
hetők. 

De kétségtelen, hogy ezen intézet tagja volt Pesthi 
Gergely  esztergomi kanonok, ki lö09-ben átíratván VIII-In-
czének 1485-ben a Krisztus-collégium javára engedményezett 
bulláját, következőleg czlmeztetik: „Gregorius de Pesth in 
decretis licentiatus . . . allumpnus Gollegii Christi, pauperum 
scolarium nuncupati, Strigonii fundati."  Ugyanaz 1512-ben 
mint barsi főesperes  Budán levő házát egy polgárnak örök 
bérbe adta, oly föltétel  alatt, hogy a collégiumnak évcnkint 
10 aranyat fizessen.3)  Utóda a ftiesperességben  és a collé-
gium igazgatói tisztében Lipthai Péter volt, ki 1525 körül a 
collégium pénzeiből 1000 rajnai forintot  Bécsben elhelyezett, 
hogy a tőke 5°/0 kamatjai, a bécsi egyetemen  tanuló ké'., 
vagy három magyar ifjú  segélyezésére fordíttassanak;  fön-
tartva magának és utódainak, hogy az alapítvány fölügyelö-
jét (Superintendens) Bécsben maguk nevezhessék. 

Mivel pedig a mohácsi vész után Buda idegen kezekre 
jdtott, a Krisztus-eollégium elvesztette ott házait és egész 
alapja a: Bécsben elhelyezett összegre szorítkozott. Ezen ala-
pítványt Í539-ben Salczer Ambrus bécsi kanonok kezelte, ki 
magát a Krisztus-eollégium helyettes fölügyelőjének  czlmezi 
„Substituirter Superintendent des Cojlegii Christi& mint ilyen 

i) Az esztergomi káptalan 1397-iki visitátiója Battyinyi Leges 
Eccles. III. 233 1. 

i) Memória Consecr. Bosilicae Strig. 126 s kk. 11. 
3) Knauz N. A Krisztus-társulat. Magyar Sión. 1863. 361 s kk 11. 

FRAHKL. HAZAI ÉS KPLV. IBK. XVI. SZ. 1 4 
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az 1000 forintból  álló tökét Scbrautz Sebestyén és özvegy 
Peernfurt  Anna bécsi lakosoknak adta kölcsön, az alapítvány 
rendeltetésével megegyező föltételek  alatt. 

A Krisztus-colléginm ezen bécsi alapítványa az eszter-
gomi érsekek és kanonokok adományai által utóbb jelenté-
kenyen gyarapodott. OláhMikM»  végrendeletében egyebek 
közt 'Így intézkedett: 

„Lego ad erudiendosetalendos pauperes studiosos et ado-
lescentes bonae indolis, eos tamen qui sacris initiari et sacerdotes 
essevolunt, et non alios in moneta fi.  hang. 1000." A végrende-
leti végrehajtók ezen ÖBSzegeta Krisztus-colléginm tőkéjéhez csa-
tolták, s a bécsi egyetem az alapítványt 1569 deczember 7-én el-
fogadta,  megállapítván egyúttal kezelési módját „Olahianum 
stipendium1' czlmet nyert. A fölegyelőt  (Superintendens) az 
esztergomi káptalan nevezi és pedig az egyetem erdélyi szár-
mazású tagjaiból, csak ha ilyen nem találtatik, magyar, dalmát, 
horvát, vagy szláv nemzetiségűt, ki a bécsi egyetemen jogtu-
dori fokozatot  elnyert. A töke (1000 magyar forint,  1133 raj-
nai f.  20 kr.) kamatjait két ifjú  fogja  nyerni. Az egyiket az ala-
pító rokonai, a másikat a fölügyelő,  a káptalan s a rokonok 
jóváhagyásával, nevezi. Mivel pedig az alapító erdélyi volt, 
az erdélyi ifjak  elsőbbséggel bírnak; cáak ha ilyen nem ta-
lálkozik, lehet más, a magyar korona területén született, ifjú-
nak adományozni az ösztöndljt. Rendesen csak oly ifjak 
nyerhetik el az ösztöndijakat, kik az elemi iskolákat (scholae 
triviales) kellő sikerrel elvégezték és az egyetemi előadások 
hallgatására képesek; de ha az alapító rokonai között sze-
gény ifjak  találtatnak, ezekre nézve kivételt lehet tenni. A. 
végrendeleti végrehajtók aként rendelkeztek, hogy az ösztön-
díjas ifjak  ne legyenek kényszerítve csak a hittudományi 
előadásokat hallgatni, hanem szabadságukban álljon* „uti hu-
maniora studia absolverint," bármelyik tudományszakot föl-
karolni Rendesen hét évig élvezték az ösztöndljt; a fölügye-
lőnek hatalmában állott ezen időt meghosszabbítani, ha a tar 
nuló jelentékeny előmenetelt tett, vagy megrövidíteni, ha 
hanyaguak, vagy vétkesnek bizonynlt Az ifjak,  midőn az 
ösztöndljt elnyerték esküvel, kötelezték magokat, hogy ille-
delmes, tanulóknál szokott öltözetet fognak  használni; a. 
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Tector és fölügyelő  iránt engedelmesek lesznek, a többi ta-
nárokaMfaztelni  fogják;  békében és csendben élnek; az if-
jabb ösztöndíjas az idősebb vezetésére bízza magát ; hogy a 
tanulmányoknak több időt szentelhessenek, lakszobájnkba 
idegent nem bocsátnak; rendesen három leczkét hallgatnak, s a 
latin nyelv tökéletesebb  elsajátítása  végett,  anyanyelvükön  nem 
beszélnek;  a fölügyelő  engedelme nélkül egj éjt sem töltnek 
a borsán kivtil, s egy mértföldnél  távolabbra a városból nem 
távoznak; havonkint bizonyítványt állíttatnak ki a tanároktól 
s azt bematatják a fölügyelőnek;  három év leteltével az 
első, njabb két év mnlva a második szigorlatnak alávetik 
magokat; tanulmányaik végeztével szolgálatokat fölajánlják 
az esztergomi káptalannak és az alapító örököseinek; ha 
utóbb kedvező anyagi viszonyok közé jönnek, az alapítványt 
gyarapítani fogják.1) 

Az alapítványhoz 1̂ 7Q-ben njabb 800 magyar forint 
járóit, melyeket Kvthassy  György  (f  1568) esztergomi ka-
nonok a Krisztus collégiumnak hagyományozott, oly föltétel 
alatt, hogy kamatait az esztergomi káptalan által nevezendő 
oly két magyar i(jo élvezze, kik a bécsi egyetemen tanul-
mányaikat elvégezvén egyházi pályára lépnek. Az ala-
pítvány fölügyelöjét,  a bécsi egyetem magyar nemzetiségű 
tudórai vagy mesterei közül, az esztergomi káptalan nevezi*) 
Majd PoTdostiy  Máié  esztergomi kanonok és sághi prépost 
még életében, 1571-ben 1100 rajnai forintot  tett le hasonló 
czélra; azon meghagyással, hogy a gabonaárak szerint, a ka-
matokból egy, vagy két ifjú  tanlttassék Bécsben, kiket a 
sághi prépost, vagy midőn ilyen nem létezik, az esztergomi 
káptalan nevez és a Krisztus-eollégium felügyelőjének  prae-
sentál. Ezen ifjak  tartoztak az egyházi pályára lépni és a 
sághi prépostságban, vagy az esztergomi megye más helyén 
szolgálni.*) Ugyanaz később még 1000 tallért csatolt előbbi ala-
pítványához, melynek kamataiból ajtécsi egyetemen tanuló egy 

!) Az egyetemnek 1569 decs. 7-én kelt okmányából. 
>) Az egyetemnek 1670 npril 16-án kelt okminyából. 
') As egyetemnek 167S in vigília Assamptionis B. M. Y. kelt 

okmányából. 
1 
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vagy két iflú  segélyez tesSék, kiket a nykrai káptalan 
jelöl ki') 

Az ifjak,  kik a Kuthassy- ég Poklóstóy-féle  alapítvá-
nyokat elnyerték, ugyanazon törvényeknek voltak alávetve, 
melyeket az egyetem az  Oláh-féle  ösztöndíj birtokosaira nézve 
megállapított. Lakások a „Bnrsa Agni" czímti társodában 
volt, melyet 1408-ban Czestorffer  bécsi polgár alapított.2) 
Még a XVI-ik század második tizedében is találkozunk ezen 
bursában a Erisztfis-collégium  alapítványaiból -segélyezett 
magyar ifjakkal,  így 1566-ban két hely állott az esztergomi 
káptalan rendelkezésére. Az egyiket Thewaer  Máté,  a má-
sikat Márton  birta. Midőn ez a mesteri fokozat  elnyerése 
ntán hazájába visszatért, helyére az esztergomi káptalan nem 
magyart, hanem egy oppdni  származású ifjút  küldött; neve 
Henryci  Péter.*)  Később a Pázmány által alapított bécsi pap-
növeldére ruháztattak át a magyar alapítványok. Ezeknek 
tőkéi 21, 750 forintra  emelkedtek és jelenleg is a cs. egyetem 
által kezeltetnek.4) 

J).A« egyetemnek 1681. april 24-én kelt okmányából. 
z) Asehbach Geschichte der Wiener Universittt 1866. 199 1. 
3) Az esztergomi káptalannak 1666 június 17-én kelt levele .Ex-

eellentissimo D. Joanni Hascher Artiam et Phiíosophia'e Doctori et 
Collegii Christi Superintendenti." (Eredetije az esztergomi káptalan 
magánlevéltárában.) 

*) A bécsi mágyar alapítványokról Kemp Mihál esztergomi ka-
nonok, névtelenDl, érdekes füzetet  adott ki. glnformatio  de stipendiis 
echolasticis nnnc snb nomine Olahlanae fnndationis  venientibns, apnd 
almám Univ. Viennensem sec. 16 fhndatis."  Esztergom 1863. 



Melléklet. 
(Kivonatok 'a b é c s i e g y e t e m anyakönyvébtf] . )* 

Doetores theologlae, juris ntrinsque, medicinae, tum 
licenciati eornndem. 

1505. 
Franciscus de Bodogassonfalva  praepositos ecelae Haatensis 

et Canonicna ecclae Scepusiensia. 

Maglstrl artínm eajnsennque status ant conditionls infra 
baronatnm. 

1500. 
Magister Matheas de Zagrabia. 
M. Jacoboa de Clausenburga. 

1503. 
M. Joannes Stabenranch de Cremnicia. 
M. Andreas Paulos de Tränsylvania. 

1504. 
M. Stepiianua de Coloscbwar. 
M. Joannes de Pesth. 
M. Fnmciscns de Pesth. 

1505. 
M. Melchior Chall ex Gaschovia. 
M. Ambrosius Saltzer ex Sopronio. 
M. Georgine Pinther de Mezleu. 
M. Franciscus ex Pesth. 

1606. 
M. Martiniis Harter ex Cibinio. 

•) Mintán ezen anyakönyvet gyakran nem-magyarok vezették, a 
magyar nevek számtalanszor hibásan és érth-tlenfll  jngyeztettek be. 



214 

1 5 . 
H. Geergiue Kochater n Sopronio. 
M. 8tepbanus de Olmots.') 
Mi Matheus Lachomperger Posoniensis. 
M. Joannes Croner Pariz de Corona. 

1608. 
M. Joannes Hincrel de Lewschovis. 
M. Marcellna Faustinus Trausilvanus. 
M. Joanne« Fridricua ex Mosna. 
M. Georgiái Greff  Transilvanas Schespurgensig. 

1511. 
M. Benedictas Strigoniensis. 
M. Simon Haetter ex Cibinio. 
M. Jacobas Sicalaa Cibiniensis. 

1512. 
M. Joannes Goldmonzer Cibiniensis. 

1513. 
M. Andreas Th'anaz Albenais. 

1515. 
M. Thomas Wall Cibiniensis Traneilvanus. 
M. Laurentius Armbrust Cibiniensis. 
M. Joannes Greslinger Badensie. 
M. Bartholomaea* Franck Badensis. 
M. Matheas Hagymás. 
M. Joannes Aurifaber  Varasdiensis. 
M. Georgias Medvey. 

1516. 
M. Joannes Schnell ex Neusolio. 

1517. 
M. Cristannus Borbajidinus Enyediensis. 

1519. 
M. Joannes Talicaseas Posoniensis. 

1521. 
M. Franciscoi Sicalas Traneilvanus. 
M. Georgias Alberti ex Caschovia. 

>) Későbbi kéz a Suphan föli  ezt írta: .Tatirvuu",  s a margóra: 
„Hic erat vlr egregins Canonlcus Archedieconusque ac Vicarius Albe 
Jnlie, Artiam ao Juris utriusque Doctor. Obiit Cibinü in vigilia pentke-
eeetes anno Dni 1619." 
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1522. 
~M. Christopherus Korha ez Buda. 

1624. 
M. Benedictus de Nagysarlo Can. Ecclae Chanadiensis. 

1539. 
M. Jacobus Haynís. 

1549. 
M. Georgina Drascovícius Cr'oata. 

Raccalaurel artínm. 
1500. 

'Matheus de Zagrabia. 
Andreas de Transylvania. 
Franciscus de Pesth. 
"Georgius de Vaskapu. 

1603. 
^Georgine Pinther de Messle. 
Franciscus Wolff  de Pesth. 
Stephanus Kolozsvár. 

1504. 
Ambrosius de Waswar. 

1505. 
'Christopherus Pannonius de Temeswar. 
Leonardos Jámbor ex Zelisio. 
Georgias de Baya. 
Petras de Zilas. 
Joannes Péllipary ex Megies. 
Casparus ex Helta. 
Dyonisius Brosyua (?) de Tholna' 
Franciscus Tholninus. 

1506. 
'Georgius Hut ex Sopronio. 
Thomas de Zenkiral. 

1507. 
Benedictus Chychay Jaurinensis. 

1508. 
Joannes Goldmunzer ex Cibínio. 
Fráter Joannes Lomnícensís ordinis Hyerosolimitanorum. 

1510. 
Andreas de Jaurino. 
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1511. 
Jacobns Siculus Cibiniensis. 

1512. 
Oregorins de Quinqaeecclesiie. 

1513. 
Paulus Suartz ex. Sopronio. 
Martinus Pichler de Sopronioi 
Benedictas Znetman (?) ex Sopronio 

1514. 
Matheus de Hagymas. 
Adrianus Volfhard  Enyedinas. 
Joannes Ztayss Cibiniensis. 

1515. 
Joannes Aurifaber. 
Clemens Heldner Cibiniensis. 
Georgius Alberti Caschoviensis. 

1516. 
Cristannus Borbandinus de Eoyed. 

1517. 
Georgias Hladen Varasdiensis. 

1518. 
Christophoras Khocham Budensis. 

1519. 
Joannes Antony Cassoviensis. 
Valentinas de Se'gedino Pistoris. 
Andreas Nagy de MWTCZ. 

Franciscus Siculus Transilvanus. 
Blasius Damiani de Rwfaly. 
Andreas Helwich de Scheeburga. 
Joannes Crewtz de Corona. 
Emericus C&rdos de Tholna. 

1520. 
Cosmas Kchyser Transilvanus. 

1521. 
Ludovicus de Zalaz. 
Nicolaus Steffani  de Czeidino Transit vanus» 

1522. 
Lucas Mandori. 
Petras Waytes (?) Sagrabiensis. 
Joannes Zoler ex Corona. 
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1528. 
Valentina« Zatainns. 
Thomas Genarim Cibiniensis. 

1546. 
Andreas Heid Bnpraniensis. 

Praelatt minores scholares. 
1505. 

D. Joannes Barger de Corona. 
D. Joannes Hedelt^rg b3neficiatas  in Novo Solio. 
D. Bernardinos Sibenbarg ex Cibinio Beneficiata»  et Capel-

lanns Canouicorum Korensinm. (?) 
1508. 

D. Martinas de Belau, benefieiatas  in Ssered oppido in co-
mitata posoniensi. 

1521. 
D. Albertos N. plebanus de Magna Villa TransUrenus Capi-

tali Bistriciensis benemeritns. 
D. Andreas ßtridfordinua  Transitvanus. 

Scholares nobillom statu» tenentes fnfra  baronatnra. 
1500. 

Michael Etheley 
Ladislaus Kemendy 
Franciscus de Thas 
Joannes Stubenranch Cremniciensis 
Mathias de Bystricza. 

1503. 
Gregorins Wary de Laad 
Dyonisius Tohinus 
Martinas Thoninas. 

1604. 
Joannes Bobek de Navadici 
Stephanos de Abba 
Achacias de Erseacs 
Franciscus de Tora. 

1606. 
Joannes Kermendi 
Martinas Nobilis 
Joannes Volscucs de Zoold 
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Michael Banphi. 
Michael Zolomi. 

1506. 
Nicolaoa Gömöriensis 
Joannes Segi de Sor. 

1507. 
Andreaa Beeenik de Z. Emerick. 

1508. 
Michael Bősen de Mutha. 

1511. 
Francisco* Chaldy 
Nicolaoa Thomory 
Petros ex Peath 
Ladielaus Verbőcsy 
Paolua Zentmihaly. 

1512. 
Joannes Zerechen de Meztecznyew. 

1513. 
Panlos Bosodty. 

1514. 
-Christhophorus Chsory. 

1515. 
-Joannes Wasdinney 
Martinas Wasdinney 
Joannes Derr ex Wilhelsmann n t̂us in Posonio 
Matheos de Karol. 

1516. 
Baphael de Listhna. 

1617. 
•Joannes de Lindwa. 

1518. 
Andreas de Nagh 
Joannes Chyaky 
-Georgina Tassalos. 

1519. 
Petrus Horwath ex Tryncae 
Christophorus Magyar ex Makó. 

1520. 
Bartholomaeua de Zeged 
Franciscns Wesssedy. 
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1528. 
Francisco! Zalatscha de Muladt. 

1589. 
Stephanas Canay. 

1542. 
Joannes Kys Qainqaeecclesiensis. 

8 chol are s sob nobilium statlbas non comprehensi. 
1500. 

Christopherus de Themezwar. 
Nicolaus de Keresztes 
Joannes de Strigonio 
Thomas de Lappa 
Augustin ob de Waradino 
Blâmas Schwartz de Sopronio 
Francisco« de Sathmar 
Georgius Doleatioris de Mesle 
Stephanos Hussar de Boda 
Nicolaus ex Zagrabia 
Stephanos de Coloswar 
Gregorios de Monoslo 
Michael de Salathnolcb 
Joannes Sartoris de Pesth 
Petras de Agardh 
Anthonins de Ywanich 
-Joannes Wilhelmi de Zagrabia 
Petrus de Myskoltx. 

1501. 
-Christianas Transilvana« ex Corona 
Martinas Wandperger ex Posonio 
Joannes Taschner ex Corona 
Emericas de Mohatz 
Franciscos Wolfgang  de Pest 
Adrianns Tischler de Transilvania 
Melchior Schminder de Metzenhoffen  prope Caschovia. 

1502. 
Bernhardns de Segedino 
Joannes de Segedino 
Georgiaa de Sabaria 
Michael de Transylvania 
Michael de Carum 
Paolos de Transilvania 



Andreas de Albaregali 
Christopherus ez Veteniania (?) 
Thomas de Transilvania 
Joannes de Karum 
Valentimus de Sabaria 
Martinas de Cibinio 
Nicolaus de Boz 
Martinas de Transilvania 
Benedictas de Sopronio 
Joannes de Transilvania 
Valentinas de Transilvania 
Baitholomaeos de Muraya 
Sigismandos de Than 
Jacobus Turold de Cibinio 
Georgius de Sesparga Transilvanas 
Franciscus de Transilvania 
Joannes de Basta. 

1503. 
Petras Dombay. 
Matheus Göhl ez Cibinio 

"Blasius de Wacia 
Leonardas Mcysner ez Posonio 
Ambrosius de Mohdtsch 
Petras de Rascia 
Matheus de Hagymas. 
Ladislaus Patalye (?) de Strigonio. 
Thomas de Segedino. 
Michael Peytel ez Posonio. 
Georgias Qninqueecclesiensis. 
Lucas Stanzer ez Busst. 
Leonardos Henys ez Sopronio. 
Joannes Budensis. 
Joannes ez Corona. 
Thomas de Zentkyrall. 

1504. 
Leonardas Jambor de Selisio. 
Ambrosius Forinthas de Waschkar. 
Martinas Fabri de Crace. 
Stephanus de Bayan. 
Joannes Oswaldi de Segedino. 
Benedictas Keral de Sennyio. 
Gregorins Fabry ez Czeloscb. 
Andreas de Saarad. 
Laurentius Cremnitzer ez Buda. 
Jacobos Weyzner ez Buda. 
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-Joannes de Sopronio. 
Andreas de Hadza. 
GregoriuB de OschL 
£asparus Teztoris de Tranmlrania. 
Joannes Stephani de Bedakafefadw.  (?) 
Georgina de Watschia. 
Joannes de Pesth. 
Salthazaras de Senttamas. 
Georgias Zalay. 
Joannes Warschanns de Essechk. 
'Elias de Waradino. 
Paulus de Papa. 
.Matheus Carpentary de Heltha. 
Thomas de Bethlenfalwa. 
Georgias Eatther de Sopronio. 
Joannes Farkas de Sopronio. 
Petras Jolako de Nemthy. 
.Mathias Prepositus de Buda. 
Emericas Byther de Strigonio. 
Franciseus de Pothyen. 
Gregorius.Stephanns de Dengelek. 
Paulus Pelc de Dengelek. 

1505. 
Franciscus ex Pesth. 
Dyonisius de Zomgugh. (?) 
Franciscus ex Pesth. 
Laurentius ex Pesth. 
Caspar Transilvanus de Nova Villa. 
Simeon de Erderod. 
Leonardus Best Transilvanus. 
Paulas de Kayr. 
Nicolaus de~Simer. 
Thomas de Dalmad. 
Ladislaus de Waradino. 
Valentinas Jolako de Nemethy. 
Joannes Todt de Udwardt. 
Paulas Gewrphy de Nadas. 
Petras Patay de Semigio. 
Gregorios de Folpeth. 
Simon Piscatoris de Cibinio. 
Matheus Chana de Assonfalva. 
Valentinas de Nagfalw. 
Dyonisius de Nagfalw. 
Nicolaus Aorifabri  ex Cibinio. 
Joannes Goldemlntzer ex Cibinio. 
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Paulos Fabri de Transilvania. 
1506. 

Petrus de Nadast. 
Petrus de Zakka. 
Joannes de Warasdino. 

1607. 
Gregorius Haflerperger  Soproniensis. 
Sebastianus Pellificus. 
Nicolaus Sandor de Canouicz. (?) 
Georgius Mayr Posoniensis. 
Joannes Hymester Soproniensis. 
Michael Fricz de Cibinio. 
Joannes Ernst de Cibinio. 
Simon Deropager (?) Cibiniensis. 
Dionysius Bolchy de Torda. 
Michael Deessi. 
Joannes de Thür. 
Ladislaus de Solnok. 
Petrus Mathys de Naghphalw. 
Fhnciscus de Nadisch. 
Michael Walter Schemnicensis. 
Nicolaus Transilvanus. 
Blasius Galambos de Kennend. 

1508. 
Thomas Thonhausz cx Cibinio. 
Stephanus Heltner ex Megies. 
Joannes Funificus  ex Megies. 
Andreas Vince Janriensis. 
Martinus de Kasma. 
Mathias de Honthi. 
Joannes Weyda de Pelvycz. 
Fabianus de Sancto Martino. 
Bartholomaeus de Zabady. 
Gregorius Wenkowitz ex Croatia. 
Antonius de Zondy. 
Joannes Bohemus de Nova Domo. 
Franciscus Erdens de Simptavia. 
Mathias de Nova Domo. 
Petras Cremnicianus. 
Franciscus Fabri de Heltha. 
Joannes Mensatoris de Cibinio. 
Joannes Zaz de Cibinio. 
Casparus de Cibinio. 
Sebastianus Henckchel ex Leoschovia. 
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Sebastianos Tobeadorffer  Transilvan ua. 
Ambreâns Hendes ex Beb. 
Alenander Bockchenmozer ex Leuachovia. 
Balthazaras Miehaelis Apotecary Bndensis. 

1509. 
Adrian os Wolffardi  ex Enyedino. 
Joannes Khrisling de Boda. 
Franciscns Ungarns ex Pesht. 
F râurisem Ungaroa de Sopronio. 
Ambrosios Ungaroa de Tatha. 

1510. 
Bopertos de Boda. 
Matheos de Sabaria. 
Matbena de Waraedino. 
Franciacna de Waraedino. 
Joannes de Hadmassch. 
Andreas de Waraedino. 
Micbael de Villa Transilvanie. 

1511. 
Venceslans Bartholomey ex Sobeslavia. 
Simon Fncba ex Tyn. 
Joannea Aorifabri  ex Varasdino. 
Sebestianos Neyrky. 
Tobias de Veaprimio. 
Ambrosios de Basshenoe. 
Micbael dc Zagrabia. 
Stepbanoa de Veteri Solio. 
Joannee de Pesth ex Thortzimatizb. (?) 

1612. 
Stephanns Aurifabri  de Corona. 
Martinns Kecczer Cibiniensis. 
Qeorgios Waiwoda Scholtnensis. 
Gregorius de Sant Marton. 
Joannes Tcansilvanns de Torda. 
Joannes de Novo Solio. 
Paolns Saladiensis de Egerseg. 
Yalentinua Gottai de Strigonio. 
Andreas Schon de Corona. 
Stephanns Vesprimiensis. 
Emericna Vesprimiensis. 
Stephanns Vesprimiensis. 
Stephanns de Zegedino. 
Stephanns de Zegedino. 
Thomas Wall Cibiniensis. 
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Laurentius Armprichter Cibiniensis. 
Joannes Fabri Cibiniensis. 
Stephanus Patay Cibiniensis. 
Georgina Beithenstorffer  ex Cibinio. 
Andreas Corrigiatoris Sehegeswariensis. 

1513. 
Joannes Mausser ex Posonio. 
fieraphinus  Ungarus ex Segedino. 
Blasius Ungarus ex Zurlo.' 
Joannes Petzel ex Posonio. 
Volphgangus Lauffer  ex Posonio. 
Petrus Thomsi. 
Petrus Marckos deMania. 
Benedictas Beepp de Zurlo. 
Nicolaus de Zegedino. 
Stephanus de Zegedino. 
Grogorius de Tholna. 
Volphgangus Pauchen (?) éx Sopronio. 
Petrus Langenei ex Soprono. 
Vitus Haill ex Sopronio. 
Jotftmes  Plaesberth Soproniensis. 
Joannes Tzinckh Soproniensis. " 

1514. 
. Joannes Taylcbkws. 
• Joannes Schriffter  ex Buda. 
Martinas Ungarius. 
Petrus Croatius. 
Franciscus Opilio de Buda. 
Joannes Fabri de Lebet. 
Mathias Zolaw ex Albaregalia. 
Stephanus de Pogani. 
Petrus de Waradio. 
Ambrosius de Nandor. 

- Georgius de Sancto Georgio. 
Wolfgangus  Cibmes ex Posonio. 

1515. 
^Cristannus Borbandinus ex Enyed. 
Mathias Ysopinus ex Transilvania. 
Valentinus Mensaforis  ex Corona. 
Joinnis Textoris ex Corona. 
Clemens Heltner ex Cibinio. 
Franciscus Fabri Megiensis. 

• Joannes Schirmer ex Corona. 
Nicolaus Salaginus. 
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"Ladislaus de Agria. 
Michael Quinqneecelesiensis. 
Joannes Belladi. 
Andreas Burky de Zala. 
Bernbardns de Kyssienew. 
Damianos de Torda. 
Petras de Kamm. 
Mathias Schtttell ex Sopronio. 
Ambrosius Engetter ex Cibinio. 
Martinns Lele ex Posonio. 

1516. 
Paulus de Transilvania. 

- Matheus Kannis Transilvaniensis. 
Franciscus de Transilrania. 
-Blasius de Silaki. 
Thomas Traneilvanus. 
-Paulus Arani Ungarus. 

1517. 
.Joannes Coriarii ex Corona. 
Leonardos Doleatoris Traneilvanus. 
Andreas Helfich  Transilvanus. 
Joannes Pistoris Transilvanus. 
Joannes Kreutz Transilvanus. 
Volfgangus  Giller ex Buda. 
Joannes de Meges. 
Nicolaus Cibiniensis Transilvanus. 
Franciscus Koy de Zalankemen. 
Matheus de Halas. 
Lucas Nándori Ungarus. 
Stephanus Ungarus de Paris. 
Nicolaus Hiba ex Kowachow, alias ex Badisch. 
Bartholomaeus Schenk Transilvanus. 
Albertus de Putnok. 

1518. 
Franciscus Schlierholzer de Buda. 
Franciscus Sicalus Transilvanus. 
'Georgine Militis de Monoslo. 
Andreas de Yvoniczs. 
Matheus de Zagrabia. 
Andreas de Sabaria. 
Georgina VervetinnB ex Sybin. 
Andreas Hekäl ex Pulsu. 
Petrus de Sabaria. 
Emeriens Cardus. 
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Jacobus Lokeys de Kech. 
Franciacna de Zenthfolwa. 
Salatiel Peleaitie Transilvanus. 
Paulos de Byhor. 
Stephanos Molitoris Transilvanus» 
Franciacna de Appathy. 
Caspar de Assykwrth. 
Martinus Zandt ex Strigonia.-
Martinas Araykowycz*. 
Gregorius Perger Transilvanus. 
Georgius Albertus Casaovienais. 
Georgias Milatinci Sclavua. 

1519. 
Hilarias Wolfhardi  Transilvanus. 
Georgius Jernovitsch Zagrabiensis. 
Petrus Jacobsdorffer  Transilvanus.. 
Franciscus Czeritsch de Corona. 
Cosmas Kyser Transilvanus. 
Joannes de Monte Regio. 
Demetrius Mey Transilvanus. 
Valentinus Croatua. 
Franciscus Budky de Pest. 
Cristannus Knoll de Waszodia., 
Blasius Fabri do Cibinio.' 
Petrus Weysch de Cibinio. 
Servatius Eyben de Bystricia. 
Caspar Horváth Transilvanus. 
Vitus Horváth Tranailvanua. 
Paulas de Prodaias Zagrabiensis. 
Michael Tiach ex Mwana. 
Ladislaus Beyll de Nagschelck. 
Andreas Mensatoris de Corona. 
Franciscus Kertner de Corona. 
Joannes Coriarius ex Corona.. 
Jacobus Eyzer Transilvanus. 
Franciscus Boczkor de Tolna. 
Valentinus Satoris de Bystricia. 
Andreas Flescher de Helta. 
Ambrosias Doby de Tarcsa. 
Franciscus Tegesz de Boda. 
Stephanos Fabri de Hrosd. 
Andreas Enyedinus Transilvanul 
Valentinus Pittos Coronensis. 
Anianus Fabri ex Albaregali." 
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Joannes Lsny de Lewoldt. 
Emerieas de Madaraz. 

1520. 
Petras de Nagchorus. 
Georgias Schöffler  ez Transilvania. 
Stephanns Ahomedich de Zagrabia. 
Joannes Bonns de Corona. 
Andreas Nerglinger de Corpona. 
Andreas Stymer (?) de Corpona. 
Lucas Tanificis  de Corona. 
Blasius de Merira. 

1521-
Thomas Gemmary Cibiniensis. 
Joannes Prawn ex Coloswar. 
Caspar Cibileus Varasdiensis. 
Silvester Saczde Medgyee. 
Clemens Kwkw ez Cilia. 
Petrus Quinqueecclesiensis. 
Valerius Tanczner ez Ternauia. 
Joannes Pnrkman ez Ternauia. 
Georgius Modrasny. 
Joannes Czerho«. Colocensis. 

1522. 
Frater Thomas ordinis divi Benedicti professus  monasterü 

Pechwaradiensis de Ungaria. 
Wiarois Horffner  de Cibinio. 
Emericus Nnzer Soproniensis. 
Joannes Waradinus. 
Stephanus Zagrabiensis. 
Andreas ez Pancknta. 
Stephanus ZagrabiensiB. 
Thomas Bakoczy. 
Dnus Stephanus de Chalatz. 
Joannes Braschoviensis. 
Paulos Braschoviensis. 

1622. 
Servatius Transilvanus Habenkorn. 
Valerius Schelesz Cibiniensis. 
Stephanus Budensis. 
Barnabas Thorhof  Saladkwensis. 
Franciscus Domahedy. 
Valerianus Kul Transilvanus. 
Michael de Belawar. 
Egidios Herman Transilvanus. 

16* 



Michael Pestiensis. 
Petnu TranailvanoB. 
Paulas de Tokay. 
Paalos Caroli de Scharvar. 
Benedietna de Albaregali. 
Gregorius Jaurinensia. 
Valeriana! Zalmensis. 
Stephanus Zagrabiensis. 
Michael de Czifro. 
Franciscus Panassy. 
Fr. Kicolaos ex Znmagwar. 
Stephanus de Eeresthwr. 
Franciscus Myskolcinufi. 
Gregorius Varadi. 
Thomas Varadi. 
Stephanns Vespremiensis. 
Petrus Hazag. 
Gregorius de Debreczen. 
Martinus Cibiniensis. 
Cristophorus Medresche (?) de Bystricia 
Nicolaus Huzar de Marcelhaza. 

1524. 
Emericus Soldos Baranyai. 
Nicolaus Zagrabiensis. 
Paulus Hegfalwy. 
Georgias de Zeged. 
Albertus Thorday. 
Petras Colonn. 
Caspar Hunjadi. 
Urbanus Nemethi. 
Stephanus de Gaalzentb. 
Mathias Tholnay. 
Michael de Zeged. 
Michael de Chwra. 
Andreas de Farkashrgy. 
Andreas de Kvthos. 
Albertus de Felthoth. 
Stephanus Kereky. 

1525. 
Andreas Schagady. 
Joannes Sichay. 
Sigismundus Sichay. 
Franciscus Segedinus. 
Bonaventura Strigoniensis. 
Demetrius Temeschenna. 



Franciacna Veeprimiensis. 
Georgine de Tholna. 
Ambro si na dementia de Doboş, 

1626. 
Thomaa de Tapi Zenth Marthon. • 
Joannes Zegediensis. 
Georgius de Schanzi. 
Thomas Vihnl filins  Lad ia lai Sarwas. 
QeorgiiB Grangia Zagrabiensis. 
Petras de Knnicz. 
Stephanns de Giwla. 
Stephanns Ztarchensis. 
Franciscus Giwlai. 
Georgius Séraphin. 
Joannea Heyn Transilvanus. 
Andreas Wuzri Colosvariensis. 
Gabriel Giwlai. 
Benedictus Damns Transilvanus. 
Petrus Murator de Simon. 

1627. 
Laurentius Trysz Transilvanus. 
Stephanus de Papa. 
Stephanus de Karansebee. 
Franciscus de Strigonio. 
Ambrosius de Bago. 
Thomas Althberger de Transilvania, 
Stephanus Marcsaly. 
Franciscus Bayky. 
Simon de Olah. 
Andreas de Kereszthor. 

1628. 
Gregorius de Simontornya. 
Stephanus Ventey. 

1529. 
Benedictas de Bozons. 
Joannes Zendi de Kapos. 
Michael de Pechhry. 
Gregorins Minius de Zagrabia. 
Emericus Zegedinos de Zàkna. (?) 
Benedictus Comyathinns. 
Franciscus Abstimius de Tholna. 
Emericus de Kimazambatb. 
Stephanns Eaaraz de Wyzkeleth. 
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Petras de Poechega. 
Joannes de Papa. 

1682. 
Andreas Trannlvanos.de Comitete Megia. 
Blaains Prodanaginos. 
Nicolans Bynnoy. (?) 

1584. 
Hathens Hentzi de Macko. 
Caspar Sackhan Segediensis. 
Demetrins Themeewari de Themeswar. 

1586. 
Joannes Bapharickh de Vereucze, vir nobilis. 
Franciscns Hassagi de Zala nobilis. 
Btepbanns Jo do Thatha. 
Franciscns Strigoniensis corearji filios. 
Matbeus Kincheeh de Thieaoarsan. 
Stephanus Dersfy  de Serdabel nobilis. 
Valentinas Laczovicz de Bnchineh. 
Btephanna Balthasar de Khela. (?) 
Stepbanns Kchopatz. 
Stephanus de Zegedino. 

1536. 
Nicolai» Fabri Cenadinus. 
Petras Kyss Qoinqoeecclesiensis. 
Caspar de San Gebhard (talán Gotthard.) 
Matheus Sandach. 
Uarbanns de Pyspeky archidiaconns mosoniensis et canonicus 

iaurinensis. 
Oiegorioa Simnnchinns. 
Emericas Botka. 

1588. 
Coemas Brodarith nobilis. 
Geo'gins de Botka nobilis. 
Gabriel Cheley praepositns minor quinqueeeclesiensia. 
Matheus Kaiman provisor domus Slesitaram. 
Georgias Fabri Otmochovianas artium liberalium baccalaurens 

examinator aurei montie. 
Antonias Nisos Cepusiensis. 
Stephanna Gulai. 
Simon Myndzentinus ex Syliaio. 
Georgias Bsykody de Bachymegyr. 
Ambrosius Ecles do Moadoa. 



Nicolans Zlobodimm de Sclavonia. 
BUnu Zü&inay de Sclavonia. 
Michael Egereegius. 
Tomas Longavalius. 

1639. 
Balthazarus Regius. 
Gregorius de Veresmarthon. 
Michael de Nac sandt Mikloes. 
Joannes de Felnemthi organista. 
Emericus Gulay. 
Lucas Varadinus. 
Ambrosius Transilvanus de Eykelwar. 
Joannes Horoczy. 
Andreas Thury. 
Martinas Orbouay. 
Stephanus Ganay nobilis. 
Nicolaus de Esther. 
Andreas Cosmae de Bigastha, 
Mathias Borgas Barodinus. 
Paulus Marckha de Sarwar. 

1540. 
Joannes Gengo de Sam'ria. 
Ladislaus Kelkechy. 
Paulus Golda de Sumolia. 
Bartholomaeus Pelli de Segeth. 
Benedictus Schomorch de Schomoria. 
Georgius Hozuthothi. 
Mathias Feydwar. 
Michael Alexander Batasimus. 
Matthias Saffer  de Kyrth. 
Josephus Lippay Albensis. 
Lucas de Chwsz. 
Joannes Chywzy. 
Melchior Chywzy. 
Joannes Kozaruary Transilvanus. 
Georgius Castellanfy. 
Stephanus Warath de Samaria. 
Andreas Kalmar a Debrechen. 
Stephanus Zalay Albensis. 
Gabriel Banfi  Transilvanus. 
Franciscus Nicolaus Transilvanus. 
Michael Jalay. 
Dnns Jacobus Litterntus Budensis. 
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1541. 
Oregonná Mohay. 
Andre«! de Belawar. 
GregorinB Samthiday. . 
Osvaldus Nagh Eczenigins. 
Mathias Thathay. 
Michael Sibak. 
Georgiu Danovicz ex Croatia. 
Lacas D.imachi de Zannakos. 

1545. 
Joanne! Kys Qawqneecclesiensis nobilis (inicripto! ín proeu-

rátia fratris  sui nomine Petri Eye Qninqneecclenenais, qni tnnc 
erat a Secretia Brno Axefaieplaeopo  Strigonienri, qniqne rapra sab 
procnratore Dno Francisco Emerich (1536) intitalatus eat.) 

1548. 
Joannes Wylaky. 
Franciscns Pesthi. 
Georgius Iso de Papa. 
Martinas Kermendy. 
Mathias Czak. 
Franciscus Strigonius. 
Michael Huissoczy. 
Hyeronimns Bornemiwa. 
Michael Segneres. 
Nobilis Joanne! Khnna. 
N. Khnna de Kronstat. 
Joannes Vaahomins. 
Martinas Brimer Bißtricensis Transilvanus. 
Thomas Warda. 
Joannes Sclavas de Alba Pariete. 

1544. 
Blasius de Also Lendva. 
Mathias de Sancto Nicoiao. 
Mathens de Keresthur. 
Christopherus a Warasd. 
Nicolans a Samboky. 
Mathens Farkas de Poklosd. 
Francisco! Kampusa Pesth. 
Caspar Kborpaon Posoniensis. 
Joannes Sylvester a Zynyrwarallya poblicos hebraicarunt 

litterarum professor. 
1545. 

Michael Baycyany. 
Joannes Z. Nobilis. 
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1546. 
Philippus Tbonay Ungarns. 
Gregorius Tran silvani ensis. 
Petras Barkovic« Croata. 
Martinas Bekri Sclavus. 
Georgias Visceletinns Ungarns. 
Andreas Cepelniky Ungarns. 

1547. 
Georgias Presbiter de Chelekszent. 
Emericus Petrocinns. 
Joannes Peser Soproniensis. 
Mathias Mikilier Croatns. 
Mathias Tharnoczy Croatns. 
Georgine Petro ab Zagrabia. 
Paulas Negelich (?) Zagrabiensis. 

1548. 
Georgius Draskovicius Baccilaureus. 
Joannes Schiger ex Sigedino. 
Benedictus Schafar  de Egerczik. 
Joannes Kereczini de Eanafolde. 
Matheus Batzenite ex Zagrabia. 
Martinas Gotthart de Lacos. 
Thomas Szakacz ex Sarvar. 
Georgius Sirmyensis qnondam Capellanas Ludovici in regione 

Badensi. 
1549. 

Joannes Vtsprimiensis Hungarus. 
Stephanus Chakorinus Sclavus. 
Gregorius Boynychich Croatns. 
Martinus Bemer Hangarus. 
Demetrius Zaladinus Hangarus. 
Colomanns de Kennend Huogarus. 
Gabriel Huerary Sclavus. 
Simon Phallokreph Coronensis. 
Joannes Starchay Hungarus. 
Ladislaus StrSph Cibiniensis. 
Paulos Vitor Segeswarit-nsis. 
Blassius Chepregiens:s Hungarus. 
Mathias Marakewzy Sclavas. 
Joannes Feoldwari Trans' lvanus. 
Paolos Horvat Sclavus. 
Gcegorios Kopecz Sclavas. 
Joannes Coloavarinus Hungsros. 
Franciscus Lnerarios (?) Hangarus. 
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Joannes Lubich Croatns. 
Gregorins Vesprimiensis Hungarus. 
Panlus Deimani Hungarus. 
Nicolaus Tholnensis Hungarus. 
Petrus Keglevith de Busin. 
Simon Keglevith de Busin. 
Stephanus Zegedinus Hungarus. 

1560. 
Stephanus Pallffy  canonicus ecclae Zagrabiensis. 
Sorobabel Zendy. 
Paulus ex Pest. 
Mathias Zerbeni. 
Martinus Zendoscarius (?) Vn. 
Andreas Chepcrneky de Sala. 
Georgius Torkowirs Schiavus. 
Caspar Kersturiensis Ung. 
Benedictus de Trile Unş», 
Joannes Babers (?) Hungarus. 
Chris'ophorus Herczog Ung. 
Joannes Saka Ung. 
Georgius Magnus Uog. 
-Gregorius Palec^Uog. 

1561. 
Petrus Goricza Zagrabiensis. 
IKcolaua Novackh Sclavus. 
Laurentius Bobak Scl tvus. 
Matheus Golomboky Ung. 
Suţifina  (?) Paulivkh Sclavus. 
Fri.nciscus Posgay Comoromiensis. 
Sebastiunua Molich Sclavua. 
Thomas Bayschitz Sclivus. 
Nicolaus Oroszi Ung. 
Petrus Schoph Caschoviensis. 
Augustinus St'aretz Sclavus. 

1652. 
Petrus Sanct Pauli. 

1554. 
Valentinus Napjfcly  Galgonczensis Sclavua. 
Petrua Sigmondich Zagrabiensis Sclavus. 
Stephanus Thuembach Transilvanus. 

1656. 
Gregorins Kupecz Ungar. 



Nicolaoa Bomitach Scbtvus. 
Petroa Sigmanditsch Zagrabiensis Sclavu®. 
Abráhamos Bakacba Schemnicensis Ungar. 
Caapar Bymarius Croatas. 
Stephanus JacobHaiue Sclavus. 
Nicolaoa Zercheky Uogar. 
Bernhard na Koscbarits Croatas. 
Josepboa Bysky de Pest Ungar. 
Joannes a Belawar Ungar. 
Nicolans Grefiisky  Posogiensis Sclavus. 
Nicolans Woll Cibiniensis Archiepiscopi Strigoniensis Nicolai 

Olahy Sororius. 
Sebastianus List Cibiniensis. 

1666. 
Stephanns Makay de Jula. 
Nicolans Spayuich Sagrabiensis. 
Mathias Maiezen Sagrabiensis. 
Georgius Hottko Tymaviensia. 
Franciscns Kopponokehy Ungar. 

1566. 
Benedictas Porcolabas Transilvanus. 
Joannes Mwnrhytz Slavas Yaradin. 
Joannes Laskus (?) Varadé Slayos. 
Joannes Hongaros. 
Michael Hispanr (?) Hang. 
Michael Salarady Hnng. 
Michael Mezranich Warad Slavus. 
Laurentius Urgorchicky (?) Slavas. 
Egidius — — — Ungarns. 
Christopherus Gaahoa Hangar. 
Joannes^aakowsky Novi Soliensis Pannonius. 

1588. 
Georgina Samborins Zagrabiensis. 
Andreas Fäknssi Jaorinenais. 
Michael Veross Comaromiensis. 
Mathias Ostroschit Illavienais. 
Franciscns Pohorontios Zelepschenensis Pannonius. 

1597. jan. 9. 
B, D. Georgina Kaldy Tirnavienais Ungarns. 
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IV. 
B o l o g n a . 

A bolognai egyetem, melyet főleg  jogtndományi kara 
Európa legnevezetesebb főiskoláinak  sorába emelt, a XIII. 
századtól kezdve nagyszámú magyar ifjút  képezett ki az 
egyház és állam kitűnőségeivé. 

Az egyetemi ifjúság  nemzetiségek szerint két nagy cso-
portba oszlott; a magyart  az elsőben találjak. Midőn pedig 
] 265-ben új felosztás  történt három csoportra, a magyar a 
másodikba jutott.'1) 

A XV. században az egyetem tanszékeire is több ma-
gyar emelkedett 1461-ben Giovanni d'Ungheria  (Magyar-
országi János) az orvosi tndománynak, 1471-ben Dyonisio 
<FUngheria  a logikának, 1472-ben Gregorio  d'Ungheria  a 
csillagászat- és mennyiségtannak tanára volt2) 

A XVI. század első éveiben itt tannlt Kesserű  Mihál 
(Miehael Chesserins de Chybart) később bosniai pttspök, és 
Gyulai Fülöp,  kiket a híres Beroald Fülöp tanár, Péter kalo-
csai érsekhez 1512-ben irt ajánlólevélben, magasztal. Az 
előbbi Isokrates két beszédét görögből latinra lefordítván, 
Bolognában kinyomatta; az egyiket Ulászló királynak, a 
másikat György pécsi püspöknek ajánlotta.3) 

1526-ban több magyar ifjú  tartózkodott itt. Így egy 
János  és egy Bálás nevft,  valamint Paksi  Farkas.  Ezek több 

i) B. Nyáry Albert közleménye. Századok. 1870. 366 1. 
') Buti. De clarís Arcliigymnauii Bononíensis Profeeaaribna. 

Bologna. 1769. 
*) Horinyi. Nova Memória I. 616 1. 
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lionfitársok  kíséretében, a mohácsi vész hírére, haza 
siettek.') 

1662-ben a túróczmegyei Sealieh  Pál elnyerte a hittu-
dori babért*) 

1566 körül itt tanúit Balsarqti  Vitus  János,  jeles orvos.4) 
1564-ben Jordán  Tamás,  jeles erdélyi tudós.4) 
1570 körül Gyulai Pál és Bogner Péter,  szintén erdélyi 

tudósok.8) 
1579-ben Verbanovics  Gáspár. 
Végre a XVI. század végső éveiben e főiskolát  látogat-

ták Dersfi  János  gróf,  Erdödy  Péter  gróf,  Ferenczffy  Lörincz, 
kiknek czlmerei az egyetem folyósóin  máig láthatók.*) 

A XVI-ik század közepetáján a bolognai főiskola  mel-
lett magyar és horvát ifjak  javára jelentékeny alapítványt 
tett Zondi  Pál esztergomi és zágrábi nagyprépost. Ez 1553 
augusztus 7-én Bolognában birtokot, 1556 november 19-én 
pedig házat és kertet vásárolt, összesen 2847 '/» scudo árán. 
1557. február  1-én Nagyszombatban kell alapító okmányában 
megállapította, hogy a vásárolt földbirtok  jövedelméből 
4—6 magyarországi vagy tótországi ifjú  tartassék, kiket a 
zágrábi káptalan fog  küldeni. Ezek legalább 25 évesek te-
gyenek és szükséges, hogy előbb valamely főiskolán  három 
éven át hallgatták a gramatikai és logikai előadásokat. 
Egyúttal fölkérte  a zágrábi káptalant, hogy minden két, 
vagy három évben egy kanonokot küldjön az intézet állapo-
tának megvizsgálására. 

Az intézet eként szervezve lévén, a következő év-
'ben fogadta  be az első növendékeket De a nemes lelktt ala-
pító már 1559-ben kimúlt. Példáját követte több föpap  — 

*) Tkomas Lncensis levele 1526 nov. 10. Ferrárábél— hol ezen 
ifjakkal  találkeaott — aa esztergomi nagypréposthoz. Eredetije a Béwai 
csalid stjavnicsbai levéltárában. 

*) Weazprémi I. Cent. 160. 
a) Weazprémi I. Centoria. 11 1. 
*) Egy levele, melyet innen út, kOzOlve van a azászbessterczei 

«rang. gymnásinm 1862-iki programmjában. 38 1. 
*) Weazprémi II. Centoria. 146 1. — Seivert 39, 211 11. 
*) Magánközleméifyek  alapján. 
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fSleg  olyanok, kik azon intézetben nyerték kiképeztetésö ket 
— és adományaikkal hozzájárultak az intézet emeléséhez^ tgy 
Monoszlóy  János  zágrábi püspök 1584-ben 800 rajnai forintot 
hagyományozott. Draskovics  György  győri püspök 10,000 
rajnai forintot  stb. Ennek folytán  nemcsak, a tanúlók számát 
lehetett szaporítani, hanem Aj, díszes épületet is emelni, 
mely jelenleg is a „Cento Trecento" utczában „Collegio 
nngharese" elnerezés alatt ismeretes. 

Azon ifjak  közül, kik a XVI-ik szádad második felében 
a Zondi-féle  convictus tagjai és igazgatói voltak, csak a ne-
vezetesebbek neveit ismerjük. Ezek 

Heressinczy  Péter  1570-ben. 
Zdniczay  Miklós  1573-bán. 
Ztankováchky  Gáspár 1574-ben. 
Ergelieh  Ferencz.  1582-ben. 
Domitrovich Péter  1595-bcn. Mindaz őt Zágráb püs-

pöki székére emelkedett.1) 
Az intézet czélja volt papokat nevelni. Mintán pedig az 

első években megtörtént volt, hogy többen hazájukba vissza-
térvén világi pályát választottak, Ztankováchky püspök 
megállapította, hogy a Bolognába küldött ifjak  esküvel köte-
lezzék magokat arra, miszerint tanulmányaik végeztével az 
egyház szolgálatjába lépnek.2) 

V. 
B o r o s z l ó . 

E város protestáns gymnásiumában számos magyar ifjú 
tanalt. A kővetkezőket állíthatom össze: 

1532 körül Stöckel  Lénárd.2) 
1538—1541 Saltzer  Audrás,  Selmecz város költségén.4) 

>) Farlati Illyricum Sacrnm V. 687 8 kk. II. 
*) Farlati 648 L 
i) Klein. I. 186 L jegyzet. 
*) Wingler András boroszlói tanárnak * nevezett évskböl a sel-

meoai tanácshoz írt tBbb levele a selmeoi levéltárban. 
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1654 Cvraevs  Sálamon,  Bártfa  költségén.1) 
1663 Massagivs  Fersncx  eperjesi.l) 
1560 körül Janin  Jánosi 
1664 „ BdisUus  János.*) 
1565 „ Klatzko  GaUus.*) 
1565 „ Sommer  György.*) , 
1567 „ Nostieius  Zsigmond.7) 
1570 „ Schormann  András.*) 
1570 „ Magnut  Pál.») 
1571 Scholct  György,  Bártfa  város költségén.1«) 
1575 körttl Batisaeus József  .'•) 
1675 „ SpiegUr  Jakab.1*) 
1576 Stöckel  Dávid,  Bártfa  város költségén.1*) 
1576 Barth Bertalan,  Kassa város költségén.14) 
1577 Caesar  (0  sászár)Gyórgy,  Kassa város segélyével.1 *) 
1577 Türk  Péter,  a Tliurzó alapítványból segélyezve. 
1581 MollerCtirjék  a Thnrzó alapítványból segélyezve.1*) 
1582—83 Réinhard  Márton,  Selmecz vároB által segé-

lyezve.") 

*) A bártfai  tanácshoz írt tObb levele, melyben segélyt kár, rsgf 
a vett segélyt kSszOni, a bártfai  levéltárban. 

*) 1668 okt. 10-én a selmeczi tanácstól segélyt kér, és verseket 
kflld.  A levél a selmeczi levéltárban. 

») Bartholomafcdes  63 1. 
*) Ugyanez 46 1. 
s) Ugyanez 63 1. 
•) Ugyanez 64 1. 
») Ugyanaz 66 I. 
^Ugyanaz 66 1. 
•) Ugyanott 68. 
«) 1671, 3 cal. jnlii kelt levele a bártfai  levéltárban. 
") Bartholomaeides 68. 
•*) Bartholomaeides 69. 

1676, 8 idns jnnii kelt levele a bártfisi  levéltárban. 
") 1676 szept. 33 kelt levele a kassai levéltárban. 
»») 1677 ang. 18 kelt levele ugyanott. 
<•) Ldesei levéltár. 
») 1683 nov. 1. 1683 1 esi. sept kelt levele a selmeeat levélt. 
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1586 kOríil Bwktchloss  Dániel.1) 
1589 Schöppel  Péter,  a Tbnrzó alapítványból segé-

lyéivé. s) 
1599 Kewricus  Máté  bártfai.') 
1599 Veigmann  Márton.*) 
A lőcsei származású Ferohins János pedig 1581-ben itt 

«egédtanltó volt.*) 

VI. 
Braunsberg (Ermeland), 

Itt a jezsoltáknak nevezetes tanodájok és papnöveldé-
jük volt. Xylander  István, bár buzgó protestáns, 1598-ban itt 
tartózkodott*) 

VII. 
Braunschweig. 

E város prot gymnásinmában 154S és 1547-ben taní-
tott a szlavóniai származású Frankowitz  Mátyás  (Flaccins II-
iyncos). 0 

VIII. 
Bretten (Wttrtemberg.) 

A XVI. század első felében  egy János  nevű magyar 
tanított itt (Jobannes Hnngarns), kineP tanítványa volt 
Melanchthon  Fülöp  is.*) 

i) Bartholomaeidea 911. 
*) Ltfeaei  levéltár 
3) 1669 14. aognati kelt levele a bártfai  levéltárban. 
*) Bartholomaeidea. 
s) 1681 jnlina 9 kelt levele a Meeei levéltárban. Aláírva: „In 

Breezlaa zn 8. Elieabeth Schol-Collega." 
«) Bartholomaeidea 93 1. 
») Czirittinger 164 1. 
•) Camerariu, Melanchthon életiréja, ennek életiratában eUö 

tanítójáról íija: „Nomen illina fait  Johanna  Bangán*, quem gravem 
-annia vidimna Phorcae et andivimna praeclare coneionantem. flíeander 
Vitae quatnor reformátorom.Berlin  1841. 10 lap) Koethe  ia írja: „Znm 
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IX. 
Brieg (SzUézia). 

1676 körül tanúit itt Gatur János.«) 
1682-ben Hóliz  Ananáit bártfai  fiú.*) 

X. 
D a n z i g. 

Bár nagy távolság választotta el e várost hazánktól, az 
1553-ban itt alapított protestáns gymnásiumot a XVII. és 
XVIII. században számoB magyar ifjú  kereste föl.8) 

A XVI. századból csak háromnak nyomait találjuk. Az 
egyik Stübner  Ambrus selmeczi fiú,  ki tudományos kiképez-
tetésének befejeztével,  nem tért vissza hazájába; 1560-ban a 
danzigi gymnásium igazgatójává, a kővetkező évben a város 
lelkészévé választatott4) 

1586-ban Kapy  Zsigmond  ffirangú  növendékével Bvr-
zevxcei Mártonnal  tartózkodott itt.*) 

XI. 
E i s I e b e n. 

Luther szülővárosában 1537 kőrűl mint tanár működött 
a bártfai  Stöckel  fjénárd,  a mely állomást kétségkívül Lu-
thernek ajánlatára nyerte el, ki Wittenbergben több éven át 
tanára és pártfogója  volt. Azonban az itt uralkodó vallási 

Glücke lebte damals in Bretten ein gelehrter junger Mann, Johann  aus 
Ungarn,  welcher nachmals evang. Lehrer in der latéin. Gramatik." 
(Philipp Melanchthons Werke. Lipcse. 18Í9.) 

>) Bartholomaeidea. 71. 
') 1588 május 1-én kelt levele a bártfai  levéltárban. 
*) IAppitch.  Thornnium iHungaroram litteris deditorum mater. 

Jena 17S». 
«) Bartholomaeidea. 27 1. Klein. II. 85 1. Lippisch. 27.1. 
•) Kapy emlékszik erről 1589, 6 cal. majl kelt levelében, mely a 

Sinai gyűjteményben Debreczenben találtatik. 
n i n i , HAZAI és EOLF. ISK. XVI. az. 16 
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nézetekkel ellentétbe jővén, már egy év mnlva viaszatért 
Wittenbergbe.1) 

x n . 

Frankfurt  az Odera mellett 
E városnák fóiskolája,  melyet 1506-ban I. Joachim 

bandenbnrgi választófejedelem  alapított, korán csatlakozott 
a protestantismushoz. 

Tanárai kőzött egy kiváló magyar tudóssal találkozunk. 
Ez Preysz Kristóf  (Christophorus  Pannonius), ki 1515 január 
25-én Pozsonyban született. Előbb Ooldbergben, utóbb Wit-
tenbergben tanult, hol 1536-ban íratta be magát az egyetem 
jegyzökönyvébe. Nagy mértékben megnyervén Melanchthon 
rokonszenvét és barátságát, ez magával vitte öt 1540-ben 
Wormsba és 1541-ben Begensburgba. Tanulmányait befejez-
vén, egy ideig Goldbergben a híres Trotzendorf  oldala mel-
lett mint segédtanító működött Innen Frankfurtba  hivatott 
meg, hol 1542-től 1559-ig a költészet- és ékesszólástan, 
majd a hittudomány tanszékét foglalta  el. Ezen idő alatt 
sttrü levelezésben állott Mélanchthonnal, ki őt legbensőbb ba-
rátai közé számította. Melanchthonnak közrebocsátott levelei 
kőzött 48-at találunk Preysz Kristófhoz  intézve.2) Ez 1555-
ben két dolgozatát nyomtatásban kiadta. „M. T. Ciceronis 
vita, et studionun reramque gestarum história, ez ejus ipsius 
libris, testimoniisque potíssimnm obsérvata, atque con-
scripta." És „Oratlo de imitatione Ciceroniana."3) 

Preysz 1559-ben elhagyta tanszékét, melyet tizennyolcz 
éven i t dicsőségesen elfoglalt.  Morvaország fővárosába  01-
mützbe tette át lakhelyét, hol városi syndikussá választatott. 
A város érdekében többször megjelent a királyi udvarnál is. 
Ferdinánd király „springenbergi" melléknévvel nemességre 
•emelte. 1565-ben Thornba ment, hol tizenöt éven át hasonlag 

*) Klein. I. 186 lep jegyzet. V. 0. E munka 71. lapját 
*) A Corpna Reformátorain  IV—IT. köteteiben. 
') Nyomatott Bázelben. E ritka müveknek egy példánya a bácsi 

udvari könyvtárban található. 
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mint syndikos volt alkalmazva. Végre 1680-ban a königs-
bergi egyetemen aa ékessxölástan tanszékét nyerte el, me-
lyet 1690 april 9-én bekövetkezett haláláig birt») Fia Bálint 
ugyanott mint orvostanár volt alkalmazva. 

Preysz a külföldön  megőrizte hazájának szeretetét, és a 
meleg érdeklődést szülőföldjének  sorsa iránt Mélyen átérzett 
minden csapást, mely amazt érte. És Melanchthon többszőr 
utasítva látta magát vigasztalni barátját, kit honának szen-
vedései élénk fájdalommal  töltöttek el.2) 

Melczcr  Jakab  eperjesi pzületésü ifjú,  1575 körül itt ta-
nnlt s az említett évben Ielkészszé szenteltetett3) 1580 körül 
kOvette őt az erdélyi Rempler Jakab,  ki nemcsak a magisteri 
fokozatot  elnyerte, hanem a bölcsészeti kar dékánjává válasz-
tatott Mint ilyen, midőn 1588 május havában néhány tanú-
iét a magisterek sorába fölvett,  beszédet tartott „De judicio-
mm temeritate" s azt Wittenbergben kinyomatta.«) • 

Két évvel ntöbb jött. Frankfurtba  az erdélyi Hermann 
Lénárd  s 1595-ben nyilvánosan tartott értekezését kinyo-
matta. Gzlme: „De aetherea mundi regione et stellarum dif-
ferentia."  A következő évben a bölcsészet és szépmüvészetek 
tudórává avattatott. Ez alkalommal Aristoteles „ Analytici 
posteriores" müvéből vett tételeket védelmezett.6) Ugyanazon 
évben egyik tanára, Pelargus  Kristóf  tiszteletére költeményt 
készített és adott ki.6) 

Mily tiszteletben állott Hermann tanárai és társai előtt, 
bizonyltja az, hogy Pelargus  tanár „Loci Theologici" czlmü 
gyűjteményébe, melyet 1595-ben kiadott, Hermann három vlta-

i) JSoher Gelehrten Lexikon III. 1766 lap. 
«) Például: 1647 január 9 ég marcsius 8, 1660 okt 29-én kelt leve-

leiben. Corpul Reformátorom  VI. 264 és S66. VII. 688 stb. 
3) Bartholomaeides 47 L 
«) Seivert 849 1. 
') Aristotdlis Analytici posteriores decade disputatlonum metho-

dice comprehensi ae propositi a M. Leonh. Hermanno Transylv. Reich-
viniano. (Frankft.  1696.) 

•) Chorus Musarum de novo honoré atque onere . .. Chr. Pelargi 
. . diveiso oarminis genere gratulantium cum illi circa initium 

anni 1696. epískope generalis totius Marchiae commendaretur, in seaenam 
prodnctus a Leonh. Hermanno. (Frkft.  1696.) 

16* 
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iratát is fölvette.  Esek „De Peccato originali, de libris sacri» 
vere canonieis, deversione et translatione bibliorom" értekez-
nek. Midőn pedig 1596-ban az egyetemet elhagyni készülne, 
tiszteletére ily irat jelent meg nyomtatásban: „Proodika 
ad virnm clariseimnn literatorae tom honestioris, tom sanc-
tioris ornamentam praestantissimum, M. Leonardam Her-
mannam Transylv. ex illostri Academia Francofuitana,  pá-
triám Transylv. repetentem. Scripta ab amicis." Hermann 
hazájában szebeni tanárrá lett.1) 

Azon alkalommal, midőn Hermann a todóri fokozat  el-
nyerése végett nyilvánosan disputált, a támadók kőzött több 
erdélyi ifjút  találunk. Ezek Addphus  Mihál,  Fronius  Péter, 
Zelch  János,  Goebel Farkas  és Vietoris  Mihál.*)  Az első ezek 
közül Adelphus  1596-ban maga is dispatált, s ez alkalommal 
kiadta ily ezlmü értekezését: „Dissertatio de fine  demonstra-
tiva, qaod sit, circa qoae sit. Praeside M. Leonhardo  Bequi-
nensi Transylvano." 

1600 ban Besodner  Péter,  otóbb szebeni lelkész, érke-
zett Frankfurtba,  hol utóbb, 1608-ban „Bibliotheca íheolo-
giea" czlmtt nevezetes munkát adott ki.3) 

XIII. 

G e n f . 

E város protestáns tanodáját, melynek legnevezetesebb 
tanára Beza volt (1563-tól), valószinüleg több Kálvin tanai-
hoz szító magyar ifjú  kereste föl.  Azonban emlékeinkben 
csak kettőnek nevével találkozunk. 

1567-ben itt tanult Sziksxai  Heüopaeus  Bálint,  otóbb 
debreczeni lelkész, ki Bézával baráti viszonyba lépett. Szik-
szainak egy munkáját, mely holta után, 1585-ben nyomatott 

>) Seivert 165 1. 
SeiTert i. h. 

») SeiTert 32. L 
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ki, Beza arra érdemesítette, hogy általa irt előszóval tűn-
tesse ki.1) 

1572 körül Paksi  Mihál,  Telegdy Miklós kéltségén lá-
togatta a genfi  iskolát2) 

XIV. 

G o I d b e r g. 

Sziléziának ezen jelentéktelen városkájában egy euró-
pai hlrtt paedagogns gyakorolt a magyar ifjakra  oly vonzerőt, 
hogy iskoláját számosan fölkeresték.  Ez Trotzendorf  Bálint. 
1523-ban foglalta  el a goldbergi iskola tanszékét és 1554-ig 
"birta azt. Rövid idő alatt elhíresült iskolája. Tudományossá-
gának és ügyes tanmódszerének híre, nemcsak az ausztriai 
tartományokból, hanem Magyar- éB Lengyelországból is gyűj-
tött körébe tudományszomjas iQakat. 

Iskolája hat osztályból állott. A klassikai tanulmá-
nyokra volt ffitekintettel.  A tanúlókat bevonta az iskola kor-
mányába. Az általok saját körükből választott elöljárók, 
tisztviselők tartották fön  a rendet és fegyelmet,  büntették a 
kihágásokat.3) A mely gyakorlat, mint láttuk, Trotzendorf 
magyarországi tanítványai által hazánk számos tanodáiban 
is meghonoslttatott. 

Az első magyar iflú,  ki emlékeink szerint Goldberg-
"ben tanult, a pozsonyi Preysi Kristóf,  ki itt 1535 körül ta-
nult, 1536-ban Wittenbergbe ment, s 1541-ben visszatért Gold-
bergbe, hol mint Trotzendorf  segéde működött, míg két év-
vel utóbb Odera melletti Frankfurtba  hivatott meg a költészet 
tanszékére.4) 1544-ben Goldbergbe jött a selmeczi Moldner 

i) „De sacrament!* in genere, sire de tot« re sacramentali«. Opas 
.posthnmnm cam encoatiis Beaae editam. Genevae. 1686." Horányi Me-
moria. IU. 867 1. 

*) Horányi Memoria. III. 1 L — 1678 april 5-én Simlerhct intfeett 
levelében említi, liogy Bélának tanítványa volt. 

>) Banmer. Geschichte der Pldagogik. I. 316—226 11. 
•) JBcher's Gelehrten Lexikon. III. 1766 1. 
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Máté.1)  Est követte honfitársa  Lugidandt  Qáspár 1546—47. 
Leveleiből, melyeket atyjához intézett, tudjak, hogy Gold-
bergbeo ekkor két tanító működött, hogy az előadások az 
imaházban' tartattak, hogy a tanalók reggeli 3, vagy legké-
sőbben 4 érakor kezdették meg a tanulást, végre hogy a tanító 
évenkint minden tanAlótél kit tallért kapott') 

1548 a bártfai  Goldtchmid  János  tanult itt3) 
1550—52. A lőcsei ThurzA alapítványból segélyeztetve, 

ide küldettek: 
Kromer  Pal. 
Matner  Antal. 
Priesch Ferencz. 
Ezek Trotzendorfnál  laktak, mintán senkinek sem volt 

megengedve az iskola-épületen kivűl lakni. Azonban élelmet 
másutt kelle szerezniők. Trotzendorf  kezelte a város által 
kttldőtt pénzeiket, mi nekik többszőr adott alkalmat panaszra. 
Általában nem voltak itt megelégedve. Úgy látták, hogy a 
goldbergi iskola hanyatlásnak indúl, főleg  amiatt, mert Trot-
zendorf  elöregedett 1551-ben négy tanáruk volt Trotzen-
dorf«  a dialektikát, Reichius a rhetorikát, Márton mestér a 
mértant tanította, Jodok mester pedig Virgilius Aeneisét és 
Cicero leveleit magyarázta. Az ifjak  hőn óhajtottak innen 
Wittenbergbe menni.4) 

Trotzendorf  kiváló figyelmet  fordított  ezen inakra, 
kiknek tanulmányait személyesen vezette, és kiknek előmene-
teléről időnkint tudósításokat kttldőtt a lőcsei tanácsnak. Itt 

*) 1644 június 32-én segélyt kér a selmeczi tanácstól. (Levele 
Selmecz város levéltárában.) 

*) Lugislandtnak 1646, hónap és nap megjelölése nélkül, s 1647 
jannár 6-án atyjához intézett levelei Selmecz város levéltárában. 

3) Konrád Valierin 1648 májas 18-án ajánlja öt a kassai tanítói 
állomásra. Levele a kassai levéltárban. 

«) Priech Tamásnak 1660 april 23-én, Kromer Pálnak 1660, id. 
április, 1661, marcz. 1, 6 idős jnlii, 18 caL sept. és Platner Antalnak 
1660 szept. 16. 1661 marcz. 3, július 8, ssepk 13. 1662 jún. 19, 11 caU 
maji, nov. 19-én a lőcsei tanácshoz intézett segélyt kértf  vagy köszOnö. 
leveleik a lőcsei levéltárban. 
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L&saén 155l-ben egyik tanítványa, Lisbehioitt Benjámin ál-
lott ai iskola élén.1,) 

XV. 
GBrlit z (Lausitz.) 

E város protestáns gymnásiamában tanultak: 
1557 Stöckel  Dávid,  Lénárdnak fia.') 
1566 Eck  Bálint»).  Mindkettő Bártfa  város által segé-

lyezve. 
1592—93 Spillenberger  Sámuel,  a lőcsei Thurzó ala-

pítványból segélyezve.4) 

XVI. 
Gr áez . 

Károly ausztriai főherczeg,  Stlriának fejedelme,  1573-
ban e tartomány fövárosában,  Gráezban a Jézus-társaságnak 
collégiumot alapított oly czélból, hogy a rend tagjai itt az 
ifjúság  tanításával és nevelésével foglalkozzanak  s eként a 
kath. Ügynek lendületet adjanak. Az iskolák még ugyanazon 
évben megnyittattak, s azokhoz 1574-ben szegény tanúlók 
befogadására  rendelt convictus, majd két évvel ntóbb papnö-
velde is csatoltatott. A gymnásium tanárai kőzött 1579-ben 

>) Trotzendorfnak  1660 szept. 16-án, 1661 marcains 2, július 9, 
166*2 hamvazószerdán, és decz. IS, 166S június 26-án a lőcsei tanácsba* 
intézett levelei'ugyanott 

>) 1669, 9 cal. maji kelt levele a bártfai  1 éltárbaD. 
*) 1666, 4 nonis februárii,  „Petnu Vi sentios Vretisleviensi» 

Eector" ajánlja itt a bártfai  tanácsnak, Şmlitl hogy Eck fél  év előtt 
jOtt ide Krakkóból. — Eck 1666 június 2-án Marini a város pártfogását. 
(Mindkét levél a bártfai  levéltárban). 

*) 1692-ben találjuk a Thurzó alapítvány könyvébe jegyezve. — 
1692 május ,18-án kOszBni a lőcsei taaácsnak pártfogásit.  — 1693, 2 caL 
februarii  kiemeli, hogy nem tetszik neki e tanodában „perpetua in schola 
lectionum graecanicarum intermlasio. Caosa est sommá nobilium fre-
quentia, qui latino magis qoam graaco indigent sermone." (Lőcse váró* 
levéltáriban.) 
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egy jeles magyar férfiúval  találkozunk. Ez Szántó  (Arator) 
István  atya, kimiután tanulmányait Rómában elvégezte, Grácz-
ba küldetett a bölcsészeti tanszék elfoglalására.  Az intézet 
évkönyveinek tanúsága szerint, ekkor más nemzetbeliek mel-
lett magyarok  és erdélyi  ifjak  is nagy számban gyülekeztek 
ide. De neveik nem ismeretesek.1) 

1586-ban a gymnásium egyetemmé emeltetett, mely 
hittudományi és bölcsészeti karral birt. Az utóbbiban tanár-
kodott 1597—1599-ig Pázmány Péter,  ekkor a Jézus-társa-
ság tagja, utóbb esztergomi érsek és hazánk egyik legkivá-
lóbb Írója. Az 1597/e-iki tanévben a logikából,  a kővetkező-
ben a physika-  és metaphysikából  tartott előadásokat, Aristote-
les müveinek alapján. A tankönyveket maga szerkeszté, 
s ezek közül a logikai- és physikainak kéziratai mai napig a 
pesti m. kir. egyetem könyvtárában őriztetnek. Pázmány 
1599-ben elhagyta ugyanGráczot,sMagyarországban mintmis-
sionárius működött; de csak 1603-ig, amikor ismét vissza 
küldetett, hogy a gráczi egyetem hittudományi karánál négy 
éven át a Theologia Scbolasticát tanítsa.2) A XVI-ik század 
végső éveiben a gráczi tanárok sorozata még két magyar nevet 
tüntet föl:  Forró  György-  és Nagy  Jánosét,  kik 1600-ban 
működtek Gráczban.3) 

A gráczi egyetemen 1587 — 1600 között tanuló ma-
gyarok a következők: 

1667 Stephanus  Hosultoli  Castrifereiensis  Logicus. 
1589 Ladislaus  Czenzi  Uinari. Human, etűd. 
1590 Joanne*  Beneli Caegledieneie. Syntax. 
1592 Paultu  Zichy  Ungarns Nobilis. Bhetor. 
1594 Georgius Magyar  Vörösvariensis. Nobilis. Bhetor. 

„ Ambrosius Maronovicz  Czepreginos. Bhetor. 
„ Franciscus  Daniejfy  de Nagy Zőlöa. Nobilis. Bhetor. 
„ Georgius Knssmezius  Sabariensis. Nobilis. Bhetor. 
„ Oristophorus  Christian  Filiensis Scepusiensis Human. 

l ) Dr. Bichard Peinlich. Oeschichte des Gymnasiums in Gras. (A 
gymnasium 1869 és 1870-iki nJahresberichttt-jeiben.) 

*) Franki. PAsminy Péter és kora. I. 14 s kk. 11. 
3) Graczi Jahresbericht 1869, 10S 1. 



159.4 Geo gius Kaidach  de Gencz Bhetor. 
n FVanciscus  Sehol*  Haman. 
, Stephanus  Batkay  de Nagy-Tábor. Humán. 

1596 Andrea»  Ambroshtt  Veterosoliensis Pannonius Haman. 
Nieolaus  Coci Pannonina Nicopoliensis Haman. 
Georgius Laczkovich  Syntaxista 
Thomas  Kagdak  Gincensis Syntaxista. 
Georgius Choresko  Syntaxista. 
Joaunet  Kürmendy  Syntaxista. 
Ckristophorus  Pethei Nobilis. Ex I. classe gramm. 
Nicolaus  Porniczy de Orthopa. Transylvanus. Nobilis 
puer Serenissimi Archiducis Ferdinandi. 
Joannes  C'hepreghinvt  Rhetor. 
Andrea»  Kustgy  Poéta. 
Georgius Blasenich Grammatieta. 
Georgius Suthouitius  Philosophns. 
Aegidius  Alckert  Transylvanna. Logicns. 
Georgius Miskolzt  Transylvanus. Syntaxista. 
Stephanus  Chernel  Nobilis Syntaxista. 
Caspar  a Megitr  Humanista. 
Michael  Kelcs  Nagyssombatbiensis Syntaxista. 
Stephanus  Sabarientis  ex Sabaria Syntaxista. 
Nicolaus  Qeorffy  Sabariensis Syntaxista. 
Paulus Lyptay Transylvanus Nobilis Syntaxista. 
FVanciscus  Stalay  Transylvanus Nobilis ex II. claase. 
Michael  Ivancey  Sabariensis Nobilis.') 

Gráczban protestáns  gymnásium is virágzott, mlg 1598-
ban Károly ffiherczeg  ellenreformátori  buzgalmának áldoza-
tni esett. 

1560 körül itt mint tanár müiödött a poprádi szárma-
zású Fabinut  Lukács.*) 

») A gráeii fOgymnásiam  igaagatójának Dr. Peinlieh Biehardnak 
aaivesség6b61 nyertem e névsort. 

>) Bartholomaeidea 29 1. 
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Itt tanultak 1591-ben IAHmtr  György*)  ég 1698-baa 

Veigmann  Márton,  mindkettő Bártfáról.2) 

XVII. 
H a l l e . 

E viroe egyeteme csak a XVII-ik másadban lett meg 
alapítva. De prot gymnásiuma már a XVI-ikban hlree volt» 
1570 körül tanult itt a sopronyi Magnus  (hihetőleg Nagy) 
Pál.») 

XVIIL 
Heidelberg. 

A prágai és bécsi egyetem után a heidelbergi a legré-
gibb Németországban. I. Ruprecht választó-fejedelem  1386-
ban alapította és a párisinak mintájára szervezte. Legvirág-
zóbb korát a XVL század máBodik felében  élte, midőn & 
református  tudományosság gyn pontjává és menhelyévé lön. 
A magyar ifjak  azonban csak a XVI. század vége felé  kez-
dettek nagyobb Bzámban Ide ̂ gyülekezni, midOn a két pro-
testáns felekezet  közötti válaszfal  teljesen fölemelkedett.') 

Itt tanult 1540 kőrttl Hentzius  Márton,  utóbb szebeni 
tanító.*) 

1568—78 Paksi  Mihál.*) 

>) 1691 idős februarii  Bártfa  város tanácsához intésett levet« e 
•áros levéltárában. 

*) Bartholomaeidee 104 lap. 
») Bartholomaeides 68.1. 
«) Hanta. Geechichte deí Univeraittt Heidelberg. 3 kötet. Hei-

delberg 1868. 4. 
*) A scebeni evang. gymnásium 1869-ik évi pragrammja 18 lap. 
«) Telegdy Miklós pártfogásával  ntuott külföldre.  600 forintot 

kötött költségeire. TObb főrangú  ifjút  kisért mint nevelő. Heidelbergbfil 
1673 april 10, dees. 4, 167S april 6-én ír  Simlerhea. (Sinai gTtJjtemény 
Debreeaenben.) 
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1668—70 Ikuri  Mtyts.1) 
n Ttmri  Jakob. 

1671—72 KratterLuiaes.') 
1678 ssept 16. Michael  Gorsa Vananina. 

Joannes  Jons  Debndm 
Paulas  Cengerinus. 

1676 April 26. Antonius  Langius  CoroneoaU. 
1676 nor.-24. Matheus  Georgii  Transylvanos. 
1677 ssept. 26. fabimu  Pito Bellenins. 

Paulus  Varsanius. 
David  Sigismundus  Cassoviensis. 

1679 jdn. 80. Ernestus  ab Jtterswn  Transylvanos. 
1683 — Nicolaus  Thonentis. 

Stephanus  GenesL 
„ okt. 28. Valentinus  Vaninus. 

1684 april 11. Isacus  Fegverdirimu.  (Fegyrerneki.)-
Prandscns  Humenms. 
Franciscus  VasarMmss. 

1686. asept. 28. Andreas  Carolinus. 
Johannes  Budeus. 
Stephanus  Csorba. 

1687 jdn. 30. Johannes  Sylvasus  Trans. 
1687 ang. 16. Alexander  Somborius  Baro Trans. 

Georgius  Kornis  Trans. 
Martinus  Budaei  Trans. 

1687 ssept. 16. Johannes  Hertelius  Trans. 
1687 okt. 6. Georgius  Spinensis  Trans. 
1688 nov. 1. Valentinus  SarkOzius. 
1689 jan. 26. Nicolaus  Bogathius  Trans. Claudiopoliteŝ  

,1-589 jan. 27. Johanna  Rodnerus  Mosnensia Trans. 
Johannes  MaUendorfiut  Apoldinns Trans. 

1689 febr.  2. Stephanus  Szamoskozius.  Ung. 
1589 mij. 6. Johannes  Begtrus  Ung. 

<) Es 1669 april 12-in ir Heidelbergbdl Wolf  Jinos zflrichi  ta-
nirhos. (Binai gyfljtemdny  Debrecsenben.) 

*) „Lueas 'Crasseras Transylvannsu-nak van ec egyetem ivktoy -
vibe jefyesve.  Innen 1671 november 1-in it  1673 idns aprilis it  Wolbak 
ZOriebbe. (Ugyanott) 
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1590 máj. 7. Johanne»  Borusus Ung. 

Matheu»  Ngful»  (?) Ung. 
1590 nor. 2. Johanne»  Tarat  Debrecinns. 

Johanne»  Czegledinui. 
Johanna  Tolmani  Medienais. 

1591 decz. 8. Michael  Béke  Tolniaens Ung. 
1592 májas 4. Michael  Zegedmu»  Tjrnaviensis. 

— jún. 7. Michael  Veretmarti. 
— szept. 29. Mose»  Callociu». 
— okt. 20. Martinas  Störle  Bistricienais Trans. 
— okt. 24. Michael  SzinérváraUjai. 

Matheus  Baraniai. 
Johannes  Kállai. 

— decz. 1. Michael  Losonciut. 
.1593 marcz. 19. Elias  Bergerus  Briznensis Pannonius. 

— april 7. Gregorius  Váczi. 
— april 21. Balthasar  Molnár  Debrecino Ung. 

1595 febr.  20. Petrus  Falkmanus  CoronensiB Trans. 
— april 19. Paulus  Rot Trane. 
— april 22. Emerieus Ujfalwinui. 
— aug. 2. Martinul  Hoggiut  Trans. 

Georgius  Schoren  Trans. 
1596 aug. 7. Johanna  Budakéri  Trans. 

— szept. 17. Stephanus  TeokoU  Baro in K&mÁrk. 
Michael  Zerdaheli. 
Stephanus  Talliai. 

1597 jan. 22. gratis Albertus  Mohär  Zemcziensis. 
— szept. 15. Stephanus  Decius Baronins. 

"1698 april 12. Petrus  S. Debrecinus. 
— májoá 22. EmericU»  Katona  Ujfalvinos  Baronins. 
— jdn. Joanne»  Alexius  Kecskemetinus. 

Benedict*»  Pastorii  Ssegedinns. 
Michael  Bumor (?) Visolinns. 
Daniel  Pastoris  Ssegedinns. 
Michael  Tatár  Patainns. 
Moses  Vdsdrhelinu»  Trans. 

4600 febr.  8. Johannes  Megyerinus. 
Andreas  E. Stiktiai. 
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1600 febr.  8. Petrus  Vatsimu. 
— april 1. Miehael  Orvot  Barid* Hang. 
— jŰ.  5. Emericu*.  Kovacmai. 

Vieentius  Ssepeinus. 
— júL 29. Georgia»  Thúritu. 

Petrui  P. Almncintu. 
— BOT. 26. Petrui  Taxoniut.') 

Ezen ifjak  közül irodalmi téren leginkább Károli  An-
drás,  Szamosközi  István,  Veresmarti  Mihál  — kit később 
mint kalvinista prédikátort Pázmány a katb. egyháznak meg- -
nyert — Berger  Illés  — utóbb országos historiographus — 
Újfalvi  Imre,  Szenczi  Molnár  Albert,  Baranyai Decsi István, 

Ivinczi  Péter  tűntek ki. 
Sombori  Sándor  báróról, ki 1587 aug. 16-ra vau beje-

gyezve, kiemeljük, hogy az nevelőjével Szamosközi István* 
nal még 1590-ben is Heidelbergben .tartózkodott Ez évben 
áz egyetem egyik hires tanára Fortünatus Crellius az oltári 
szentségről szóló munkáját Somborinak ajánlva bocsátotta 
közre.1) 

1600-ban Bartsai Zsigmond  a heidelbergi templomban 
ünnepélyes előadást tartott Krisztus istenségéről, melyet 
nyomtatásban is közrebocsátott3) 

XIX. 
lg 16 (Morvaország). 

Itt tanultak: 
1575 körül Qazur János. 

») E névsort kiadta mir Wesxprémi i. m. IV. Centuri* 466 s kk. 
II. Pontosabban Bzeremlei  Józtef.  Sárospataki füzetek.  1863. 667 8 kk. U. 

2) A munka élén illó ajánlólevélnek crime a kOretkeaö: „Illustri 
Oenerosoqne Domino Alexandra Somborio Fortunatas Crellius Philosophus 
et Tbeologus 8. D. Heidelbergae Calendis Aprilibns 1690." „Tibi Ale-
xandre iUnstris — írja többi között — me un earn Jesuita disputationem 
offene  piacúit. . . Prudenter tu prndentissimo doetíssimi SUphani  Somos-
kern praeceptoris tui consilio pietati et religion! verae ita vacas, ut nli-
qoando non races Philosophia vera. Macte igitur adolescens generöse,. 
•trenne, ut fellelter  eoepisti, perge." (Egy példány e munkából a Nemseti 
Museum könyvtárában.) 

*) Horányi. Nova Memoria. I. S14 1. 
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1676 körül Pruno János. 

K  „ Fabriczy  János.x) 
1681-ben Figuli  Jinda,  Bártfa  város költségén.') 
1690 körül Urbanovits  Dániel. 

„ „ Schmidelius  György. 
1598 „ Péntek  Mihál.3) 

XX. 
Ingolstadt 

Bajorország ezen régi yárosában Lajos fejedelem  1472-
benalapított egyetemet, mely kitűnő tanárai, Reuchlin, Aventin, 
Celtes által nagy hírre emelkedett 

1549-ben a jezsuitáknak adatott át 
A magyar ifjak  közül, kik itt tanultak, a XVI. század-

ból csak egynek nevét ismeijttk. Ez Bornemissza Gergely, 
ki 1594-re van följegyezve.4) 

XXI. 
J e n a . 

E város egyetemét János  Frigyes  szász választófejede-
lem alapította 1548-ban. A császári megerősítést azonban 
csak egy évtizeddel utóbb nyerte meg és 1558 február  2-án 
tőrtént Ünnepélyes megnyitása. Határozottan Luther feleke-
zetéhez ragaszkodott*) Kezdettől fogvájó  nevtt tanárokkal 
birt. Ezet kőzőtt egy magyarországi származású tudóst is 
találunk. 

Ez Frankountz  Mátyás  (Flaccins Ulyrieos), ki 1657-től 
1662-ig tanított itt Több tudományos munkát adott ki. A 
szabad akaratról szóló tantárgyában szenvedélyes vitába bo-

i) Bartholom aeidea 71, 78,11. 
*) 1681 cal. oet és 14 eal. noT. kelt levele a bártfai  levéltárban. 
») Bartholomaeidea «6, 97, 108 1L 
«) Rotmar. Annales Ingolstadtensis Academiae. (Ing. 17SS.) 

H. 144 L 
•) Bledermann. Dle Univeraitlt Jena. Jena 1868. 
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nyolodr&Q Strigelius Victoriussal, ennek következtében tá-
vozni kényszerült Jenából.1) 

Az egyetem anyakönyvében a kővetkező magyar iljak 
nevelt találjuk : 

1560 Stephanne  Transylvanus  Clausenburgensis. 
1567 Jonas  Tidemannus. 

„ Daniel Edlinger  ambo Schemnicienses. 
1669 Petrus Blasy Muschnensis Transylvanus. 
1573 Paulus Sota  Cremnitanus Pannonius. 
1577 Johannes  Bruno Galoszensis Ungarus. 
1578 Valentinus  Conradi  Pannonius. 
1689 Laurentius Denkh  Posoniensis. 
1590 Christophoru8  Bärentengel  Eésmarkensis. 

„ Georgius Aman ab Amanseek Cibiniensis. 
1593 Johannes  Schrenibser  Posoniensis. 
1594 Stephanus  Kürty  Hungarus. 

„ Martinus  Farkasdy  Hungarus. 
1699 Georgius Nuszbaum  Soproniensis. 

„ Lucas Maurach  Posoniensis.2) 
E névsorból hiányzik Libner György,  ki Bártfa  város 

költségén 1593. és 94-ben tanult itt.3) 

XXII. 
Königsberg. 

E város egyetemén, melyet 1544-ben Albrecht porosz 
őrgróf  alapított, a pozsonyi Preysz Kristóf,  Melanchthon ba-
rátja az ékesszólástant*) és fia  Preysz Bálint,  másként Válen-

*) Munkai: Tabula de quatuor Regula gpiritualibas. Befutatio 
erroris Osiandri. Tabnla circa methodnm Theologiae. 1668. (Czwit-
tinger 164 L) 

2) Jena Hnngaiica. Anctore Ludoeieo  Boa*. (Gyula. 1868.) Rivác. 
A jénai egyetemben tanult magyarok a erdélyiek névsora. TSrténelmi 
Tir. IX. 20» 1. 

*) Ennek 1698 nonia martii, nonis oetobris és 1694 pridie caL 
octobria a bártfai  tanácsból intézett levelei e város levéltárában. 

*) Erről bővebben szólottam a frankfurti  egyetemnél. JDcher. 
Gelehrten-Lerikon. III. 1766 lap. 
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tinut  Pannonit  ut, 1588—94 között az orvositudományokat ta-
nította, és ezen idöközben négyszer választatott meg az egye-
tem kormányzójává.1) 

1597-ben itt tannlt a lőcsei Holtzmann  (Xylander)  Ist-
ván, kit szülővárosa küldött ide és a Tbnrzó alapítványból' 
segélyezett.2) 

XXIII. 
K r a k k ó . 

A krakkói  egyetem  egyike volt az első főiskoláknak  Eu-
rópában. Kázmér lengyel király 1364-ben vetette meg 
alapjait; 1401-ben pedig Jagelló Ulászló és neje a magyar 
Hedvig  befejezték.  Jeles kiváltságai, híres tanárai csakha-
mar nagy jelentőségre emelték és látogatottá tették. Nincs 
kétség az iránt, hogy hazánk ifjai  már korán kezdették föl-
keresni ; annál inkább, mert határainktól nem nagy távolság 
választotta el, és a két nemzet s uralkodói között a XlV-ik 
századtól kezdve szoros összeköttetés, benső viszony jött 
létre, mely csak ritkán lett rövid időközökre megzavarva. 
Nagy Lajost a lengyel trónon leánya Hedvig váltotta föl. 
Majd a 1440-ben a lengyel I. Ulászló és 1490 ben II. Ulászló 
lépett hazánk trónjára. 

Mindazáltal a magyar tanulók neveit csak 1492-től 
kezdve ismerjük, amidőn magoknak társodát, bwrsát szer-
veztek, vagyis közffs  épületben egyesültek, amikor rendes 
anyakönyvet kezdettek vezetni.3) Kitől nyerték ezen házat, 
nem ismeretes. Azt sem tudjuk, vájjon ezen bursához voltak 
e alapítványok csatolva. Valószínű, hogy a tanúlók közös 

1) Weszprími. I. Cent. 142 1. 
2) A ThurzókOny v Lőcsén. És Bartholomaeides 03 l. 
*) Közzétéve Miller által. „Regestrum tíursae Cracoviensis Hun-

garoram." Bnda 1821. Miller ezen reges.rnmból nem tudta meghatározni 
az időt, mikor kezdett e bursa saját házzal birni. Pedig az 1641-ik évre 
följegyezve  van: „Ab annis ferme  60* lakják házakat. Miből kétségtelen 
hogy a burea, eredete óta ugyanazon épületben volt elhelyezve. 69 I. 
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pénztárba fizetett  saját pénzükön élelmezték magokat Segé-
lyeztettek azonban kétségkívül a magyar főpapok  éa főurak, 
miként a lengyel királyok által is. így 1607-ben János király, 
a koronázásán jelenlevő magyar követség közbenjárására, a 
wielicskai bányákból évenkint kiszolgáltatandó nyolcz mázsa 
sót adományozott a borsának, melyet Zsigmond király 1610-
ben tíz mázsára emelt, azon kötelezettséggel, hogy a magyar 
tanulók ünnepnapokon mise alatta„GaudeDeiGenitrix" kez-
dfttt  éneket tartozzanak elénekelni a király lelki üdvéért. A 
Jtórsa a tanulók által választott senior alatt állott, kit négy 
tanácsoB (consiliarius) támogatott. Stat&tumjaik, melyekkel 
birtak, még nem jöttek napvilágra. Közös kápolnájok is voltr 
mely szent Ferencz védnöksége alatt állott (Capella Hnngar 
Torum ad s. Franciscum.) 

A bursa 1493-től 1541-ig állott fön.  Ezen idő alatt 783 
tanuló  volt tagja. Legvirágzóbb kora 1493—1607-ig teljed 
Ezen tizenöt évre 341 tanuló esik. 

1508-ban a pestis elriasztotta Krakkóból a magyarokat. 
1509-ben is csak 15 jött Számuk 1510-ben már ismét 40-el, 
1511-ben 56-al szaporodott. Ezatán ismét megfogytak,  mit 
a belzavaroknak kell tulajdonítanunk. 1512—1515 csak 28 
ifjú  jegyeztetett be. II. Lajos uralkodásának első éveiben 
jobbra fordul  a helyzet; 1516—1524-ben 162 jött a lengyel 
egyetemre. De később a belzavarok és török háborúk folytán 
majdnem kihal a magyar társoda. 1525-ben 9, 1526-ban 2r 
1528-ban négyen,de 1529-től ismét sttrtibben jönnek. Ezen évtől 
1536-ig 89-et számítunk. Azonban 1537-ben csak 4 jegyezte-
tett be. Miután eként a bursa épülete iS&jdnem üresen állott, 
s a csekély számú magyarok az épület főntartására  képtele-
nek voltak, az egyetem megkisérlé őket attól megfosztani. 
Az ügy Zsigmond király elé került, ki megengedte, hogy a 
magyar iflak  követet küldjenek hazájokba, ki ott a királynál 
s a förendtteknél  segélyt eszközödön ki. A követ elküldetett, 
de nem jött vissza. 1541-ig birták a bursa-épületet a magyar 
ifjak.  Ezen évben már csak négyen laktak benne. Ekkor a 
király távollétében, megfosztottak  attól, miután nem tudták 
okmányilag kimatatni, mily jogczlmen birják azt. Ennek 
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folytán  az ifjak  kivonultak, s az ingóságokat részint eladták, 
részint biztos helyen letéteményezték. 

Mindazáltal a következő években is jelentek meg ma-
gyar ifjak  a krakkói egyetemen; de most már csak magán ha-
zákban szétszórva tartózkodtak; mlg 1557-ben az egyetem 
rendelkezéstikre bocsátá azon házat, melyben előbb német if-
jak laktak volt, de mintán lángok martalékja lett, azok által 
elhagyatott s az egyetem által restauráltatott. Ez nuj burtá 
nak hivatott. Itt a magyar ifjak  újra szervezkedtek. Nyol* 
czan voltak, s Thelegdy  Mikiét  baccalauTeu.it  — később pécsi 
püspököt — seniorrá választották. Azonban nem soká tartóz-
kodtak itt. Az egyetem várakozása, hogy az Aj bursa na-
gyobb vonzerőt gyakorland a magyár ifjakra,  nem ment tel-
jesedésbe. 1558-ban csak öten jöttek. Emiatt az egyetem ezen 
házat is elvette tőlök. Ekkor azon ajánlatot tette ngyan ne-
kik, hogy a massóviai ifjak  által lakott „Philosophorum 
Bursá"-ba vonuljanak; de erre nem voltak hajlandók, mi-
után a magyarok a massóviakkal régóta ellenséges viszony-
ban állottak. IJjra elhagytak tehát Krakkót s ingóságaikat le-
téteményezvén megállapítottak, hogy azokat utódaik csak 
akkor vehessék át, ha legalább nyolezan lesznek, s képesek 
közös házat vinni. Eként enyészett el a krakkói magyar 
bursa, anélkül, hogy föltámasztatott  volna; bár a későbbi 
évtizedekben, föleg  Báthory István lengyel királysága 
alatt, a magyar ifjak  ismét látogatni kezdék a krakkói fő-
iskolát. 

Az inaknak, kik 1493—1558-ig a magyar bursa tagjai 
voltak, legnagyobb része a bittudományi előadásokat hall-
gatta s a papi pályára készült Tanulmányaikat bevégezvén 
visszatértek egyházmegyéikbe s ott vették föl  az egyházi ren-
deket De nem ritkák oly esetek sem, hogy az i(jak a kellő 
kort elérve Krakkóban szenteltették föl  magokat Az Oláh 
Miklós érseki kormánya alatt eszközölt kánoni visltátiók al-
kalmával, a lelkészek kérdeztetvén, hol vették föl  az egyházi 
rendeket, többen azt válaszoltak, hogy Krakkóban. A papi pá-
lyára készülő ifjak  részint magok, részint a főpapok  költsé-
gén tanultak. így 1525-beQ Ctdki  Mihál  egyenesen „discipu-
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lus Episcopi Albensis in Transsilvania" mondatik.') Sokan 
mint fölszentelt  papok jöttek Krakkóba, hogy magokat töké-
letesebben kiképezzék. A borsa tagjainak közzétett névsorá-
ban tizenöt  presbytert, két  plébánost, ót kanonokot, két  főes-
perest számítottam. Számosan hallgatták a tanulók közül a 
bölcsészeti kar előadásait is. 

A Krakkóban tanult magyar ifjak  között a legelőkelőbb 
magyar családok saljait találjuk. Így a Bánfy,  Csáki, Czo-
bor, Dengeleghi, Gyulai, Homonnai, Korlátkői, Nádasdi, 
Nyári, Széchi, Verbőczy, Újlaki. Zondi nevekkel találko-
zunk a regestrumban. Többen magas egyházi és állami hi-
vatalokra emelkedtek, vagy irodalmi téren vívtak ki magok-
nak jelentékeny nevet. Újlaki Ferencz, Gregoriancz Pál, 
Kolosvári János, Thelegdy Miklós püspökök lettek. Zegedini 
(Szegedy) Gergely, sz. Ferencz-rendü szerzetes, Syluester  Er-
dősi János hittudományi müveikről ismeretesek. Dévay, 
Qáltzéchi,  Kalmanchehi,  Székely  István, stb. a magyar refor-
mátio küzdelmeiben vezérszerepet játszottak. 

Azon tényt, hogy a magyar ifjak  a XVI-ik század kö-
repetáján Krakkót elhanyagolni kezdették, könnyen magya-
rázhatjuk. A krakkói egyetem elvesztette volt jelentőségét. A 
protestáns ifjak  Németország és a Svajcz főiskoláiba  siettek, 
hol a reformátió  hőseinek tanszékei körül csoportosúltak. A 
katholikus ifjak  pedig részint Nagyszombat és Kolosvár fiúis-
koláiban elégítették ki tudvágyukat, részint inkább Rómába, 
vagy Bécsbe és Gráezba küldettek. Mindazáltal 1558 után 
sem hiányoznak a krakkói főiskola  tanulói kőzött magyarok. 
Ilyen volt Macrus  János  Gergely  szepsii származású, ki mi-
dőn 1562-ben a baccalaureusi fokozatot  elnyerte, ez alkalom-
mal „De vera glória" czlmü költői müvét adta ki nyomtatás-
ban.2) 1565-ben pedig a bártfai  Eck  Bálint  tanult itt.3) 
1570-ben Paksi  Mihál.«) 

i) Reges tram 89 1. 
») Horányi Memória. II. 637 1. 
3) • görlitzi tanító 1566 4 nonas febrnarii  a bártfai  tanácshoz in-

tézett levelében említi, hogy Eck fái  ér eUftt  jOtt ide Krakkóból. (Bártia 
város levéltára.) 

•) Említi 1678 april 10-én He'.Jelbergből Simlerhez intézett leve-
lében. A debreczeni Sinatffle  gyűjteményben. 
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A krakkói magyar bursa XYI, századbeli tagjaL 

Melchior Czaslocz. Magister fac-
tus 1508. 

Joannes de Bengyes. 
Joannes de Swynak. 
Valentinas de Felwentz. 
Andreas de Syntha. 
Thomas de Swczek. 
Sixtus de Tamisfalva. 
Emericas de Coloda. 
Nicolaus de Madaras. 
Valentinas de Sykso. 
Ladislaus de SacoL 
Matthias de Oalsdts. 
Georgias de Badahiza. 
Georgias de Matosna. 
Matheus de Szenthmiclos. 
Andreas de Säros. 
Gregorius de Zeged. 
Michael de Simigio. 
Bartholomaeus de Baronya. 
Mathias de Zagrabia. 
Mathias de Farchai. 
Stanislaus Baccajarius de Iro-

poli. 1604. 
Mathias de Losouch. 
Mathias de Pesth. 
Franciscns de Pesth. 
Benedictas de Buda. 
Dominicas de Karansebes. 
Wolfgangas  de Cassovia. 
Lâchas de Debrecen. 
Ambrosias de Debrecen. 
Georgias de Tarnoch. 
Joannes de Bada. 

Stephanus de Myskolch. 
Emericas de Konáthfalva  Bac-

cal&rius. 
Emericas de Sáros. 
Johannes Baccalariaa de Pesth. 
Gregorius de Thwr. 
Sigismundas de Bnda. 
Damianos de Tornajalya. 
Thoma de Chyoma. 
Franciacos Zenyesy deHecheny. 
Nicolaus de Gabor. 
Nicolans de Lele. 
Johannes de Vath. 
Johannes de Strigonio. 
Franciacos Sartorias de Varadino. 
Johannes Mohoray de Zayol. 
Balthasar de Bodh. 
iAchne Lwanti de Bdkee. 
Egregias Dominos Johannes de 

Korlátkew. 
Benedictas Aphart de Laabads, 

Baccalariaa Vienensis. 
Johanes de Cwz. 
Petras Oláh de Kerezthwth. 
Nicolans de Sabaria. 
Nicolans de Sarlo Baccalariu* et 

Magister, tandem Senior Do-
rnas 1514. 

Blasius de Sarlo. 
Andreas de Vathyon. 
Johannes de Megyer. 
Damianos de Torda. 
Joannes Tholden. 
Nicodemus de Dees. 



Johannes de Pesth frargei. 
Albertos de TbarcsaL 
Benedictas de Uylak. 
Benedictas de VerebéL 
Nicolaas Byka. 
Georgius de Capolna. 
Franciscus de Pesth. (Lratns). 
Franciscns de Lipps. 
Johannes de Bak. 
Benedictas de Ceeny. 
Emericas de Liska Baccalarius. 
Caspar de Sáros. 
Franciscns de Déva. 
Thomas de Zwborsenmuchal. 
Thomas de Chen. 
Gregorius de Kep. 
Nicolaus de Wngwar. 

1509. 
Egregius Dominas Andreas de 

Ngoythodk. 
Ladislaus Mikola de Zamoiwla. 
Andreas de Brazgowia alias de 

Korona. 
Laurentius de Bivulo Dotai-

narum. 
Franciscus de Zent Agatha, vel 

de Walle Agathe. 
Dominns Nicolaas Tornaly Ar-

chidiaconns Ugociensis. 
Emericas de Dalatha 
Franciscus de Tyzawarta. 
Emericus de Ssent-Kyraly. 
Barthollomeus de Nadasd. 
Nicolalus de Bodorfalwa. 
Dominiens de Kewrmewndh. 
Ambrosius de vy falw. 
Joannes de Za&to. 
Stanislaus Presbyter. 
Venceslaus Magister CassovL 
Joannes Cassovig. 

1610. 
Georgias de Soyár. 
Caspar Cseten. 
Martina» Abroghbinya. 

Philippus de Zaasberen. 
Stephanns de Chanadino. 
Joannes de Felnemethi 
Ambrosius Presbiter. 
Nicolaas Morghay. 
Benedictas de Altita. 
Micbael de Olczwar. 
Brictius de Nagy-Kwlwdh. 
Martinas de Bogath. 
Paolos de Kudobinya. 
Bernardas de Bndobânya. 
Joannes de Budobinya. 
Angastinas de Harsiny. 
Nicolaus de Tarkw. 
Petras de P&zm&n. 
Franciscus de Pesth. 
Paolos de Maigbytafalwa. 
Mathias de Awria. 
Franciscus de Pesth. 
Blasius de Kosth. 
Balthasar de Cheresbdnya 
Joannes de Debrecen. 
Bupertus de Buda. 
Joannes de Boda. Baccalarius 

Wiennensis. 
Bartholomaeus de Bada. 
Wilhelmna Orach Baccalarius 

Wiennensis. 
Georgias Warday de Kyswarda. 
Joannes Kew zeghi de Kewzegh. 
Michael de Paaph. 
Sabianns de Bivulo Dominarum. 
Michael de Ghench. 
Martinas de Ghench. 
Valentinas de Cassovia Bacca-

larius Cracoviensis. 
Stephanus de Thorda. 
Martinus de Zegbedino Bacca-

larius Viennenssis. 
Gregorius de Zegbedino. 
Antonias Waden. 

1511. 
BlasiusChaaaar de Madaras. 
Blasius de Zeghedino. 
Georgine de Gyenkh. 



Ellas de Rayk. 
Ambrosiae de Tbatha. 
Ladislaus de Gyula. 
Martinas de Zolnok. 
Andreas de Peestb. 
Petras de Pestb. 
Michael de Nagy-Thalja. 
Gallas de Warphalwa. 
Joannes de Ceghlidh. 
Petras de Phelwinch. 
Philippas de Szenta. 
Ladialana de Kenisy. 
Demetrius de Zoklyos (Siklós). 
Gregorius de Zoklyos. 
Paulus de Dalwadh. 
Dominus Fabianus 

de Derzs. 
Dominus Stephanus 

de H&raztkerek. 
Dominus Benedictas 

de Odwarhelyh. 
Joannes de Zenthywan. 
Clemens de Apathy. 
Franjbcas de Thorda. 
Lncas de Decbe Transylvanus. 
Gregorius de Zewgedino. 
Petras de Dewbreczen. 
Georgias de Zegedino. 
Matheus de Zegedino. 
Stephanus de Chanadino. 
Petrus Nobilis de Polyanka. 
Matheus de Bekey. 
Benedictus de Hwnyad. 
Blasius de Zegedino Baccalariu«. 
Ladislaus de Huri gl. 
Michael de Gengyea. 
Joannes de Lethenye. 
Franciscus Goszton Hermág. 
Petras Bricer de Cassoaia Bacca-

larius Cracoviensis. 
Clemens de Wamosralu. 
Matheus de Zegled. 
Sebastianus Henkkel de Leatcp-

wia Baccalariaa Viennensis. 
Georgius d* Zatta. 

Paolos de Santmyhál. 
Paolos de Zatta. 
Joannes de Hadymázs. 
Michael de Ayach Presbyter^ 
Martinas de Bochardh.-
Franciscos de Bochardh.' 
Joannes Abramfy  de Gtala Ar-

chidiaconna. 
Franciscns de Caeeo-foro. 
Blasius de KosaL 
Paolos de Bihar. 
Sigismondns de Buda. 
Stephanus Pestydny de Mar» 

thonos. 
1513. 

Matena de Káról. 
Thomas de Zenthes Baccalariaa 

Cracoviensis. 
Valentins de Zékelhida. 
Simon de Érsemyen. 
Joannes, de Grara Baccalariaa.. 
Tomas de Zelesche. 
David de Gywla. 
Georgias de Nsghbaraty. 
Georgius de Paznand. 
Anthonina de Kewkeszy. 
Benedictas de Caegled. 
Nicolaus de Cassovia. 
Ambrosius Warkon. 
Paolos de Losonch. 
Georgius de Gyannath-
Caspar de Leothovia. 
Georgias de Thlya. 
Valentinná de Cassovia. 
Dominicna de Galand. 
Laorenciua de Borozeinye. 
Anthonins de Bnda. 
Walentinus de Vaawaar. 
Georgius do Zegedynu. 
Martinas de Cassovia. 
Franciscus de Uyhel. 

1515. 
Matheus de Okorito. 
Antonias Presbiter de Tran-

silvania. 

Presbyter 

Presbyter 

Presbyter 



Caspar de Nagyhawk. 
Thomas de Veteribnda, Bac 

calarius. 
Alexander de Lewtzowia. 
Waliyde Chestrik. 
Anthonios de Wehyen. 
Benedictas Bäk Bndensis. 
Blasius Jeeirua de Modrnsa-
Izaias Zaylinus. 
Andreas de Halas. 
Michael de NagymihAlyfalwa. 
Stephanos de ZenthaMo. 
Joannes Besthiensis. 
Mathias Colosvariensis. 
Lucas de Tisauarsan. 
Valentinas de Zegedino Bacca-

larius filius  Stephani Pictoria. 
Petras Gerebey. 
Joannes de Sthara. 
Paolos de Janoch. 
Petras de Sajozentpether. 
Mathias de Pathay. 

1516. 
Anthonios Bodensis. 
Paulas de Zeghedino. 
Georgias de Dees. * 
Joannes Had us. 
Johannes Zeghedinns. 
Joannes Beiwar. 
Stephanas de Hathwan. 
Petrus de LyengOs. 
Thomas de Lyenges. 
Martinas de Dees, 
Nicolaas de Zegedino. 
Nob lis Marthinas Tasssinns 

de Coppsn. 
Emericus de Makofalys. 
Zec Emericas Presbiter Ciska-

marinus in soo 8enioratu 
compilavit: Scrkbb fsbkos 
df.  sbkkpl. fzbrxkt.  (?). 

1617. 
Paolos de Thorna. 
Franciscus de Bachko. 

Stephanus de Zegedine Petri 
fewldes. 

-W- * 
Jqpones Nsghlhwr. 
Benedictas de Thorda. 
Benedictas de Nagsarlo, 
Joannes de Baars. 
Franciscus de Nagtbarkan. 
Franciscus de Poeegawar. 
Cristoforos  de Depsl Baaf. 
Gregorius de Sancto Martino 

Fdtewrfy. 
Joanes de Zalankemen. 
Thomas NaghhAny Britty olah. 
Joannes Kapws. 
Stephanus de Korl&tfalva. 
Franciscus de Wylak. 
Stephanus de Thopai. 
Benedictas de Bimazombath. 
Nicolaas de Domahdza. 
Stephanus Janochi. 
Matheus de Zykso. 
Grogorius de Zeod. 
Joannes de Thopa. 
Matheus de Casczon. 
Gregorius de Pestb. 
Joannes de Cassovia. 
Vincentius de Parzyr. 
Thobias de OroshAxa, 
Jeremias de Boda. 
Joannes de Magyary. 
Nicolaus de Marsossfalwa. 
Paulus de Chyethnek. 
Paulus de Koloswar. 
Clemens de Kallo. 
Cristoferas  de Eperies. 

- Petrus de ZerdaheL 
Franciscns de Hrerrhy. 
Melchior de Hwstb. 
Joannes de Themeswar. 
Magnifici»  Nicholaus Banffy. 
Michael de^Transilvania. 
Jacobus defGywnch. 
Stgismoodas de Hagagch. 
Petrus de Gywla. < 

, Michael de Baranya. 
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Thomas de Zakol. 
Joannes de WyL 
Petras de Varadino Bacĉ Arlfip. 
Caspar de VásárheL * 
Benedictas de Rymazech. 
Vincentius de Varallya. 
Nicolaus de Hosywaray. 
Anthonius de Dees ) 
Sebastianua de Dees ) F r * t r e 8 -

Stephanns de Ninas. 
Thomas de Angalhaza. 
Lanrencins de Cassowia. 
Franciscus de Bagos. 
Dominus Franciscus Presbiter 

Varadinus. 
Blasius Simihwn Baccalariaa. 
Stephanus Debreczeny. 

1519. 
Emericus de Simigio Seggos-

diensis. 
Thomas de Kisdoba. 
Emericus de Therebes. 
Valentinas de Theka. 
Simon de Barsz. 
Lucas de Nythria'« 
Petras de Bars. 
Johannes de Dyozek. 
Franciscns de Tholna. 
Gregorius de Zemlyén. 
Mathiaa de Horwathy. 
•dam de Ezek. 
Albertos de Gy wla. 
Michael Khezyholchi. 
Stephanos de Kappos. 
Georgias de Heyche. 
Michael de Eadem. 

1521. 
Michael de Erdewdh. 
Blaaiua de Hagmae. 
Ladislaus de Strigonio. 
Chriatophoroa de GMSOTÜU 

Albertos de Filpes. 
Petrus de Paska. 
Joannes A Sencze. 
Gregorfns  BectPt de Kamanch. 

Anthonius C«nonieos Gyuleosis. 
Emericas de Eadem. 
Michael de Kectemety. 
Benedictas de Wihne. 
Nicolans Presbyter de Hapa. 
Michael Nobilis Sitkny. 
Michael Haky. 
Wladomirins Himancz. 
Ilbertus de Transilvania. 
Michael Thnsay. 
Benedictas de Felsenschild. 
Michael Erystmiti. 

1592. 
Valentinas Jaarinensis. 
Georgias de Veresmsrth alias 

de Earaneh. 
Franciacos de Pesth. 
Georgias de Therebin. 
Gregorius de Varadino. 
Ambrosius de Khechkemeth. 
Franciscns de Borswa. 
Wolwgangua de Buda. Bacc. 

Vien. 
Martinas Paxiensis. 
Franciscns Waradiensis. 
Caspar de Wylak. 

162S. 
Johannes de Pesth. 
Lazarus de Tetem. 
Stephanus de Egres. 
Stephanos de Zabroncc. 
Blasius de Eerdeed. 
Andreas de Thokay Baccalarius. 
Mathias de Dewa. 
Maitinns de Calmanthei. 
Joannes de Bivulo Dominaram. 
Franciscus Berkins. 

1524. 
Stephanos de Bacolosa. 
Stephanos de Kerestur. 
Emericns de Lipka Baccalaureus. 
Joannes de Colossá. 
Antonios de Keryztur. 



Joannea de Mirtdatenth. 
Laiueatiiia.de Nagybalas. 
Mathens de Thalya. 
Gaapar Boeas de Zeged. 
Joannea Pelbarth de Berekxáz. 
Paolos de Zekeree Berekz&sy. 
Lucas de Benye. 
Ludovicws de Zelesthe fratrea 

magnifici. 
Joannea de Zelesthe fratrea  mag-

nifici. 
Georgina Polyani. 

1525. 
Nicolaas de Ziis. 
Dionysius de Zély. 
Emericas Terekh (Török) de 

Bábafalwa. 
Franciscus Berkiua. 
Sebastianus de Károly. 
Ludovicua Zegedinus. 
Ladislaus de Zenthpdter Die-

cesis Btrigoniensis. 
Johannes Berekzazi. 
Andreas Kerepeci. 

1526. 
Johannes Silvester de Zynye-

waralya. 
Christvphorus Mathwsnai. 
Stephanus de Galzeech. 

1627. 
Stephan ÜB de Zala. 
Michael de Wamoa. 
Matbiaa de Hunyad. 
Joannea Baraboay de Transyl-

vania. 
Gasp&r de Transalpibus. 
Joannea de Kimazombat. 
Michael de Zala. 
Gabriel de Gyirla. 
Joannes de Machywsfewlde. 
Blaeins Siculus de Transylvania. 
Emericas de Zegedino. 

1528. 
Lucas de Thine. 

Georgias GetUman de Wylak. 
Joannea Kiss Varadiensis. 
Georgiut̂ Vampei Transitvanaa 

de Hasnifalva. 
1529. 

Gregorina Debrednua. 
Joannea de Jabloncsa. 
Petras de Zarazpathak. 
Christophoros de Gewrgei. 
Paulus de Zegligeth. 
Joannes de Almaas. 
Blasius Zeplakinus. 
Stephanus Siculus. 

1530. 
Benedictas Transilvanas. 
Jacobas de Pnthnok. 
Simon Cassovianas. 

1681. 
Petras de Zyntha. 
Mathias Plébános de Wasarhel. 
Emericus Ozorinus. 
Lucas Thnrius. 
Thomas Byalvinus. 
Mattheus Zegedinus. 

' Demetrius de Kewres. 
Mathias Banocy. 
Demetrius Chemesváry. 
Stephanus Gyulai. 
Benedictas Bihary. 

- Stephanus Héderváry. 
Simon Hanani. 
Michael Galacy. 
Paulas Zilthan de' Chepe. 
Blasius Nimetbi. 
Franciscus Domatahidi. 
Anthonius de Zeercz. 
Franciscus Thon. 

1592. 
Andreas Viţgvari. 
Michael VeUkei. 
Petras Chanadinus. 
Laurentius Kasäpataki. 
Elias de Kyde. 
Joanne« Munkach. 



1 5 . 
Michael Temesváiy 
Emericua Vyhely. 
Eneaa de Emod. 
Nicolans Geudy. 
Petras de Homonna. 
Hernbin de Bwchka. 
Nicolans de Galgocz. 

1634. 
Andreas Apáty. 
Martinná Paítohy-
Stephanns Bárdi: 
Benedictas Abady. 
Mattheus de Baba. 
Albertos Károly. 
Albertos Makady. 

1535. 
Matheus Figulas de Tarkany. 
Demetrius de Zentmaria. 
Joannes Zechyeni. 
Sigiamundos de Gyalw. 
Mathias de Tzytzemer. 
Anthonias de Myskolts. 
Dominus Stephanns Zaas de 

Udwary. 
Nicolaus Bányay. 
Ludovicus de Hányad Transil-

yanensis. 
Stephanus Albensis Transilva-

nensis. 
Paulas Bayay Varadieniis. 
Albertus Vurmlocs Transil-

vanu«. 
Bernardus Bifalvi. 
Paulus Bistriciensis Transil-

yanus. 
Georgius Kakasfalwssy. 
Joannes Hwstbi de Torna. 
Joannes de Tereem. 
Lneaa Hunyadi. 

1536. 
Joannes de Zegéil. 
Thomas de Strigonio. 
Michael de Zynyrwarallya. 

Ongoriiu Chomahasimu. 
Franciscus Wyer Pankotay Ca-

nonicns. 
Martinas Dalmatha. 
Joannes Hnnyadinüs. 
Clemens Walkay. 
Emericas de Merchye. 
Gaspar de Zeghed. 
Joannes Zolthan. 
Andreas Losoncxy, 
Michael Adabroncz. 
Michael a crasso. 
Mathias de Thyza-Varsiny. 
Andrea a nagymyhaly. 
Casparus Yngyarinos. 
Gallas a Bamyw. 

1537. 
Franciscus a Kyde iavenis bonae 

indolis et spei. 
Stephanus Naghizegedinos. 
Franciscns Werbwcinos. 

1588. 
Joannes Grobigy ez Croatia. 
Blasius de Erk. 
Nicolaus de Szata. 
Nicolans Gezlei. 
Franciscus Metzinas. 
SebastianuB de Sercz. 
Joannes de Fay. 
Urbanas Ilosyay. 
Georgias Coloswarinas. 
Benedictas de Semia. 
Andreas de Nagymihdly. 
Michael de Tarna. 
Josephus Pestlnas 
Franciscns de Baianhizs. 
Thomas Semyen de Zykso Pres-

byter 
Lucas Syke de.Monchach. 

1539. 
Ffandscot  Koch de Zewlews. 
Joannes Rosnayiensis. 
Caspar Albaregalis. 
Georgias de Wyzklen. 



6 

Ladislaus Zala? a Bolt. 
1640. 

Joanne* Birulinns. 
Christopherus a Beyey. 

1567. 
Gregorius Macer Sxepeius Bac-

calanrens. 
Joanne* Szwnyogb. Baccalau-

ren*. 
Thomas Derecinus. 

Matthias Szakachinus. 
Thomas BAtekins. 
Andreas Karolinus. 
Stephanos Szegedinus; 

1558. 
Franciscns Krasznanus. 
Francise as Czegledinus. 
Andreas Szamoskezy. 
Michael Iibocz Wyluianns.. 
Franciscus Agriensis. 
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XXIV. 

L i p c s e . 

Frigye»  szász választó alapított itt 1409-ben egyetemet. 
-k XVI. Bzizad közepetáján a protestantisnras szellemiben 
qjjászerveztetett») 

1539-ben itt tanalt Jaxyth  (hihetőleg Jaktich)  János, 
Brodarich püspök barátja.2) 

1572-ben Heniseh  György  itt fejezte  be orvostudományi 
kiképzését és június havában, távozása előtt, közrebocsátotta 
ily czímü előadását: sOratio de modo nntrítionis in corpore 
humano."3) 

1573—75 SehoU»  György,Bártfa  város által segélyezve, 
-tanult e főiskolán.4) 

1576 körül Pruno (vagy Bruno) Jánost  pártfogója  Ba-
lassa András küldötte ide.5) 

1580 körül AbrahamiAee Izsákot  találjuk itt.') 

XXV. 
L y o n . 

Itt képezte ki magát az orvositudományokban 1570-ben 
a tatai származású Kováts  György  és ezen évben kiadott egy 
ily czlmü müvet: 

') Gretschel. Dle UniversitSt Leipzig. (Lipcse 1880) 
2) Jaxythnak 1689 okt. 16-én Lipcséből Brodarichhoz intézett le-

Tele a Béwai cMlád stjavnicskai levéltárában találtatik. 
3) Weazprémi. III. Cent. 443 lap. 
4) 1673 aj>ril 6-én és 1676 Dominiea Exandi a bártfai  tanácshoz 

intézett levelei a bártíai levéltárban. 
6) Bartholomaeides 71 lap. 
a) Klein. III. 3 lap. 
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,Hercules vere cognitus, certus exul, id est: Epilepsiae 
vera dignatio et ejnsdem certa cnratio." *) 

1572-ben Paksi  Mihál,  Tdegdy  Miklós  fiainak  kísére-
tében, tartózkodott itt2) 

XXVL 
M a g d e b u r g . 

E Táros protestáns gymnásiumában 1575 körül tanult a. 
selmeczi Landman  Kristóf.2) 

XXVII. 
N e i i se. 

A selmeczi származású Kirmeser  Kristóf  mester1573—80 
tanár volt e város gymnásinmában.*) 

XXVIII. 
N ü r n b e r g . 

Itt Melancbton szervezett 1526-ban prot. gymnásiumot. 
Számos magyarországi iQú kereste föl.  Arator jezsuita, midőn 
1579-ben XÖL Gergelyt a római magyar colléginm megala-
pítására buzdította, kiemelte: „Sectarios, adolescentCs ex 
Hungaria, vicinisqne Provinciis litterarum farna  Wittenber-
gam et Norinbergam  allicuisse, Germaniae urbes, addictissi-
mas pravis opinionibus." Azonban bár e szerint kétségtelen, 
hogy a magyar prot. ifjak  Nürnberget sttrtten fölkeresték, 
közölök egynek sem ismerjük nevét.") 

1) HorAnyi. Memória. II, 436 1. 
2) 1672 aprfl  10-én Simlerhez intézett levele a debreczeni Sinai 

gyűjteményben. 
3) Bartholomaeides 67 1. 
•) 1680 október 9-én a selmeczi tanácshoz intézett levelében em-

líti, hogy hét év óta foglal  el Neisseban tust éket. Levele Selmecz város 
levéltárában. 

s) Socherns Hist. S. J. Pro*. Austriae 236 1. 
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XXIX. 
0 s I a v a n (Morvaország). 

Itt 1570-ben a magyarországi Fabricius  András  volt 
tanító.1) 

XXX. 
P á d u a. 

E város és Bologna bírta a középkorban Olaszország 
legjelesebb főiskoláit.  Miként az utóbbit, úgy amazt is, a 
XHI, századtól kezdve, nagy előszeretettel látogatták a ma-
gyar ifjak.  Legsűrűbben a XV. század második felében  keres-
ték föl  Páduát, midőn Mátyás király az olasz föiskolák  tudós 
tanáraival szoros összeköttetésbe lépett A XVI. században 
sem sztlnt meg a páduai egyetem vonzerőt gyakorolni a tu-
dománykedvelő magyar ifjúságra.  E század közepetáján 
emelkedett-ezen egyetem a legnagyobb virágzásra. Minden 
karban nagyblrü férfiak  foglalták  el a tanszékeket, kik tu-
dományosságok által tekintélyt, szabadelvű irányzatuk által 
.is népszerűséget küzdöttek ki magoknak.2) 

Az itt tanult magyar iQak közül, a következőknek ne-
veit találtam emlékeinkben. 

1500 Abraam István,  ki tanúlótársainak bizatma által 
.a Gymnasiarcha tisztére emeltetett.3) 

1521 Battyányi Orbán. 
„ Buzlay Farhas. 
„ László kalocsai és szepesi kanonok.4) 

i) Andreas Fabricius Pannonius. 1670 július 22-én írja a kassai 
tanácsnak, hogy ennek meghívását el nem fogadhatja;  mert még egy 
-évre kBtre van. (Eredetije Kassa város levéltárában.) 

*) Nieolai  Comneni  Papadopoli „História Gymnasll Patavini." (Ve-
lenece. 1726.) Jacobi  FaecMaü  De Gymnasio Patavino Syntagmata. XIT. 
<Padua. 1762.) 

3) Papadopoli. I. 96 1. 
*) 1621 július 18-án s velencsei tizek tanácsa megengedi esen 

három ifjúnak,  hogy Pádoában fegyvert  viselhessenek. (A veleneaei 
-állami levéltárbél.) 



1520 körül Kassai  János,  jelea orvos.1) 
1630 „ Dávid  Ferenez.2) 
1530 „ Vorancsics  Antal,  utóbb esztergomi érsek, 

ki itt nagybátyjának Statileo püspök kéltségén tanait.3) 
1540 körül Enderieus  Máté.  *) 
1642 „ Gyulai Farkas,  később zágrábi, és Sbardd-

lati  Ágoston  később váczi püspök.5) 
1545 körül Bornemissza Fii  atóbb veszpjémi püspök.6) 
1546 tavaszán ide, a pádnai főiskolára  küldötte Réwai 

Ferenez  királyi személynök fiait:  Mihált,  Jánost  és Lörin• 
czet. Atyjok kívánsága szerint a jogi tudományokban képez-
ték ki magokat. Tanáraik voltak: Grangia Péter, Gribaldi 
Máté, Mantuai Márk és Montagna Fülöp. Leghíresebb ezek 
között Gribaldi volt. És ez a Réwaiakat azon kedvezéBben 
részesített^ hogy a nyilvános í  felolvasásokon  kivttl, saját 
hazánál magán előadásokat tartott nekik. Gyakran szállása-
kon is meglátogatta őket és részt vett tadománvoB gyakorla-
taikban. Ezek agyanÍB naponkint, részint korán reggel — 
mert napkelte előtt kezdették meg tanulmányaikat, — ré-
szint az iskolából hazaérkezve, nevelőikkel összeültek s is-

i) Weszprémi. II. Centnria. 219 lap. 
z) Székely. Unitária vallás történeti Erdélyben. 78 1. 
») Itteni tartózkodásáról 1669 deczember 1-én Bártfán  tanuló uno-

kaöccséhez intézett levelében érdekesen emlékezik. .Gessit nostri curam 
— íija — Bmus f.  m. Joannes Statilius avnnculus meus, Episcopus Tran-
sylvaniae, dnm in Patavino Oymnasio studnimns. Sed in annum singulum 
nonnisi 60 aureos nnmmos ad onmia, qnae tam nobis, qnam práeeeptori 
nostro fuerunt  neeessaria suppeditavit. Et nihilominus didleimns aliquid 
fnimosqne  satis honorati in eoetn." Schmitth. Episcopi Agrienses. 
HL 861. 

«) Kibini 911. 
*) Kétségkívül ez azon „ Volcgangu*  . . . Episcopus" kiről Bona-

mieut Ldsdr  pádnai tanár 1648, 8 kai. junii Béwai Ferencsbez intézett 
levelében szól, kérve öt, hogy ason pénzösszeget, melyet annak, midőn 
PáduAban tanult, kölcsönözött, megfizettesse.  Ugyanis Gyolay sogora 
volt Béwainak. E levélben egy Ágoston nevtt magyar ifjúról  teáz em-
lítést, ki bizonyára Sbardellati volt./Bonamicus levele a Béwai család 
levéltárában. 

<) Ez Paduában levd könyvtárát a Béwai fiáknak  ajándékozta, 
mit esek dátum nélkflli  levélbén megköszönnek. (A Béwai család le-
véltárában.) 



mételték az iskolában hallottakat, tanulmányozták a római 
törvénykönyvek szövegét és különféle  jogi kérdések megol-
dásán fáradoztak.  Szorgalmakat gazdagon jutalmazta elöme-
netelök, melyet fölmutathattak.  így, midőn 1549 deczember 
12-én Mihál, a tanárok és tanulók előtt, Montagna Fülöppel 
többféle  jogi tételek fölött  nyilvános vitatkozást tartott, tudo-
mánya és ügyessége általános elismerést aratott. 

Azonban Réwai nem akarta, hogy fiai  egyoldalú kiké-
peztetésben részesüljenek. Nem elégedett meg azzal, hogy 
alapos jogi ismereteket szereztek; ohajtotta, hogy el ne 
maradjanak az általános műveltség szinvonalától. Ennek 
szükségességére figyelmeztette  öt Bomanicus Lázár, a páduai 
főiskola  egyik legkitűnőbb tanára, korának első latin szó-
noka és költője. Réwai nagy tisztelője volt, és levelezésben 
állott vele. Ez tanácsolta, hogy fiait  oly tanulmányokra is 
késztesse, melyek által szellemök emelkedettséget és erőt 
nyer, ízlésük nemesbül. Ennek folytán  a fiúk  1548-ban Aris-
totéles munkáit, utóbb Róma és Hellasz nagy történetíróit 
kezdették tanulmányozni. A költészetben is gyakorolták ma-
gokat, B oly figyelemreméltó  ügyességet tanúsítottak, hogy 
nevelőjük alig tudta atyjokkal elhitetni, hogy verseiket ma-
gok készítik. 

A fiúknak  több nevelőjük volt Magyarországból velökjött 
Gyalui  Torda  Zsigmond,  kiPáduában csakhamar magára vonta 
a közfigyelmet;  1547 janúár első napjaiban Grangia  Péter 
elhúnyt jogtanár sírjánál tartott beszéde nagy tetBzést ara-
tott Utóbb egy értekezését: „Quaestio an honesta natura sint, 
an vero opinione?" czim alatt nyomtatásban közrebocsátotta. 
1550-ben elhagyta Páduát, hogy az eperjesi iskolában tanári 
pályára lépjen. 1546 óta nevelőtársa volt Kapronczai  Pau-
linus  Péter.  Ezt pedig Sinczler  Ferencz  és Bécsi  Tamás 
(Thomas Yiennensis) váltottak föl  a nevelői tisztben. 

A gondos atya nemcsak jeles nevelőket szerzett fiai-
nak ; oda ÍB hatott, hogy tanáraikkal közelebb viszonyba lép-
jenek ; jól tudván, hogy ez nagy mértékben emelő hatást fog 
reájok gyakorolni. Emiatt leveleivel kereste föl  azokat, 
ajándékokkal kedveskedett nekik. Bonamicusnak érmeket, 
Mantuának és Montagnának ezüst sarkantyúkat küldött. Sőt 



a fiúk  oly tanárokkal is társalkodtak, kiknek előadásait nem 
hallgatták. Szívélyes vonatkozásban állottak például Franca-
tianus  Antalhoz,  az egyetem leghíresebb orvostanárához, ki 
midőn fia  született, Réwai Lőrinezet kérte föl  a keresztatyai 
tiszt elvállalására. 

Réwai  Míhál  1551 nyarán hagyta el Páduát Két öccse 
maradt, s ezkhez 1553 elején legifjabb  testvérökFerencz  csatla-
kozott. János  és Lörincz  1553 augusztus közepén, Sinczler 
Ferencz  nevelőjök kíséretében, hazájokba utaztak. Atyjok 
azonban kevéssel utóbb ismét visszaküldeni kívánta őket és 
tanulmányaik folytatására  segélyt kértek a királytól. Atyjok-
nak halála meghiúsította e szándékot. János a császári udvar 
szolgálatába lépett. Lörincz is csak 1554 végén jött Páduába, 
hol a következd év tavaszán Gribáldi  tanár házát 1300 ara-
nyon megvásárolta. Néhány hónappal utóbb, Ferenczczel 
együtt végleg visszatért Magyarországba.') 

A Réwai fiúkkal  egy időben (1546—1555) számos elő-
kelő ifjú  tanult Páduában: 

Báthory István,  később Lengyelországnak nagy ki-
rálya. 

Dudics  Endre,  utóbb csanádi püspök és a magyar fő-
papságnak követe a tridenti zsinaton. Ez a jogtudományi 
előadásokat hallgatta; a „Consiliarii Jurisconsultorum" kö-
zött foglal  helyet és benső barátságban állott Bonamicussal, 
Paulus Manutius- és más olasz tudósokkal. Azonban Báthory 
és Dudics között éles súrlódások támadtak, melyek általános 
figyelmet  ébresztettek.?) Továbbá itt voltak : 

Draskovics  György,  később blbornok. 
Forgáck  Ferencz,  később váradi püspök, ki Oláh Miklós 

költségén tanult, és a bölesészettudóri babérral tért vissza 
1556-ban hazájába. 

Ujlaky  János. 
Ujlaky  Gergely. 

>) A Réwai fiúk  páduai levelezéseik a stjavnicskai esaladi levél-
tájban 6'ríztetnek. V. ö . Franki. Béwai Ferencz nádori helytartó fiainak 
hazai és külföldi  iskoláztatása. Pest. 1873. 

2) Papadopoli i. m. 87, 88 II. Manutins Pálnak Dudichhoz intézett 
tíz levele található Manutius levclcinok 1581-iki kiadásiban. 
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Báthory Miklós. 
A Keglevics  és Székely  csal&dok sarjai.1) 
Armpruster  Kristóf.1) 
Wárdai  Tamás,  a prímás unokaöccse.3) 
Albert  kapomaki  apát*) 
1566 körül az orvosikar előadásait nagy sikerrel láto-

gatta Balsarati  Vitus  János,  ntóbb IV. Pál pápának ndvari 
orvosa.6) 

1559-bert 4Lz egyetem évkönyvei mint Gymnasiarchát 
említik „Georgius Pulphus Ungarus, sen Pannonius8 nevfi 
ifjét«) 

1555—1559 itt tartózkodott és mint tanító működött a 
tudós Zsámboki  János,  kinek négy éven át tanítványa volt 
Oláh Miklós unokaöccse Bona György.  Ezt nagybátyja, Ist-
vánfi  Miklós  kíséretében küldötte ide.7) Szorgalmasa tehet-
ségei által kitüntette magát. Főleg a görög Írókat tanulmá-
nyozta előszeretettel. Nemcsak Zsámboki, hanem egy má-

1 ) Ezeket a Béwai fiúk  atyjokhoz intézett leveleikben említik. 
2) 1647 február  98-án Wardai Tamás és Petrns Panlinns Páduából 

Sbardelati Ágoston esztergomi nagyprépostnak ajánlják Armprastert, 
kit szegénysége gátol tanulmányai folytatásában.  (Eredetije az eszter-
gomi káptalan magán levéltárában.) Armprnster a Béwai fiúkkal  szoros 
barátságban állott. (Leveleik a Béwai család levéltárában.) 

3) Ennek tObb levele a Béwai család levéltárában őriztetik. — Az 
éneknek 1649-ben bekövetkezett balála után visszatért hazájába. 1660 
augusztus 7-én a magyar helytartótanács ajánlja öt a királynak, hogy 
tanulmányai folytatására  segélyt nyerjen. (A hédervari gf.  Viczay-féle 
kéziratgyűjtemény ben.) 

•*) Ez 1660-ben engedélyt nyert a király tél, hogy egy évre Pa-
dnába mehessen. Ezen év letelte után, kérelmére a király Elhatalmazza, 
hogy még egy éven át „in schola Patavina, vei alia qua malnerít Italiae 
schola" maradhasson. (Az 1661 július 10-én kelt k. leirat a vasvári káp-
talan levéltáriban.) 

6) Weszprémi. I. Centnria. 11 lap. 
*) ltopadopoli. i. m. 95 1. 
T) Zsámboki a Bona Györgyről írt emlékbeszédében emliti: „Ad 

Italiam ab avunculo, maximo Praesule, una cum Nicolao IatTisfy,  nobili 
ac erudito adolescente, aeqüali suo missas: quinquenium, qno ibi fűit, 
sancte et multorum amicitia, non minori progressu literaram, yersatus 
est . . . Interfui,  ae praefai  eius studiis quasi annos quatuor,0 6 1. V. ö . 
még Czwittinger 18* 1. Kollár Bibliotb. Caes. Suplementa I. 714 1, 
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sik tanára Roborteilns ferencz1)  és tannlótársai magasztalé-
sokkal halmozzák el, midőn kevéssel tanulmányainak befe-
jezte ntán, a hisz éves ifjút  1559 szeptember 6-án kora halál 
elragadta.1) 

Ugyancsak 1560 körül itt tanultak Bogmr, Jordán  és 
Uncius  erdélyi szász tadósok.') 

1563-ban a pozsonyi Purkireher  György  az orvostadó rj 
babért nyerte el. Ez alkalommal hat társa verseket nyoma-) 
tott tiszteletére. Az egyik Kerzius  Pál erdélyi fiú.4) 

1564-ben Daum András  erdélyi szász ifjú  tanalt i t t ' 
1571-ben Gyulai Pál«) és Berzeviczi Márton.*) 
1574 körül Enyedy  György.*) 
1576-ban Schirmer  György.') 
1589-ben Forgách  Mihál  jött ide, nevelőjének Kapy 

Zsigmondnak  társaságában.10) 1592-ben is itt volt még.11) 

>) Es 1669, 8 nonu decembrii Zsámbokihoi irt is emlikbessidi 
bez mellékelve kiadott levelében írja: „Illám miram ia modam, pluri 
miqae faeiebam  tam propter singularem modestiam et T irta tem in omni 
genere, tom qaia Pata vii, dnm meos esset auditor, summum in eo inge-
nium et mazimnm aidorem in literis graecis perdiscendis perspe-
xeram." 16 1. 

*) Joannis Sambuci Pan. Oratio in obitum Geo. ae Mag. adoles-
centis Georgii Bona. Pidua. 1660. Mellékelve Bonirél saélé levelek 
Bobortellustél (lisd a fSnebbi  jegycetet) és Faseolns Jinostil (Velenese 
1669. 6 cal. nov.) , úgyszintén emlékét dicsfiitO  versek Sopbianus Mihál, 
Istvánfy  Miklós- és Dudics Andrástél. 

>) Weszprérai. I. Cent. 74 1. Czwiţtinger. 186 1. Seivert. 89 
és 91111. 

«) „Lusa* Poetici ad Georgiám Purkircherum Posoniensem laorea 
in arte medica do na tu m." (Padua. 1663) Egy példánya a debreeseni ref. 
eollegium könyvtárában. 

•) A szisz beszterczei evang. gymnásium 1863. programmja. 88 I. 
•) 1671 nonas maji Gabrieli Claudiopolitano írt levele Selmees város 

levéltárában. 
T) Manntiusnak hozzá Pádnába 1671-ben írt levels «láttatik 

Manutias leveleinek, 1669-lki kiadásában. 
•) Székely Lm. 87.1. 
•) A saebeni evang. gymnásium lS6S-iki programmja. 94 1. 
*•) Kapynak 1689, 6 cal. maji kelt levele a Sinaifíle  kiziratgyilj-

teményben, Debreczenben. 
'») Weazprémi. II. Cent. 97.1. 

18* 



1590-ben az erdélyi Hertel.f) 
1592-ben Bogáthi Miklós*) 

XXXI 

P á r i s. 
A párisi egyetem, mely a középkorban a főiskolák  kö-

zött korra s hírre nézve első volt, s a többieknek mintául-
szolgált, a XVI-ik században, különféle  körülmények össze-
munkálása folytáD,  elvesztette volt hajdani tekintélyét és je-
lentőségét. így történt, hogy magyar ifjaink  gyéren vándo-
roltak a franczia  fővárosba.  És Bonlaens nagy művében, me-
lyet a párisi egyetemről Irt, a magyaroknak nyomait nem 
találjak.1) 

Egyéb emlékekből tadjnk mindazáltal, hogy 1515 kö-
rül Szégedy  Gergely,  sz. Ferencz-rendtt szerzetes a Sorbonne-
ban nyerte el a bittudóri babért s itt szerezte azon alapos hitta-
dományi ismereteket, melyekot hazájában a vallási polémia 
terén értékesített*) Ugyancsak Párisban tanalt 1556-ban 
Dudics  Endre*),  1560 körül a kolozsvári származású Jordán 
Tamás•)  és a selmeczi származású Saltzer  (Salivs)  János.7) 
Továbbá 1566 körül Paksi  Mihál"),  és 1570 körül Bogner 
Péter  hat éven át hallgatta a párisi főiskolán  a bölcsészeti, 
szépművészeti és orvosi előadásokat.*) 

i) „I. Hertclina Septem Castrensis" Paduában 1690 majaa 12-én 
Gabelmann Miklóshoz irt verse megjelent Gabelmannak „Monomacliiae 
Hungaro Tnreicae" czimtt müvében. (Pádna. 1690.) 

*) Pótlekok Seiverthe7. SiebOrgische Qnartalsehrift 
»f  História Univ. Parisiensis (Pária 1673.) A VI. folio  kötet tár-

gyalja a párisi főiskola  XVI. századbeli történetét. 
*) Bévés*. Dévay M. 37 1. 
s) Weszprémi I. Cent. 54 1. 
6) Több Páriából írt levele a selmeczi levéltárban. 
>) Ilorânyi Memoria. III. 1 I. 
8)'Seivert 39 1. 



XXXII. 
P i s a . 

Itt 1560 körül Jordán  Tamás  és 1570 körül Bótfuer 
Péter,  — mindkettő erdélyi szász tudós — tanultak.1) 

XXXIII. 
P r á g a . 

Az egyetemet, melyet e városban IV. Károly császár 
alapított, a XIV. század végétől kezdve etiriien látogatták 
magyar ifjak.2)  De ezeknek névsora nincs még közrebo-
csátva. 

Itt tanult 1570 körül Fabricius  György3) B Grynaeus 
János  György.*)  1580 körül Abrahamides  Izsák.6) 

A XVI. végBŐ éveiben pedig Benedicti  Lörincz")  és Jes-
senius (Jeszenszky) János7),  kik mindketten a következő 
század első éveiben ugyancsak a prágai egyetemen mint ta-
nárok működtek. 

XXXIV. 
P r e r a u. 

E morvaországi városban 1595-ben a magyar Sartorius 
György  volt mint tanár alkalmazva.8) 

XXXV. 
R a t a j (Csehország). 

Itt 1577 körül mint Moloschitzky fiainak  nevelője mű-
ködött a jolsvai Fabricius  György.') 

«) Seivert 39. 811 11. 
2) Tomek.  Geschichte der Prager Universitat (Prága. 1849.) 36. 1. 
3) Hornyánszky. 76 1. 
«) Elein. III. 164 1. 
5) Klein. III. 3.1. 
«) Horányi. Nova Memória. I. 381 1. 
7) Hogy Jesseniua magyar volt, bebizonyította Garády.  Magyar 

Tudományos Értekező. I. 360"s kk. II. 
Bartholomaeidea 90 1. 
Hornyánszky. 75 1. 



XXXVI. 
R e g e n s b u r g . 

E város protestáns gymnásiumán 1562—1567 között 
Franeowit*  Mátyás,  Flaccins Illyricus, tanított s több neve-
zetes hittudományi munkát adott ki.') 

Itt tanultak 1596—98 Krómer  Jakab  és Spillenberger 
Sámuel,  kiket a lőcsei tanács, a Thnrzó alapítványból segé-
lyezve, kttldőtt ide.2) 

XXXVTL 
R ó m a . 

E város jeles tanintézetei, gazdag tudományos és mű-
kincsei mindig nagy vonzerőt gyakoroltak a művelt szelle-
mekre. Hazánkból is Agy zarándokok, mint komoly tanulmá-
nyokkal foglalkozók  régi időktől fogva  sokan keresték föl  az 
örök várost. Ezek a XVI-ik században — könnyen felfog-
ható okoknál fogva  — megfogytak  ugyan, de nem maradtak 
el teljesen. így e század elején fiómában  tanult Nádasdy  Ta~ 
más.3) Ugyanezen században Csókát  Péier és Scalich  Pál 
magyar, Bogner, Deidrieh,  Jordán,  Uneius  szász tudósok 
tartózkodtak itt egy ideig;4) kik mellett kiemelendő szenczi 
Molnár  Albert  is.5) 

A különböző szerzetek római rendházaiban szintén szá-
mos magyar növendék képeztetett ki. tgy például a jezsui-
ták intézetében Szántó'),  Forró,  Pázmány') s mások; a pálo-
soknál Bratulich  Simon,  utóbb Zágráb püspöke.«) 

>) Czwittinger 166 1. 
3) A Thnrzó alapítvány jegyzökönyvéből. 
3) Kovácsién Scriptores minores I. 129 1. 
<) Horányi Memoria. II. 470 1. Seivert i. m. 89,74, 311. 466. 11. 

Westprémi I. Cent. 160. 
*) Kurz Magazin für  Siebenbürgen II. 411 1. 
•) Czwittinger 23 1. 
7) Franki. Pázmány P. és kora L 9 1. 
•) Farlati lllyricnm Sacrvm. V. 652 1, 



De e helyen leginkább a német-magyar collégium vonja 
magára figyelmünket 

A római német-magyar  papnövelde  (Collégium Gcrma-
nico-Hungaricum) létét a XVI-ik századbeli vallási újításnak 
köszöni. Azon hódításokkal szemben, melyeket a protestan-
tismus Németországban és hazánkban tett, a szent szék czél-
szerűnek ítélte Rómában, közvetlen fölügyelete  alatt, német 
és magyar ifjakat  az egyházi tudományokbán kiképeztetni, 
hogy ezek majdan visszatérve szülőföldjükre,  ott a kath. hitnek 
és a szent szék érdekeinek apostolai legyenek. 

A német ifjak  befogadására  hivatott collégiumot III. 
Gyula pápa 1552-ben alapította, XIII. Gergely pedig restau-
rálta, adományok- és kiváltságokkal látta el, s a jezsuiták-
nak gondjaira bízta. Ugyanő a magyar katholikusok érde-
keit is fölkarolta.  Szántó István jezsuita atya vezette figyel' 
mét egy magyar collégium alapítására. 1575-ben a sz. Péter 
bazilikájához magyar gyóntatóvá neveztetvén, minden al-
kalmat megragadott, hogy a pápát és a blbornokokat a ma-
gyarországi katholicizmus szomorú helyzetéről fölvilágosítsa 
s egy római magyar papnövelde alapításának szükségességé-
ről meggyőzze.1) Előterjesztéseivel czélt ért. A pápa 1577-
ben négy blbornokot bízott meg azon kérdés tanulmányozásé 
val, mily módon lehetne az alapítandó collégium anyagi 
szükségleteiről gondoskodni. Ezek természetszerűen a Rómá-
ban létező és még első sz. királyunktól eredő magyar alapít-
ványi házakra vetették tekintetüket2) 

1) „Ea potisbimum dira fraude  — irta egy alkalommal — in per-
nieiem innumerorum bominum graasantes sectarios, adolescente» ex Hun-
gária, vicinUque Proyinciis literarum fama  Wittenbergam et Norin-
bergam allicoisBe, Germaniae urbes, addictisaimas pravis opinionibus : 
unde hanstam cuin infelicibus  literig pestem domum, saepe imprudente» 
retulerint, majore damno in alios effundendam.  His domieilium par in 
Urbe, vetustarum Beligionum sede opponeret Pontifex,  ju ven tuti Hunga-
ricae recipiendae, in quo bonas artes nna et pietatem condisceret." So-
cheras i. m. 286 1. 

2) Nem tartozik eceu irat kBrébe a sz. István által alapított római 
collágiumról szólani. Erre vonatkozólag utalhatok Incbofferre  Annales 
Ecoles. Hnng. III. 846 s kk. 11. Vass. Hazai és kfllfOldi  iskolázás 
az Árpádok alatt. 101 s kk. U. 



Ezen időben Rómában két zárdát birtak a magyar pá-
losok. Az egyik BZ. István első vértanú védnöksége alatt a 
Coelius hegyen állott; á másik BZ. István királynak szentelve 
és vendégházzal Összekötve a vatikáni bazilika szomszédsá-
gában. Mintán mind két kolostort csekély 6zámú szerzetes 
lakta, a magyar vendégház pedig többnyire üresen állott: a 
bíbornoki bizottság javasolta, hogy ezen zárdák, a hozzájok 
kapcsolt birtokok- és alapítványokkal a magyar papnövelde 
ezéljaira fordíttassanak.  A pápa elfogadta  ezen javaslatot és 
1577 marczins havában kiállította az alapító oklevelet. „Inter 
varias honim tempornm calamitates — Írja itt többi között 
— cnm menti nostraeobversaretar nobilissimi, atqne quondam 
opulentissimi Hungáriáé Regni deploranda conditio . . . ei 
nos pro debita omnibus gentibus sollicitudine nostra ac prae-
cipue erga insigne et amplum christiani orbis membrum cha-
ritate Bubvenire, quantum in nobis est, omni studio cupientes, 
peculiare collegium pro natione hungarlca his duximus insti-
tuendum, existimantes bac potissimum ratione posse sanctam 
religionem fidemque  catholicam . . . in regno eo fulciri  et 
restaurari."') 

A pápának szándéka volt, hogy a magyar intézet egé-
szen különálló legyen, s a jezsuiták vezetése alatt a két ma-
gyar kolostor egyikébe vonuljon. Azonban midőn 1579 nya-
rán néhány magyar ifjú  Rómába érkezett, ezen kolostorok 
egyike Bem volt befogadásnkra  előkészítve. Énnek' folytán 
egyelőre, ideiglenesen a német collégiumban helyeztettek el, 
mivel pedig az elöljárók két év lefolyása  alatt tapasztalták, 
bogy a magyar és német ifjak  együtt lakása nemcsak nem 
hátrányos, hanem a nemes veroenyt a két nemzetiség tagjai 
között éleszti s a két intézet egyesülése anyagi tekintetben is 
kívánatos: a pápa 1580-ban a két collégiumot állandón egye-
sítette; megállapítván, hogy az intézetben 12 magyar nö-
vendékpapnak legyen helye, kik között három a sz. Pál rend-
jéhez tartozzék, eként kiváuván elvesztett kolostoraiért kár-
pótolni. így jütt létre a „Gollegium GermanicoHungaricum." 

•) Beke A. Az Erdély egyházmegyei papuövelJe 1870. 8. 1. 



Alapszabályait XIII. Gergely 1584 apríl elsején kelt bnllajá-
ban határozta meg. 

Ezek szerint oly ifjak  fogadtatnak  az intézetbe, kik 
törvényes házasságból származnak, egészségesek, mintegy 
20 évesek, a latin és német nyelvben jártasok s a bölcsészeti 
vagy hittudományi tanfolyamra  képesltvék. 

Midőn a collégiumba jönnek esküvel fogadják,  hogy az 
egyházi pályára fognak  lépni. Legalább negyven napot az 
előtanulmányokra és előkészületre szentelnek; ekkor gyako-
rolják magokat a templomi szolgálatban s az égyházi zsolos-
mák végzésében, ágy szintén ismételik a katekizmust. Ezen 
idő leteltével fölveszik  az egyházi öltönyt. Az isteni tisztelet 
látogatására, a szentségek gyakori fölvételére,  általán az 
áhítat cselekményeire nagy súly van fektetve.  A fegyelmet 
szigorú intézkedések biztosítják. A bölcsészeti tanfolyam  3, 
a hittudományi 4 évre terjed. Kik jeles előmenetelt tesznek, 
„magisterek" rangjára előmozdíttatnak. A szünnapok részben 
a mise éB egyházi szertartások végzésének, úgy .a szentségek 
kiszolgáltatásának megtanulására szenteltetnek. A collégium 
főfelügyelője  a Jézus-társaság generalisa; ez nevezi ki a 
kormányzót. A, bíbornoki collégiumnak egyik, a pápa által 
kijelölt, tagja a collégium protectora.1) 

Az intézet anyakönyvébe a XVL században a következő 
magyarok nevei jegyeztettek be: 

1559 Martinas Jutius Zitgrabiensis Dioecesis. 
1560 Stephanus Arator Nitrienais Dioecesis. 

„ Georgina Lamperti Strigonlensia Dioecesia. 
156G Dcmetrius Szuzkora (Felnámety) inccrtao Dioccoaia. 
1573 Joannes Carbo Jauriensis Dioccesia. 
1576 Botnillns Neritius Strigonicnsis Dioecesis. 
1577 Carolus Coetius Jauriensis Dioecesis. 
1579 Ladislaus Hármas Strígonienms Dioecesis. 

„ Stephanus Smugger Strigoniensia Dioscesia. 
„ Blasins Biraniczius Transylvan. Dioecosia 
B Dániel Bercchk Agriensis Dioecesis.2) 

' ) Cordara. Collegii Qermanici et Hungarici História. Roma 1770. 
3) Bejegyezve D'ocegia Ugochensís, 



1597 Benedictus Kundli Jauriensis Dioecesis.1) 
1580 Franciscus Waigel Hungarus incertae Dioeeesia. 

„ Michael Chehi Hangarus incertae Dioecesis. 
, Gregorius Fabricius Hungarus incertae Dioecesis. 

1582 Franciscus Kormendius Strigoniensis Dioecesis. 
n Marcellas Nagy Transylvan. Dioecesis. 
n Joannes Berexacins Transylvan. Dioecesis. 
a Joannes Transyivanus Quinqaeeccl. Dioecesis. 
„ Joannes Thami Coloczensis Dioecesis. 
, Ambrosius Bodenaia Hungarus, incertae Dioeceaia. 

1588 Georgiaa Modra Strigoniensis Dioeceaia. 
„ Georgiaa Bachmegyei Agrienais Dioeceaia. 

1585 Blasius Joó Strigoniensis Dioecesis. 
„ Joannes Zanjczky Zagrabiensis Dioecensis. 

1588 Wolfgangus  Kapronczay Strigoniensis Dioecesis. 
n Andreas Huiusichky Strigoniensis Dioecesis. 
a Nicolaas Agriensis Agriensis Dioecesis. 
n Martinas Jauriensie Jauriensis Dioecesis. 

1589 Nicolaus Nóvák Strigonensis Dioecesis. 
„ Joannes Sárváry Strigoniensis Dioeceais. 
, Daniel Liptai Quinquéecclesienais Dioeceaia. 
„ Georgine Vadaa de Kr&zna Varadiensis Dioecesis. 

1590. Andreas Pepleras Hungarus incertae Dioecesis. 
1591 Joannes Feiérdi Varadiensis Dioeeeajs. 
1592 Nicolaus Biki Jauriensis Dioecesis.2) 
1593 Mathias Zabai de Keresztesi Agriensis Dioecesis. 

„ Thomas Felnémethy Agriensis Dioecesis. 
n Joannes Thorday Transylvan. Dioecesis. 
„ Joannes Bánhegyi Zagrabiensis Dioecesis. 
„ Andreas Samsinochi Zagrabiensis Dioeceais. 

1594 Paolos de Chiallokeoz Jauriensis Dioeeesia. 
1695 Stephanns Bakschay Strigoniensis Dioecesis. 

„ Joannes Szentgyörgy Transylvan. Dioeceaia. 
„ Jo. Vajda Kolos vári Transylvan. Dioeceaia. 

1696 Paulus Munkácsy Transylvan. Dioeceaia. 

') Bejegyezve Dioecesis Vasvaiienais 
Bejegyezve Dioecesis Seproniensls. 



1597 Stephanus Bolerazius Strigoniensis Dioeceeie. 
1598 Joannes Fabricius Strigoniensis Dioecesis. 

„ Petrus Baranyay Quinqueecl. Dioecesis. 
1599 Jacobus Németh Strigonienais Dioecesis. 

„ Ladislaus Diacky Strigonienais Dioecesis. 
„ Martínus Szentmártoni Jauriensis Dioecesis. 
„ Emericus Lósi Jauriensis Dioseesis 
„ Gregorius Nagifalvy  Varadiuensis Dioecesis. 

1600 Joannes Lascovius Jauriensis Dioecesis. 
Ezeken kivül 1571-ben Verancsics prímás költségén 

itt tanult még Cherwdy  György,  utóbb esztergomi kanonok.') 

XXXVIII. 

R o s t o c k (Mecklenburg). 

A roBtocki egyetemet III. János  és V. Albrecht  meck-
lenburgi herczegek 1419-ben alapították. A XVI-ik Bzázadban 
egyike volt a nevezetesebb prot főiskoláknak.2)  A magyar 
tanulók közül, kik itt tanultak, csak egynek ismerjük nevét. 
Ez Praetorius  Dávid,  ki Rostockból mint „magister" tért visz-
sza szülőföldjére  a Szepeeségbe, h<>l Késmárkon tanszéket 
nyert.3) 

XXXIX. 

S c h w e i d n i t z (Szilézia). 

E város protestáns gymnásiumában tanultak : 
1570 körül Fabricius  György.*) 
1575 „ Spiegler  Jakab.6) 
1577 „ Artopaeus György  és Charitaeűi  Mátyás 

eperjesi fiák.6) 

•) Verancsics 1671 február  24-én inti 6t, hogy aa egyházi és római 
jogot tanulmányozza, s az irályban is gyakorolja magát. (Verancsics 
összegyűjtött munkái X. 186 lap.) 

') Krabbe. Die Universität Bostock (Rostock 1864.) 
>) Weazprémi II. Cent. 806 1. 
*) Hornyánszky 76 1. 
5) Bartholomaeides 71 1. 
*) 1677 november 2-án kelt levelök az eperjesi levéltárában. 



1579—80 Cunradus  Magnus  Belineczi fiú.1) 
1581—83 Sturm  Márton  lőcsei fiú,  a Thurzó alapit 

ványból segélyezve.1) 

XL. 
S t r a s z b u r g . 

E városban csak 1538-ban alapíttatott magasabb tanin-
tézet, mely azonban hamar nagy virágzásra emelkedett 
Ezt föleg  első igazgatójának Sturm  Jánosnak  köszönhette, 
ki 45 éven át (1538—83) állott élén.3; Magyarországi tanít-
ványai közül a kővetkezőket ismeijük: 

Az első a körösi Drugnetius  János,  ki 1552—1555 tanalt 
itt. Az ntóbbi év nyarán Wittenbergbe ment át, hol egy hóna-
pon át Melanchthon házánál lakott s, általa Nádasdy Tamás-
hoz intézett ajánlólevéllel ellátva, 1555 július végén tért visz-
sza hazájába.4) 

1580 körül tanult itt Horváth  Stamich  Gergely,  a nee-
rei gymnásium lelkes és tudós alapitója.5) 

1588-ban a szepesváraljai Clementides  Mihál  ta-
nalt itt.*) 

1588—89-ben Deidrich  György,  erdélyi szász ifjú,  je-
les tehetségei és szorgalma által egyaránt kitűnt. 1589 
marczius 20-án elnyerte a szépmüvészetck mesteri fokozatét. 
Ugyanezen évben két nyilvános előadást tartott, melyeket 
kinyomatott. Az egyik: „Analysis líbri VI. Ethicarum Aris-
totelis." A másik: „Oratio sub auspiciis Melchioris Juuii 
Rectoris Academiae Argentoratensie, de eo, quod sciri, ccr-
toque percipi nihil possit in hac vita." Kiadott egy gyászver-

') 1679 Visitatione Mariae és 1680 Dominica Septvagesimae a sel-
meczi tanáéihoz intézett levelei a selmeczi levéltárban. 

2) A Thurzó alapítvány jegyzőkönyvéből. 
*) Banké Geschichte der Pädagogik. I. 230 s kk 11. 
*) Corpus Befonnatornm.  Epistolae Melanehthonis. VIII 261. 1. 
5) Bezik Gymnasiologi.i. 
6) A késmárki evan£. lyceum könyvtára bir egy kéziratot „Jo-

annes Stnrmii Partitionnm Dialecticaram liber primus." Csímlapján 
ál l : .Michael Clementides Várallja Scepusiensis conscripsit Argento-
rati. 1688.« 



set is Benther Mihál straszburgi történettanár halála alkal-
mából, és egy nevezetes földrajzi  művet. Ez utóbbinak cztme: 
„Hodopericon itineris Argentoratensis, insigniuoique aliquot 
locorum ct urbium, cum Ungariae, tum vero maximé Genna-
niae dcscriptiones, fluviorum  item ac montium quorundam 
appellationea, historicas denique nonnullás, aliaque lectu non 
injucunda contineus."1) 

Ugyanazon évben, melyben Deidrich távozott, érkezett 
meg (1589) Réwai Péter,  a későbbi hires koronaőr, Balassa 
Pál és Balassa Zsigmond  társaságában. 1591-ig tanultak itt. 
Mindhárman kitűnő eredményeket mutattak föl.  Junius 
Menyhért  az egyetem rectora és a rhetorika tanára, dolgoza-
taikat érdemeseknek ítélte arra, hogy sajtó utjáu közrebo-
CBássa. így megjelent: Réwai Péternek előadása „De parrici-
dio", melyet a braunschweigi és Itlneburgi herczegek jelen-
létében tartott; 1591 január 8-án tartott előadása „De lau-
dibus Ciceron's" ; 1591 marczius 29-én tartott előadása „De 
quatuor virtutibus cardinalibusBalassa Zsigmond előadása 
„De mutatione l egumBalassa Pálnak és Réwai Péter-
nek dolgozata- ezen kérdés fölött:  „Melyik szórakozás leg-
méltóbb a föranguakhoz?"  — Réwai Péter a mesteri fokozattal 
tért vissza hazájába.2) 

1590-ben itt tanult ThurzóSzaniszló,  a későbbi nádor.3) 
1591-ben Reichmundus  András  szász beszterczei ifjú 

marczius 23-án elnyerte a bölcsészettudóri fokozatot.  Ez al-
kalommal három társa latin verseket nyomatott tiszteletére. 
Az egyik franczia,  a másik straszburgi, a harmadik Rhor-
mann Gallus  erdélyi ifjú.4) 

1593-ban SpiUenberger  Sámuel,  a lőcsei Thurzó alapít-
ványból segélyezve, jött ide, hogy magát az orvositudomá-
nyokban kiképezze.6) 

1) Seivert 74 s kk. II. Horányi. Memória. I. 489 1. 
2) Garády. Thnróczmegyei tudósok. Magyar Tud. Értekező. I. 249 

1. Héwai Péternek több Straazbnrgban vásárolt könyve a nagyszombati 
ének ihelynökség könyvtárában Őriztetik. 

3) Klein I 483 1. 
*) Egy példánya a késmárki ev. lycenm könyvtárában. 
>) 1693 aug. 18 án kelt levele Lőcse vároa levéltárában. 



Itt tanalt Szenczi  Molnár  Albert  is. Szegény ifjú  volt; 
hogy magát föntarthassa  a Hedio Gáspár és neje által 1542-
ben alapított convict'usban kényszerült helyet keresni. 1593 
májasban-lépett be ide, húsz érés korában. Két évvel atóbb 
elnyerte a bölcsészeiből a baccalaureatnsi fokozatot  Ez al-
kalommal a következő kérdés fölött  vitatkozott: „Cor Dia-
lectiea sola generis nomen retinaerit et Logica sit diéta, non 
item Gramatica et Rhetorica?" Ugyanekkor négy társa latin 
verseket nyomatott ki tiszteletére.1) Ez időben Bocskai István 
itt tanaló ifjú  rokonainak volt fölügyelője.  1598 júlinsban 
elhagyta Straszburgot, elöljárói és tanárai által a legszebb 
bizonyítványokkal és ajánlólevelekkel ellátva.9) 

Ugyanezen időtájt egy más magyarországi író is tanalt 
Straszbargban: Baranyai Decsi János  (Decias Barovias), ki 
több főrangú  erdélyi ifjút:  Bánfi  Farkast,  Zsombori  Sándort, 
Budai  Mártont,  kisért ide. 1595-ben elnyerte a bölcsészettu-
dori babért. A bölcsészettudományi tételeket, melyeket ez 
alkalommal védelmezett, kevéssel atóbb Wittenbergben ki 
nyomatta, ily czlmü munkában: „Synopsis Philosophiae, in 
privatum memoriae subsidium, tbesibus et velnt apborismis 
qaibasdam comprehensa, et ad disputandum proposita in 
Academia Argentinensi, praeside Joanne Ludovico Havven-
reutero, Med. et Phil. Doctore atque Professore,  respondente 
et anthore Joanne Deczio Ungaro."3) 

1598-ban is voltak Straszburgban magyar tanulók, kik 
Győrnek visszafoglalását  ünnepélyes előadással és versek ki-
nyomatásával ülték meg.4) Lehet, hogy közöttök voltak Má-
riássi Zsigmond  és Duchon Mátyás,  kikről tadjak, hogy a 
XVL század végső éveiben itt tanultak.») 

') Kurz. Magazin fllr  die Geschichte Siebenbflrgens.  1846.398.s kk. 11. 
») Szenczi Molnár Albertnek 1690—1613 kSzBtt yett ssámol le-

velei egy díszes albumban, mely straszburgi tudóri babérkoszorúját is 
tartalmazza, gróf  Kemény József  ajándékából a M. T. Akadémia kézirat-
gyűjteményében őriztetnek. Életének történetét megírta Toldy  F.  „Ada-
lékok a régibb magyar irodalom történetéhez." (Pest. 1870.) 102 s kk. 11. 

l ) Decsi életrajzát megírta Toldy F. Összegyűjtött munkál 
149 s kk. 11. 

4) Horányi Memória II. 46 1. 
*) Garády i. m. 846 L Bartholomaeides 86 1. 



XLL 

Tübingen. 

E y&ros 1471-ben nyerte egyetemét, melyet Eberhard 
würtembergi berezeg alapított. Midőn a reformátió  uralom nt 
emelkedett, protestáns hittadományi növelde csatoltatott 
hozzá.1) 

1523-ban itt nyerte el az orvostndóri fokozatot  Kassai 
János.») 

1540 körül az egyetemen tannlt Franko  wvtz Mátyás 
(Flaccins Illyiicus.)') Továbbá: 

1578—81 a selmeczi Donischer Lörincz és Michael 
Senensis,4) 

1590-ben Decsi Márton,  ki egyik társának, midőn a 
bölcsészettudóri fokozatot  elnyerte, tiszteletére latin verset 
adott ki') Ugyanekkor Lowcsányi Timit  ig látogatta ez 
egyetemet') 

XLII. 

V e r o n a : 

Dudics,  mielőtt 1556-ban Bolognába ment volna, e vá-
rosban tanult') 

>) KlflpfeL  Oeachichte und Besclireibniig der Stadt nnd UniversiU-
TUbingen. (Tübingen 1849.) 

*) Weszprémi. I. Centoria 76 lap.* 
3) Cawittinger 164 1. 
*) 1678, 7 idus novembris és 1681̂ annár 20-án kelt levelei a sel-

meczi levéltárban. Hornyánszky 246 1. 
6) „In honorem et laudem Joannis Saroandri Thumbaeensis - Pala-

tini'" (A nyomtatványt a késmarki evang. lyceum könyvtárában találtam.) 
*) Bartholomaeides. 96 i. 
r) Papadopoli Hist. Gymn. Patavini 88 1. 



XLIII. 
W i 11 e n b e r g.1) 

A wittenbergi  egyetem azon szerepnél fogra,  melyet a 
protestáns reform-mozgalom  megindításában játszott, szerény 
állásából európai blrre és világtörténelmi fontosságra  emel-
kedett Alapítója bölcs Fridrik  szász választófejedelem,  1502-
ben. Tanárait az Ágoston-rend tagjaiból nyerte. így foglalta 
el egyik tanszékét Luther Márton,  Ágoston-rendtt szerzetes 
kinek előadásai, még Tetzel elleni föllépése  előtt, az egye-
tem tekintélyét emelték. Azonban a vitatételek közrebocsá-
tása, majd a szent szék ellen megindított harcz, személyének 
és az egyetemnek még nagyobb jelentőséget szereztek. 
Ezen időtől fogva  Enrópa minden részeiből tömegesen gyUle-
keztek a tanalók Wittenbergbe. Mlg 1517 előtt a beirottak 
száma alig érte cl a kétszázat, az a következő években 
1586-ig, átlagosan hétszázra emelkedett 

A magyar ifjak  korán kezdettek ide gyülekezni. Az 
elsők közé tartozik Szentantali  Gergely,  ki 1521-ben tanalt 
itt és visszatérvén hazájába, a Dráván túl hirdette az új 
tant.2) 1522-ben követték Baurnheckd  György  Beszter-
ezebányáról és Ciriaei  Márton  Lőcséről; 1523-ban pedig 
bárom gyulafehérvári  ifjú.  Ezen időtől 15G0-ig 442, 
1560-tól 1599-ig 376, és így a XVI. század hetvennyolcz éve 
alatt "ezernél  több magyar tannló jegyeztetett az egyetem 

i) Ezen főiskola  számoa történetírókkal bír. A Wittenbergben 
tanult magyar ifj&król  is számos érdekes munka és értekezés lett közre-
bocsátva. Ai Wittenbergben tanult ifjak  névsorát első Laskói Csókás 
Péter kOzölte, egy Wittenbergben 1686-ben kiadott diaaeitatiójában; 
majd Weazprémi „Biographiae Medicorum" ezimtt müvében. Bartholo-
maeides 1817 Pesten ily czímtt müvet adott ki: „Memoriae Hungarorum, 
qui in alma qnondam universitate Wittemb ergenai . itudia in ludis 
patriis coepta, confirmarnnt  1614-ben Lipcsében Foerstemanntól 
megjelent: .Album Academiae Wittebergensis ab a. Ch. 1602—1680." 
Végre Bévész a Történelmi Tár VI. kötetében 207—230 ily czimfi  közle-
ményt adott: Magyar tanulók Wittenbergában Melanchthon halá-
láig (1660-ig). 

•*).Lampe 666 I. 



anyakönyvébe. Magyarország és Erdély minden megyéjét, 
minden városát képviselve találjak e sorozatban,') mely ki-
váló egyéniségekben nem szegény. Számosan magokra von-
ják figyelmünket  részint születésöknél, részint irodalmi, 
vagy egyházi tevékenységüknél fogva. 

Amazok közé tartoznak Eszterházy TamáB, Bánffy 
György és Bánffy  Ferencz.  Az utóbbit azon megtiszteltetés 
érte, hogy 1587-ben az egyetem rectorává választatott, mi-
ként hannincz évvel utóbb egy más főrangú  mafyar  ifjú: 
Thurzó Imre gróf.2) 

A magyarországi reformátorok  majdnem mindannyian 
itt tanultak. így Batizi, Dévay Biró Mátyás, Gelei, Heltai, 
Honter, Kopácsi, Ozorai, StOckel, Szegedi István, Vízaknai 
stb. Még több írót nevelt e íttiskola. Ilyenek a nevezetteken 
kivül: Bogner, Btttner, Csókás (Monedulatus) Péter, Szik-
szói Fabricius Bálás, Gönczi István, Hebner, Mokossini 
Lénárd, SchesaeűB Keresztély, Sommer, Szepesi György, 
Gyalui Torda Zsigmond stb. 

Számosan már itt Wittenbergben tettek kísérletet az 
irodalmi munkásság terén. Száznál többen voltak azon ma-
gyarok, kik itt tudományos müveket, beszédeket, latin és 
görög verseket nyomatattak ki a XVI. században. 

A magyar ifjak  a legnagyobb előzékenységgel fogad-
tattak az intézet tanárai által és mindennemű támogatásban 
részesültek; különösen mig Melanchthon  élt. Ez ugyanis ki-
váló rokonszenvet tanúsított a magyar iljak iránt. Többekkel, 
mint Erdőn  Jánossal,3)  Dévayval,*) StöcJcellel,5)  Gyalui 

1) Összevetve a Révész és Bartholomaeides által közlött névsort. 
a) Bartholomaeides 86 1. 
3) 1637 oktéber 7-én ajánlja Nádasdy Tamásnak. Levele a „Corpus 

Reformatornmu-ban.  Melanchthonia Opera. Epistolae. 113. 417.1. 
«) 1637 október 7-én ajánlja Nádasdynak. 1641 deczember 28-án 

György brandenburgi őrgróf  cancelláqának. 1638 november 1-én Vitus 
Tivadarhoz intézett levelében említést tesz Dévaytól vett levélről. Me-
lanchthonis Epistolae. III. 417, 692, 714 11. És V. 0. Franki V. ftéwaj 
Ferencz fiainak  hazai és külföldi  iskoláztatása. 24 1. 

•) Melanchthonnak 1544 július 19-én és augusztus 19-én Stöckelhez 
intézett levelei, melyek elsejében baráti szeretetét hangsúlyozza, másikában 
neki a mansfeldi  lelkészi állomást fölajánlja.  Melanchthonis Epistolae. 

rliXIL. HAZAI K 6 e C L F . 1 S K . X V I . S 7 . 19 



Torda  Zsigmonddal,')  Preysz Kristóffal*)  stb. baráti vlszony-
ban állott.3) 

Azonban 1592-ben a Wittenbergben tanuló magyar 
ifjak  vonakodtak elfogadni  a „Concordiae formula"  czlm 
alatt ismeretes hitvallást, mely Luther hitelveit mereven 
állítja föl,  szemben a reformált  egyház felfogásával.  Ennek 
folytán  mindannyian — 25-en voltak — fejedelmi  parancs 
által száműzettek. A következő években hazánkfiai  gyé-
rebben jöttek ide. 

A magyar ifjak,  más nemzetiségek példájára, külön 
társulattá (bursa) egyesültek. Erre 1546-ban történt meg az 
első lépés, midőn a „Liber Bursae Wittenbergicae" élére 
Kolozsvári Literátus Ferenez és Debreczeni Bálás elsők je-
gyezték neveiket. Azonban állandó szervezetet e társulat 
csak 1555-ben nyert, midőn szabályaikat megalkották, me-
lyek 1571-ben az egyetem rectora által megerősíttettek. 
Ezek fölhívják  a társulat tagjait áhitat-, vallásos buzgalomra, 
szorgalmas és erényes életre, kihágások és bűntények elke-
rülésére. Egyik pont megállapítja, hogy komoly, hosszú, 

V. 446 és 460 II. V. ö. Kéwai Ferenez fiainak  liazai és külföldi  isko-
láztatás*. 10 1. 

i) 1646 marczins 26-én Tarnovszki Menyhért krakkói kapitánynak, 
1646 marczius 27-én Perényi "Péternek ajánlja öt. 1669 májua 20-án 
Tordának a meleg barátság hangján ír levelet. Melanchthonis Epistolae. 
V. 713, 716 és IX. 822 lf. 

J) A „Corpns Reformátorom"  gyűjteményben Melanchthonnak 
Preysz Kristófhoz  (Christophorus Pannonius) intézett 48 levele van 
közrebocsátva, melyek e két férfiú  szivélyés viszonyáról tanúskodnak. 
(IV—IX. kötetekben.) Preysznak 1666-ben kiadott „M. T. CiceronÍB vita" 
czímtt müve elé Melanchthón ajánlólevelet írt. Ez egyébkint, másokhoz 
intézett leveleiben is gyakran melegen emlékezik Preyszról. 

3) Melanchthonnak a „Corpns Beformatornm-ban  kiadott leve-
leiből tudjuk, hogy ö több más Wittenbergben tanuló magyar .ifjút  is 
pártfogása  alá vett és támogatott. A magyar nemzetről általában 
gyakran emlékezik a részvét és rokonszenv szavaival. Még csak azt emel-
jük fc,  hogy kevéssel halála előtt, 1669 szept. 1-én nyilt ajánlólevelet 
állított ki a Wittenbergből hazautazó magyar tanulók részére; fölhiván 
a hatóságokat, hogy őket védjék és a vámoktól fölmentsék.  Indokul fel-
hozza ai érdemeket, melyeket a magyar nemzet a kereszténység körül 
-szerez, harczolva a török ellen. (Sinai gyűjtemény Debreczenben.) 
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magyar rnhát viseljenek; ktllöncz szabású öltönyt, arany 
zsinórral, drágakövekkel, tollakkal diszlö kalapokat ne 
használjanak. „Ha pedig valaki, megfeledkezve  minden 
szeméremről, nem pirulna magyar öltöny helyett máa.nem-
zetbeliek ruháját fölvenni",  első Ízben megintetik, B ha ez 
nem használ, a társulatból kizáratik. 

A társulat tagjai magok közül évenkint seniort válasz-
tanak, ki tánai fölött  hatóságot gyakorol, viszályaikat ki-
egyenlíti, panaszaikat orvosolja, összehívja és vezeti gyűlé-
seiket, melyeken részint közös érdekeikről tanácskoznak, 
részint tudományos kérdések fölött  vitatkoznak.1) 

Kakas  György  volt az első senior. ÉB ezen időtől 
kezdve a Wittenbergbe érkező s a társulatba fölvett  áj tagok 
eajátkezűleg szokták neveiket a társulat könyvébe jegyezni, 
hová egyúttal nevezetesebb eseményeit és számadásait is be-
írták.2) 1568-tól kezdve szokásba jött, hogy a belépő tagok 
külön hitvallást tettek le, mely Luther tanait az antltrinita-
riusok ellen hangsúlyozta.3) 

A társulat saját pénztárral bírt, mely a tagok által 
fizetett  illetékekből alakult. Magyarországból is érkeztek 
gyakran pénzadományok, réBzint községektől és hatóságok-
tól, részint oly lelkészek- és tanítóktól, kik egykor szintén 
Wittenbergben tanultak. Álljon itt néhány példa. 

1568 Szikszói Hellopaeus Bálint e^ri tanító 1 forintot. 
1569 Vethesi János váradi tanító 1 tallért. 
1570 Csanaki János pesti lelkész 1 „ 
1571 Artopaeus Gergely és Caesar György pataki ta-

nulók 2 tallért. 
1574 Artopaeus Gergely helmeczi tanító 1 aranyat. 
1579 A túri iskola tanulói fél  tallért. 
1585 Az erdélyi kormányzók száz tallért. 
1587 Bánffy  farkas  10 tallért. 
1588, 1589, 1591 Eároli András pataki tanár 2 forintot 

és fél  tallért. 
i) Lampe 376 1. Bartholomaeides M 1. 
*) .Liber Bursae Wittembergicae." A debreoieni reform,  collégium 

könyvtáriban. 
. i) Lampe 876 1. 

19* 



1593 Váradon gyűjtöttek 40 tallért. 
15lj4 Baksi Féter gyöngyösi tanító 2 tallért küld stb. 
A pénztárból a szegény vagy beteg tanalókat és a ha-

zájokba visszatérőket segélyezték, a fölmerülő  közös kiadá-
sokat fudözték,  végre lakomákat  rendeztek. Ezek kétfélek 
voltak. Ugyanis voltak oly lakomák, melyeken csak a magyar 
ifjak  vettek részt; 6Öt némely pénzküldemények egyenesen 
azon rendeltetéssel érkeztek „ut in rhenano absumeretur", 
hogy rajnai borra költsék el „quod — teszik hozzá — ala-
criter praestitum est." Emellett évenkint tanáraik  tiszteletére 
ünnepélyes ebédet rendeztek. 

Ennek első nyomát 1562 februárban  találjuk, amikor 
vendéglőben tartották meg. A vendéglősnek 72A tallért fizet-
tek, malagai borért, marczipánért és fűszerekért  8 tallért és 
4 garast, a szakácsnak és szolgáknak egy tallért. 1563-ban 
a lakoma számlája 24 tallérra és 2 garasra rúg; a következő 
tétellel is találkozunk „pro experimento cibi ungarici tallerum 
unum." 1568 óta rendesen Theodoretus  Sebestyén  egyetemi 
tanár vállalkozott az ebéd előállítására. Az említett évben 
neki 10, szolgáinak 1 tallért, a fiiszerárusnak  8 tallért, a 
rajnai borért 7 tallért s 18 garast fizettek.  Az 1571 június 3. 
rendezett ebéd költségei harmincz tallért meghaladtak, mi-
után azt a szász fejedelem  cancelláija is megtisztelte jelenlé-
tével. 1573—75 közötti években ily ebédek nem tartattak. 
Annál nagyobb fénynyel  rendezték a lakomát 1575-ban, mi-
dőn a költségek közel 50 tallérra rúgtak. 

A tanároknak pénzbeli ajándékokkal is Bzoktak ked-
veskedni.1) Így midőn 1576-ban a magyar társulatot veszély 
fenyegette,  három tanárnak egyenkint egy aranyat nyújtott 
át a senior, azon kéréssel, hogy a társulatot támogassák.2) 

') 1571 „Doctori Joanni Majori in nuptlis muneris loco nomine 
eocietatis obtuli anreon 6. — Doctori Henrico Mollero Misnae muneris 
loco obtnli aureum unum . . . seeunda vice misi aureum unum. Pro 
carmine Doctori Majori Misnae in nuptiis oblato, Cratoni qui typis im-
irimebat numeravi grossos 21." 

2) 1676. „Cum itaque in tristi illa eonvertione Academiac, uoBtro 
itiam coetni impendere videretur'periculum, ex consilio Dominorum frn-
trum tribus Dominis Praeceptoribus obtnli honorárium munus auroos 3, ut 
nos consiliis irstruerent, et incolumitatem societatis nostrne defenderent."' 



A társulatnak könyvtára is volt. 1576-ban Cicero mun 
káit, EraBmus Adágiait, Boetius munkáit és Sophokles szo-
morújátékait vásárolták, összesen 15 tallér árán. 1590-ben 
Váradi  Mihál  halála után jelentékeny gyarapodást nyert e 
könyvtár.1) 

A Wittenbergben tanuló magyar ifjaknak  csak csekély 
része élt itt saját költségén. A legtöbben főúri  pártfogók, 
vagy a városok költségén küldettek ide. Bártfa,  Eperjes, 
Kassa, Késmárk, Körmöcz, Lőcse, Pozsony, Selmecz stb. 
városok levéltárai nagy számban őrizték meg a tanulók leve-
leit, kik Wittenbergből majd kálájokat tolmácsoltak a vett 
segélyért, vagy ennek megküldéséért esedeztek. Többnyire 
nagy terjedelműek ez iratok; de tartalmuk kevéssé tanulsá-
gos. Csak phrásisokban, ó- és új testamentomi idézetekben 
gazdagok. 

A wittenbergi főiskola  a bazai protestantismus vallási 
fejlődésére  és cultúrai emelkedésére lényeges befolyást  gya 
korolt. Az ezernél nagyobb számú ifjak,  kik a XVI. században 
itt neveltetettek, az itt elsajátított hitelveknek lettek aposto-
laivá, az itt megismert tanrendszert honosították meg hazai 
iskoláinkbau és a szerzett tudományos ismereteket dúsan ér-
tékesítették hazai irodalmunkban. 

Ezon adatokat a „Libor Bursae Wittembergicae" könyrbtfl  vet-
tem. (A debreezoni reform,  collégium köoyvt árában.) 
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A trtttertergi egyetemen taaalt M g y t r - 4m e r M y -
oresági IQak névsort.*) 

(1622—1600). 

1522. 
Georgias Banmheckel, de Nonaolio dioc. Strigonien. 
Martinas Ciriaci de Leowczofra  Dio. Strigonien. 

1528. 
JoanAes Bontsler Zcytburgen. traneilumnuB Alenss. dioc. 
Joanne« konsch transilnanns Albenaa. dioc. 
Valentinas Haltrich transilaanus Alben.dioC. 
Dionisins Loicias Pannonius. 
Balthasar Gieba Baden. 
M&theu» Tkomé Noaosolanas Strigonien. dioc. 

1524. 
Joannes Vthm$nnns Ungarns Baden. 
Joannes Casler dioc. Strigon. 
Conrad TU Cordatns de Weissnkirchn. 
Georgias Transilaanas Mistricien. 

1626. 
Christian» Lanins Gybnits Ungarns. 

1627. 
Johannes Siglerinas de lentschaaia Dioc. Strigon. 

1528. 
Wolfgangos  Talhaser Posonien. dioc. Strigoniensis Mgr. 

Cracoviens. 
1529. 

Johannes Henckelbich angaros. 
Michael Salei ex Hangaria. 

•) Ricát  is Bartkolomaeide*  Utal kOslBtt névsorok Bsasaállitfaa. 
Mintán u anyakönyvet németek Texették, a magyar uemély- <s hely-
nevek többnyire elferdítve  vannak. 



Matthias Biro de Way Hong-, 
Gregorius Johannis Debrecinus Hong. 

1580. 
Joannes Daxs ex Newsidell. 
Mgr. Egidius Faber Cremnieen. 
Simon Transilnanua Caaeouiensis. 
Leonhardus StOeckel Bardfensis  hungarus. 

1631. 
Benedictas Blasij transiluanas. 
Demetrius Cydae de Coris vngariae. 
Emericas Osorinns ex hungaria. 
Lucas Thurinus ex Hungaria. 
Andreas Lupus Strigoniensis. 

1582. 
Franciscus Tornensis. 
Simon Agriensis Hangarus. 
Stephanos Galzeechij Ungarns. 

1582/8. 
Joannes Antalh Vnganis. 
Gregorios Salczer Schemniczienaia hungarus. 
Johannes Baronios de Kohly, dioc. qoinqoe ecclesienaia, 
Benedictas Zerenciensis, dioc. Agriensis. 
Martinus Passolinns eiasd. Dioc. hang. 
Gregorios de Belowita, hangarus ad Caschouiam. 
Caspar de Zeten hungarus diocesis Strygoniensis. 
Mattheus Babay Simichios hangarus. 

1933/4. 
Michael vngar Strigoniensis. 
Gregorios Faber Sopronienais. 
Lacas siloestris. 
Thomas de vihel. 

1534/6. 
Andreas Saaer Cremnicensie. 
Franciscns Leatsehoaiensis. 
Johannes Peter de fillacb. 

1686. 
Jacobos himmelreieh kremnisensis. 
Lacas Hannadinos Vngaras. 
Leonhardus Vodsbeek Vngaras. 
Georgias xaxaf  i. e. galius vngaru*. 
Thomas de Strigonio vngaras. 
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Stephanus Saas vngarus. 
Benedictas Lorinua vngarus. 
Chriatopboraa Breies posoniensis. 
Sebastian us Boldius vngarus. 
Petrus Stockei a Bartha vngarus. 

1536/7. 
Martinas Hentsina de Huabach Tranasyluaniae. 
Johannes Bogner Tranasyluaniae. 
Franciscns Haschadi Nobilis Vngarus. 
Laurentius Möldener ex Schemnits Vngar. 
Michael de Ea Kalo Vngariae. 
Christi anns Kostius Sabesieosis Transsii. 
Lucas Bildhalmer Mechelsdorfer  Transsii. 
Paulus Bubigallns Cremnitc. 
Gregorius scheg achvariensis trans. 

1637/8. 
Stephanns Chol ami Vngarus. 
Gregorius Peter Vngarus. 
Nicolaus Binolens Vngarus. 
Petrus Czalndinus Vngarus. 

1538. 
Valentinus Grenioerus Biatricensis. 
Alexander Tringer Transsyluanus. 
Hieronymus MeXat  Transsyluanus Coronensis. 
Joannes Byssus Coronensis. 
Benedictas. Gnncini Hungarus. 
Stephanns Gnncini Hungarus. 

Franciscus Vnitnerua Transsyluanus. 
Paulus Benckner Coronensis.' 
Paulos Sartor ex Alba regali Pannóniáé. 
Barfholomens  Bogneros Coronensis Transsyluanus. 
Jacobus Segodnnensie Pannonius. 
Emericas Pesti ex dioceri Vaciensi. 
Demetrius Temeeuarinus Pannonius. 
Joannes Kiseeriensis Pannonius. 

1538/9. 
Bartolomeus Altenberger Zibiniensis Transsyluanus. 

1639. 
Georgina Schlernitius de Krymnita. 
Caspar de S. Gottardo Pannonius. 
Andreas Thurinus Tarnouienns Pannonius. 
Sigismundus Geleos Transsyluanu«. 
Caspar Petcsche Clausenburgeneis. 



1540/1. 
•Gregorius Wisacknaj Vngarus. 
Demetrius Batisi Vngarus. 
Joeephus peeti Vnganu. 
Joannes Henckel Lentscboniensis. 
Canradus Henckel Lentscboniensis. 
Emericas Pntnagi Vngaras. 

1541. 
Joannes Saltzer Schemnicensis. 
-Stanislaus Bodenstein Posnensis. ? 
Joannes Sommer Cassioforensis  Vngaras. 

1541/2. 
Andreas Batizi Vngarus. 
Blasius Felnemetsi Vngarus. 
Valentinus Vagner Transiluan. 
Georgius hogtesius Transilaanus. 
Bartolatneas Fraxinus Vngarus. 
Basilius Tnrmerius Vngaras. 

1542. 
Stephanas de Copatz Hangarus. 
Joannes Conisch Caseoforensis. 

. Stephanus Ganoj Hungarus. 
Caspar Pastor Hungaraa. 

1542/3. 
Caspar Heltenaia Transsiluanua. 
Stephanos Seghedinus Hungarus. 
Benedictas Abadioa Hungarus. 
Franciscus Mobinua Hungarus. 
Blarios Byhornina Hungarus. 
Joachimas Francos Sehosiensis Hangar as. 
Christophoms Guldener Cepasiensis. 
Georgius Felsner Coronensis. 
Fabianus Bapenais Coronensis.. 
Matthias phraniua Coronenais. 
Thomas Wemelius Coronensis Transyluanus. 
Joannes Tortlerus Transsiluanus Schemnicensis. 
Joannes Alagij Vngarus nobilia. 
Andreas Vduaij Vngarus. 
Martinas Boseman Vngarus Carponensis. 

1543. 
Albertus Fromloch transsiluanus. 
Blasius Varij Vngaras. 
Martinas Caluus sibunenais transsiluanus. 



Seruatus Gislerus Coronensis. 
1543/4. 

Emericas Palutski Vngarus. 
Leonhar'dna Gross Cybiniensis transilua. 
Georgine Andalffi  veterisolienris vngarus. 
Michael Kues Transilnanns. 
Valentinas Caroli Vngarus. 

1544. 
Dominicas Lncinua Coronensis. 
Georgius Salczb&nck Carponensis. 
Casparus ex Giala Vngarus. 
Joannes Hensel Bartphensis. 
Simon Bolemns Coronensis. 
Christopheraa Molnerus Caseoforensii. 
Albertus Lanio Leutsschouiensis. 
Michael Nedoächusky ex Hungaria.. 
Joannes Moscopius Cremnicaensia. 

1564/6. 
Christopherus Lippensis Vngarus. 
Steffanus  Harsani Vngarus. 
Thomas Kisani Vngarus. 
Emericus Sigetinus Vngarus. 
Petrus Zcschapa Vngarus.' 
Joannes Mediomontanus Vngarus. 
Matthens Maidnar Schernnicensis. 
Georgius Huter Cybinianus. 
Petrus Hammerus Transiluanus.. 
Emericus Boxer Zeipsenais 
Albertus Feltoti Vngarus. 
Georgius Prodabiainus Vngarus. 
Joannes Cosmider Posaamenais ? 
Petrus Boetzcvingen Transylnanus. 
Leonhardus Crommerius Eltseschouienris. 
Jacob us Judicis Bartzensis. 
Stanislaus Fechter Bosenbergensis. 
Matthias Midalis Bosenbergensis. 

1546. 
Sebastianus Bringer Strigoniensis. 
Mattheus Segetinus Vngarus. 
Raphael Steger ex nouisolio Vngarus. 
Bartholome» Malas Coronensis Trassiluanui_ 
Joannes Samboki Ternaniensis Vngarus. 
Joannes Schreiner Silpramenais Vngarus. 
Nicolans Elsterinns Vngarus. 
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Simon Bogknerus Transsiluanus. 
Michael Raychyani vngaras. 
Martinas a 8. Elisabeth Vngaras. 

1545/6. 
Francisens Litentus Klansenbnrgen. 
Blasius Dobertsin Vngaras. 
Matthias Feschner Bistricianus. 

1546. 
Andreas Ormancusiensis Vngaras. 
Damianos Gräfe  Zeppusensis. 
Dionysias e Septem Castris. 
Johannes Sasaarinos Vngarus. 
Egidias Saltser Carponensis. 
Matthias Hebberlyn Carponensis. 

1547/8. 
Nicolaas V alpin as Coronensis. 
Bartholomaus Wei ranch Coronensis. 
Caspar Lagislaud Schemnicensis. 
Franciscus Claasenbnigensis Transsylaanas^ 
Michael Korlath nobilis Syrmiensis. 
Jonas Bemander Schemnicensis. 
Stephanus Gyompor ex Saperiore Pannonia. 
Johannes Satmarius Ungarns. 
Lucas Fa tag Ungar as. 
Wolbertus Salacij Ungarns. 
Valentinas Debrecinus Ungarns. 
Michael Horaatij Ungarns. 
Josephns Zogedinns Ungarns. 
Emericas Bathori Vngaras. 
Matthias Tewissiensis Pantonine. 
Stephanns Cruci ger Crimieensis. 

1548/9. 
Johannes Belsius Hangarus. 
Georgius Siculus Tranrilnanas. 
Michael Beidel transsiluanus. 
Valentinus Scharnader transiL 

1549. 
Matthias Galai Vngaras. 
Stephanus Clausenbnrgensis Tranw'lua. 

1649/50. 
Helias Chyoka Seclusinus. 
Wolfgangas  Paulinus Coronensis. 



Laurentius Klein Pietricien Transsylua. 
Gallus Castak L e. diaea Transsyluanus. 
Francisco« Futaginus Hungarus. 
Nicolans Kaoyó Transsyluanus. 
Marianus Piecker Coronensis Transsylvanus. 
Laurentius Wh euer Musnen. Transsylvanus. 
Laurentius Leusinus -
Petrus Arcusinus Transsyluanus. 
Matthias Marcus Schemnicen. 

1550. 
Valentinus Hessus Coronensis. 
Matthias Orbazius Hnngarus. 
Georgius Treinger Transyluanus. 
Lucas Vngleich Transyluanus. 
Joannes Vid Bassaracius-
Mattheus Gboczi Hungarus. 
Lucas Zilahinus Hungarus. 
Christophorns Vendigius Epericnsis. 
Valentinus Klybnick ex montanis Hungáriáé. 
Georgius Hozwthoij hungarus nobilis. 
Georgius Abstemius Hungarus. 
Paulus Fridrieh Transyluanus. 
Johannes Scheider Bärduensis Hungarus. 

1650/1. 
Melchior Goldinus Coronensis, 
Petrus Bognerus Transiluanus Coronensis. 
Andreas Blauu&rij Coronensis. 
Nathanael Bhenander Schemnicensis. 
Vincentins Szinrai Vngarus. 
Bernhard ÜB Schaluuaraliensis. 
Blasius Secinus Vngarus. 
Valentinus Vize Camoracensis. 
Andreas Serstman St'rigoniensis. 

1551. 
Simon Osdolanus Transsyluanus Pannonius. 
Emericus Zombatinus Hungarus. 
Benedictas Hnnnadcs Transyluan. 
Johannes Zabracensis ülyricus. 
Geruasios Nagalakinus Transyluan. 
Stephanus Batisius Hungarus. 
Georgius Agriensis Hungarus. 
Thomas Bencius Epperiensis Hungarus. 
Matthias Feynerus Epperiensis ex Hnngaria. 
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1551/2. 
Stephanas Maramoroeinus Vngarus. 
Angosturas Clenius Transaylaanni. 
Georgias Beipchius Coronensis Transsylaanus. 
Georgias FüsHlej ex inferiore  Pannónia. 

1562/3. 
Michael Szőlőéi Vngarus. 
Petras Sigitti Vngarus. 
Paulas Fuchsins Coronensis Transyluanus. 
Lucas Agriensis Hungarus. 
Jacobus Mellemberger Cibinensis Transsyloani. 
Stephanns Gross Cibinensis Transsyluanus. 
Petrus Calipoenus Schlaicensis Transyluanus. 
Titus Amicinus Coronensis Transyluanus. 
Georgias Ostermayer Coronensis Transyluanus. 
Basilius Nagfalvinas  Vngarus. 
Simon Fischer Crimnicensis. 
Christophoras Pogener Crimnicensis. 
Paulus Lubener Crimieensis. 

1553. 
Johannes Cybnerus Bartuanus Vngarus. 
Ele&zar Sehlaher Schemnicensis.. 
Antonius Senkiral transyluan. 
Thomas Sabrancki Vngarus. 
Andreas Nigrinus Cremnicensis. 
Michael Caeise Carpanensis Vngarus. 
Balthasar Kyrallus Transyluan. 
Andreas Querlach Turoclensis Vngarus. 

1553/4. 
Paulus Dancins Zentbenedechinns Transsyluanus. 
Andreas Babotius Simmodinus. 
Franciscus Eghledinua, Hungarus. 
Georgius Canissei Vngarus. 
Simhn Hermeline Scharsens is Transsyluanus. 
Jacobus Fabri Muschnenns Transsyluanus. 
Christianas Clompins Coronensis Transsyluanus. 
Stephanna Bolkesch Schesburgensis. 
Jacobus Bupensis Transsyluanus. 
Georgius Zegledinus Vngarus. 
Joannes Varadinus Vngarus. 
Joannes Cyngeri Vngarus. 
Georgias Barani BartphenBis Vngarus. 
Ambrosius Stibnerns Schemnicensis. 
Joannes Gnisius Vachensie. 
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1554. 

Gregorius Monar Vngaras. 
Blasius Debrecinus Vngarus. 
Stephanus Iwantay Vngar. 
Christophorus Urdescher Reichwinensis Transsyluanus. 
Joannes Kx&pidel Corensis. 
David Ebenbach Corensis. 
Jacobus Kolb Eperiensis. 
Magnus Chonradus Eperiensis. 
Gregorios Coronensis Transsyluanus. 
Martinas Maschnenris Transsyluanus. 
Paulas Kröner Zebasiensis. 
Antonius Plattner Zehusien. 
Thomas Compennann Muschnensis ) 
Georgias Megensis ) Transsyluani. 
Petras Melas Megensis ) 
Ganthoras Vngaras Naambargensis. 

1564/5. 
Paolos Vernerus Eperiensis. 
Georgius Schaanekebaonck Coronen. 
Benedictus Poscholt Conariensis. 
Matthens Amman Cibingensis. 
Stephanns Enttschar Olomocensis. 
David Schultes Carpanensis. 
Michael Sigler Cibiniensis. 
Martinas Bakotias Turociensis. 
Joannes Bietricias Transsyluanus. 
Gregorius GrUengang Vngaras. 
Valentinas Schenck Transsyluanus. 
Salomon Scherer Bartphensis. 
Matthias Chabay Vngaras. 

j Mod, Clausenburgenses Transsyluani fratrea. 
Georgias Fabri Tordenmc. 
Andreas Sandor Toidensis. 
Paolos Thon Vngarus. 
Erasmus Greiff  aurifaber  Cibiniensis. 

1655. 
Paolos Seraphin Transsyluanus. 
Daniel Jungling Cibiniensis ) . . 
Ezechias Zeidner Barcensis ) 
Andreas Marci Transsylaanns. 
Franciscns Megdensis Transsylaanns. 
Simon Jessenins Thnrocensis. 



'Lucas Fabinus ) _ 
-Clemens Fabmus ) P o P r a d ' e n « « -
Valentinas Crispus Coloeu&riepsis. Vng. 
Blasius Barscheuinua Hnngaras. 
Caspar Herrath Hungarus. 
Michael Wirtt Semproniensis. 
Caspar Bezeckins veteria ohlienais ex mont anis Hungáriáé. 
Paulus Mauricius Crimnicensis. 
Thomas Abdrncker Nouisolen. Vng. 
Blasius Kroner Sepnsiensis. 
-Jacobus Peckelins ex Altenbnrgo Vngar. 

1555/6. 
Balthasar Mickten Veterisoliensis. 
Andreas Sij ) p ^ ^ . . 
Bartholomaeua Bagossi) 
Thomas Jordan Clausenburgensia Transsylaanus. 
Michael Literátus Heuesih Pannonius. 
Christianna Schaeseus Transyluanus. 
Caspar Syluius Pannoning. 
Stephanos Lasskay Pannonius. 
Caapsr Carolas Pannonius. 
Wolffgangus  Schuman Pannonius. 
-Calixtus Honterus Coronensis Tranesyluanus. 
Philippus Eisen Transsyluanus. 
Matthias Clemens Bistriciensis Transsylaanus. 
Andreas Tranius Coronensis Transsyluanus. 

1556. 
Gregorius Hankofsky  Bartphensia. 
Gregorius Chykay Vngarus. 
Georgius Loescher Crimnicius. 
Gregorius Segedinus hungarus. 
Emericus Begiovillanus hungarus. 
Andreas Caroleus hungarus. 
Johannes Hattwanius hungarus. 
Vrbanua Coppanius hungarus. 
Alexina Sehwartz Transsyluanus. 
Stephanos Schwarte Transsyluanus. 
Georgina Burkircher Posonienaia. 
Franciscns Ferinos Hnngaras. 
Fabianus Lernescher Bistricensis-

1556/6. 
'Caspar Syluius Hungarus. 
Petrus Melius Vngarus. 
Johannes Heidner Transsyluanus. 
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Matthias Eberhart Iglouiensis. 
Chriatophorns Jain Cassouiensis ex Pannónia. 

1567. 
Georgias Crace rus Bistricius Transsyluanus. 
Francia sus Maasakius Eperien. 
Stephanos Eaechius Vngarus. 
Nicolaus Verismarty Vngarue. 

1657/6. 
Gregorius Freund Crimnicensis. 
Miehael Micalos Regiomontanua Vngarus. 
Mattheus Sarmasagins Vngaras. 
Fabianns Wagnerns Bistricenais Transsyluanus. 
Joachimus Tentsch Bistricen. 
Alexander Kendi Vngarus. 
Andreas Slamösfalini  Vngarus. 
Martinas Bart Leotzchoaiensis. 
Israel Zeiss Pannonius Carponensis. 
Andreas Goeczeliua Carponensis Pannon. 

1558. 
Christopherus Ungnad Baro in Sonneck etc. S. Caesarea« Mti» 

Consiliarius ac Comes Comitatus Varasdiensis. 
Johannes Pannonios Massooiens. 
Jacobus Bosenei Vngarua. 
Laurentius Thegius Leutschauienais. 
Thomas Clein Coloanalienria Transsyluanus. 
Stephanus Pancotti Hungarua. 
Nicolaas Literátus Transsyluanus. 
Johannes Literátus ) _ , . 
T , T • • v \ Transsyluani. Johannes Lipnch ) 
Valentinas Fabri ) _ . . 
Franciscus Victoris ) 
Caspsras Badeck Strigoniensis. 
Stephanas Tiham. 
Stephanas Mustricius. 
Petras Dombrinus. 

1 Zickzoainas. Basibus ) 
Stanislaus Fabri Zeposiensis. 

1658/9. 
Valentinas Schmi t Noaoaoliensis ex metallicis vrbibus Hungáriáé. 
Paulos Kerachius Transyluanus. 
Locas Santooianos Vngaroa. 
Demetrius Bimastzetsynua. Ungarqa. 



Georgiu Gontmnus Vngaras. 
Georgina Polner Lentschouiensis Vngaras. 
Matthias Wyhelinus Vngaras. 
Alberto« Agrienna Vngarna. 
Michael Fabri Cibingenais Transsyluanus. 
Johannes Gendescb Heldensis TranayL 
Lanrentina Bombrecher Wirdalbinoa Tranaylnanos. 
Simon Sntoris Wyrdalbinus Transylnanna. 
Thomas Vreinus Stolzenborgensis Transyluann«. 
Demetrina Sybolthins ex Vngaria. 
Emericas Hwtztbius Vngaras. 
Johannes Hartman Crimnicensis. 
Franciacos Strigoniensis Vngaras. 

Carolas Rosenkrans Sempronianas Pannonion 
Simon Nag Zernanbo Vngaras. 
Georgias Copaci Vngaras. 
Johannes Greelingns Carponensie. 
Thomas Schindler Carponensis. 
Balthasar Faessal . . _ . __ , < urennicenses BIMS. Johannes Foeseel ) 
Matthias Olseheros Carponensis. Pannonins. 
Johannes Opel Transyluan OB. 
Petras Besnemos Hnngaras. 
Georgine Albani de Cyrkei, nobilis Hungaras.-
Johannes Oskai Hnngaras nobilis. 

Petrus Dcbrecinu* Pannonins. 
Adamns Sidelins Transylnanna. 
Paulus Paulinus Coronensis Transyluanus. 
Stephanns Wolfart  Claudiopolitanns Transyluanus^ 
Johannes Ssunyogk Vngaras nobilis. 
Demetrius Budai Vngaras. 
Johannes Pesti Vngarus nobilis. 
Andreas Magoeki Vngaras nobilis. 
Lucas Leo Sibimiensis Transyl. 
Lazarus Raw Schultner Transyl. 
Johannes Daru Vngari. 
Laurentius Litzkai Vngari. 
Leonhartna Hensman Sehetborgensis Tranaylnaaus. 
Franciscns Zackmarios Vngaras. 
Benedictna Szigethi, Pan. 
Sebaetianna Pectinatoris, Semnits. 
Petras IlloBvanus, Ung. 
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1669. 

1569/60. 
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Pan. 

1561. 
Lucas Nyiri, Miskoltzinus Ung. 
Johannes Stöckeliua, Bartph. 
Matthias Almáasy, Nob. Ung. 
Gregorius Warniay, Nob. Ung. 
Johannes Greifenczweig.  Eperiesiensis. 
Florian Daniel. Strigon. 
Emericus Tarczali. Ung. 
Martinus Budai. 
Benedictus Retekemét!. 
Demetrius Szikszay. 
Stephanus Gönczi. 
Ambrosius Kyllenius. Ung. 
Erasmus Sebaldi. Ung. Cremnicz. 
Martinus Daduck Schwenglerus Noviaolienaia. 
Gregorius Igaaaág. Eperiesiensis. 
Matthias Husztius. Ung. 

1562. 
Emericas Udvarethy, Ung. 
Valentinus Hellopoeus Szikszay. 
Christoph. Malczerus. Eperiesiensis. 
Jacobos Kellner. Semproniensis. 
Joh. Bosenkrantz. Semproniensis. 
Andreas Munkás. Olarinus. 
Joh. Agricola, Ketskemetienais. 
Demetrius Miskóczy. Ung. 
Gregorius Szikszay. 
Laurentius Szegedy. 
Gregorius Dopscher. Leutsoviensis. 
Georgius Sas vari. 
Benedictas Batizi. 
Joh. Zobranczy. 
Emericus Szulyok. 
Basilius Smigmatopoeua. 
Paulus Szabó Varadienaia. 

Nicolaus Miakoczy. 
Melchior Ablanczy. 
Mattheus Tordensis, 
Nicolaas Agrianas. 
Thomas Bellarinus. 
Lucas Tolnen8is. 
Andreas Dobay. 
Joh. Clypeatoris. 
Stephanos Marcus. 
Siculus Czikiensis. 



1563. 
Martinas Schochot. Thuroczius Ung. 
Leopoldus Reicbentbaler, Posoniensis. 
Stephanas Theleky. Ung. 
Michael Ezechios. Ung. 
Stephanus Monostorius. 
Petrus Baney. Ung. 
Petrus Carolinus. Ung. 
Petrus Czingariuus. Ung. 
Joh. Springer. Novocomiensis Ung. 
Michael Scholtes ) 
Ambrosius Hecht ) S c e P U 8 l e n f l e B -
Philippus Labosch. Muraniensis Ung. 
Casparus Crömer. Leutsoviensis. 

1564. 
Nicolaus Carol i. 
Joh. Suhannak. 
Thomas Debreczinus. 
Elias Schall ) 
Andreas Saltzer ) Schemmtzumses. 
Matthias Mollerus. Cremnitz. Ung. 
Emericus Loricius Ung. 
Augustinus Ecerius. Crem. 
Urbanus Daróczy. Ung. 
Jacobus Turius. 
Joh. Miskoltzy. 
Valentinus Sajó Szent Pétery. 
Albertus Szegedy. 
Andreas Agriensis. 
Michael Mohinus. 
Nicolaus Galaczei. 

1565. 
Laurentinus Marcus. Czegledinus Ung. 
Caspar Fabriczius. Deberhegy Ung. 
Joh. Trumplerus. Cibiniensis. 
Franciscus Vedani. Ung. 
Timotheus Eresling. Schemnitziensis. 
Thomas Szenney. Ung. 
Bslthasar Szentmihalinus. Ung. 
Martinus Dietrich a Blasenstein, nob. Ung. 
Georgine Saderckin. 
Sigismundus Endridy. 
Joh. Beliskius. Eperiesiensis. 
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1566. 

Job. Felnámeti. 
Ambrosius Szikszay. 
Bartholomaeus Thaley. Ung. 
Antonias Thalaei. 
Jacoboa Melczerns. Eperiesiensis. 
Michael Paxi. Hang. 
Adamas Tordensis. 
Casparas Decsi Ung. 
Job. Henrotns. Agrienais. 
Emericas Szanky. 
Stephanns Békési. Ung. 
Valentinas Eccius. Baptpbensis. 
Georgina Heniscb. Bartphensia. 
Matthias Thurms. Ung. 
Elias Szeges. 
Christopherus Esander, ex Zepusio.. 

1567. 
Job. Wetteschi. Ung. 
Franciscns Kopázi. Ung. 
Job. Szikszay Ung. 
Georgina Torta. Eperiesiensis. 
Nicolans Monostori. Ung. 
Laarentiaa Tornator. Carponensis. 
Christoph Szigethy. 
Michael Ungvári. Ung. 
Georgias Radaschinas. Bartph. 
David Stöckelius. Bartphensia. 
Georgina Serarins. 

1568. 
Nicolans Germatinns origine Sároeiensis. 
Balthasarus Thurius cognomine Volüne. 
Job. Czegledinus. 
Thomas Patakinns cognomine Monos. 
Petras Lippeneis. 
Panlns Miskoczy, Ung. cognomine Pnha. 
Jacobns Ztachnrk Lnbloviensis in finibna  Ung*-
Barnabas Szinerváry. 
Job. Beregazázy. 
Thomas Mohy cognomine Fabriczius. 
Jacobus Igaseág. Eperiesiensis. 
Job. Rudolf.  Lentsov. 
Joh. Debrcczinns. 

1569. 
Antonias Szikszay. 



Ladislaus Bos&sy. 
Franc. Tarcaaly. Ung. 
Samuel Wartfelder.  Carponensis. 
Georgine Bonchiacius. Tyrnaviensis Ung. 
Thomas Barrabas. 
Thomas Szegedy. 
Georg. Callaj. Ung. 
Joh. Pesthy. Ung. 
• Job. Pesthius. 
Emericas Pebreczinus, cogaomine JAsz. 
Michael Varraninus. " 
Matth. Thoraconimus, vulgo Kabdt dictos, patria Brisanensis. 
Benedictas Cynadj. Ung. 
'Thomas Szikszay. 

1670. 
Thomas Decssinus, cognomine Fabri czius. 
Matt. Moller, Posoniensis. 
Tobias Lichtenbergen. Poson. 
Gregorios Szigethi. Ung. 

'Christoph. Habner. Belensis. 
Matthias Berger. Belensis. 
Job. Debreczinus. Ung. 
Petrus Beregszäszius. Ung. 
Thomas Caplyanus. Ung. 
-Johannes Telechius. Ung. 
Joh. Jantsi, Liptse Zoliensis. 
Gallus Klaczko. Pan. 
Georgius Sommer. Scepusius. 
Nicolaas Marci. Mossoviensis. 
Georgias Draskorszky. Thuroczien 
Valentinus Bagacs. Tolnensis. 

1671. 
-Clemens Sirviry. 
.Matthias Szikszay. 
Matthias Charitanus. Ung. 
Stephanus Christopejus. Debrecinus. 
Andreas Udvardy. 
Matthaens Scharicaeus. Kevinos. 
Michael Belicensis. Mediomaranas. 
Martinus Wagneras. Novisolimsis. 
Sigismandas Nosticias. Pannonius ez Comitatu Trenchiniensi. 
Franc. Vincklerus. Scepnsiensis. 
Martinus Vallendörfer.  Leatsov. 
Thomas Wranka. Prividensis Pan. 



Ändr. Schormannns. Coschensis Ung. 
Josephus Schnitz. Basiniensis Ung. 
Joh. Fabry Eperiesiensis. 
Andreas Nauclerus. Tolnensis Ung. 
Paulus Cingerinus Ung. 
Valentinus Ungarus Cassoviensis. 
Gregorius Ftfldesi,  Ung. 

1572. 
Matthaeus Toronaeus. 
Basilius Ormani. 
Job. Baleschius. Aschalodisnus Ung. 
Job. Sebreibenfces.  Eperiesiensis. 
Joh. Prasler. Leutsoviensis. 
Joh. Körtvilesy. 
Matthaeus Gemmeus. 
Job. N&nethy. 
(Jrbanus Milopoeus. Szankius. 

1573. 
Melchior Thuine. 
Gregorius Amnion. Cibiniensis. 
Christoph. Ammon. Eperiesiensis. 
Georg. Neunhuser, Sepusius. 
Paulus Magnus, Semproniensis. 
Joh. Dereechins. 
Valentinus Tolnensis. 
Nicolaus Biharinus. 
Laurentius Carantine. 
Georg, Caesar. Cassoviensis. 

1574. 
Benjamin Grundelius. Zepuzius. 
Casparus ) _ . . . . „ 
Valentinus ) P'IBIUS, fratres  Zepusn. 
Albertus Callay. 
Matth. Szegedhinus. 
Philippus Queszbin. Varaliens. 
Andreas Glatz Bartphensis. 
Paulus Minichin. Georgio Montanus Scepusius.-
Petrus Praga. Novisol. 
Joh. a Lassko. Ung. 
Emericus Galfi  Szerdahelyiensis. 

1575. 
Ambrosius Szentmiklossi, ex inferiori  Pan. 
Michael Callovianus, ex parte Trans-Tibiscana. 
Tobias Turner. 



Johannes Turner, fratres  Scepusii. 
Joh. Berecius. 
Georg. Quintius. 
Emericus Miskoltzinus. 
Stephanus Sepschius. 
Sebastianus Lamnjius. Kesmarcensis. 
Job. Taraoczinus. Ung.. 
Jacobus Privicerus.. Pan. 
Tobias Jung. Poson. 
Petrus Thanadius. Ung. 
Vicentius Tholnensis. Ung. 
Georg. Astronomi. Ung. Novisoliensis. 
Christoph Beisinger. 
Ladislaus Rosisy. 
Paulus Motsi Tsehnus. 

1576. 
Joh. Beisenhuc. Leatsov. 
Joh. Beisinger. Pan. 
Leonhardns Mokossimus, de Lypts in Ungaria. 
Michael Mokassinus Tetito-Liptsensis. 
Samuel Chovack. Ung. 
Georgine Sz&ch. Vironicus Ung. 
Ambrosius Derescheus. 
Joannes Szalaj. 
Thomas Szöllöasinus. 
Lucas Gyarmathinus. 
Steph. Szikszay. 
Easilius Mosdosi. 
Andr. Krupina. Carponensis. 
Stephanus Vidaj Carponensis. 
Emericns Samoskoesi. Pan. 

1577 
Michael Senensis. Pan. 
Matthias Begier. Pan. 
Fabianus Piao. Belensis Ung. 
Andreas Pankotay, Ung. 
Melchior Schönfelder  Sepusius. 
Paulus Szegedinus. 
David Sigemundua. Cassoviensis. 
Stephanus Kaposius. 
Paulus Varsanius. 
Jacobus Enyedinus. 
Georgius Szepusius. 
Georg. Fleischerne. Bartph. 
Leonhardus Stöckel. Bartbph. 



Balthasar Alitis. Veterosoliensis. 
Joh. Monai 8zil4gyius. Ung. 
Job. Belezius Szdnisy, Ung. 
Nicolaas Jons Czeginus. Ung. 
Joh. FAbry Cocavinus. 
Georg Mokossinos. Liptschensis Pan. 
Conrados Hengkel. Leutsov. 
Christoph. Landmannus. Schemnitzio-Mont 

1578. 
Daniel Dopzai. Ung. 
Michael Carolinas. 
Petras Lascovius. 
Petras Tttrck. Scepasias. 
Georgias Artopoeas. Eperiesiensis. 
Josephas Batisaeas. 
Joh. Szalay. 
Joh. Sztiltfssias. 
Matthias Fabricaius. 
Andreas Tannas Soliensis. 
Jacobns Spiegier. Carponensis Ung. 
Casparas Pesthius. 
Petras Vit&s, Tsengeriuus. 
Paulus Montanus. 
Joh. Szalmadinus. 
Daniel Duorszky. 
Martinas Sebsldas, Posoniensis. 
Gallus Katatfeley. 
Martinas Szitltfssius. 
Balthasarus Mosdorffer,  Carponensis. 
Stephanus Eori. 
Georgius Fabriczius. Alnoviensis. 
Nicolaus Iclodi de Kutsey. Ung. 
Andreas Kapolneas. Szalainus. 
Matthias Piskolty. 
Joh. Gasar. Moschoviensis. 

1579. 
Joh. Prano. Pannonins. 
Michael Spalangos. Schemnitz. Ung. 
Adamus Mullenbacher. Scepusius. 
Franciscns Debreczinas. 
Petrus Zamoskozinus. 
Jacobus Gallus, Leatsov. 
Martinus Bels. 
Basilius Varschonius. 
Joh. Magnus. Debreczinas. 
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.Andrea« Gnysnerus. Cepusiu«. 

.Andreas fiajetzsky.  Thurocziensis. 
Andrea« Faber. Bartphensia. 
-Stephanos Budaeus. Ung. 
Isaaens Väsirhelyinus. Ung. 
Job. Ben eras. Lentsov. 
Joh. Szikszovius. Ung. 
Marens Fautor. Semproniensis. 
Joh. Toltsvaj. 

.1580. 
Joh. Fabriczy. Hung. 
Georg. Wobn. Pannoinus. 
Abel Aurora. Pannonins. 
Stnislaos Aurora. 
Casparus Schall. Schemnitz. 
Bernhard us a Leutsch. 
Joach. Ernestus a Leutsch. 

.Stephanos Zirtaej. 
Martinas Tornaeus. 
Lucas Hodosi. 
Joh. Selensi. 
Emericas Bekesi. 
Daniel Hankovszky Barlphensis 

1581. 
Andreas Sirosay. 

.Job. Castzai. 
Paulus Szantaj. 
"Vitus Zanchius. Bäroviensis Hung. 
Paulus Szennyei, ex Zala Hung. 
.Hieroslaus Urbanovicz. Pannon. 
Michael Debreczinus. Ung. 
Nicolaus Gyarmathy. 
Joh. SArkozius. 
Bernhardus Catnari. 
Joh. Teleg4j. 
Isaacus Fegyremekinus. 
Thomas Fabricius. Tolnensis. 
Thomas Magnus. Semproniensis. 

1582. 
Paulus Birogszaszius. 

.Jacobus Martinns. Cosliensis. 
Emericus Drobin. Novisoliensisi. 
Stephanus Geontius. 
.Joh. Callorius. 



Michael Nadudvarinus. 
Joh. Julius. 
Balthasafus  Zamoskozinus. 
Marl. Hancko, Novisol. 
Joh. StVckelins. Novisoliensis. 
Daniel Visirhelyinus. Ung. 

1683. 
Thomas Litteratos. Homonnaiensis. 
Joh. Siderius Szikszai. Ung. 
Martinns Sturmius. Leutsov. 
Georgius Carolinas. Ung. 
Georgius Tardi. 
Joh. Pelleus. 
Andreas Talei. Hang. 
Georgias Kaposias. Ung. 

1684. 
Nicolaus Baticius. Ung. Arvensis. 
Hieremias Szartorius. Arvensis. 
Matthias Bezbrodt. Rosenaviensie. 
Stephanns Munkalius. Pan. 
Johannes N^methius. Pan. 
Franc. Szdraszina, Tolneneis Pan. 
Andreas C&rolinus. Pan. 
Stephanus Csorba. Debreczinas. 
Andreas Lihanias. Rosenberg. Pan. 
Mart. Reinhard. Scbemnitz. Pan. 
Andreas Smiccius. Trenchiniensis. 
Franc. VAsdrhelyinus. Ung. 
Joh. Csanadius. Ung. 
Job. Jeazenius. Medicus. 

1585. 
Joh. Litterati Banocinns. Ung. 
Joh. Tonsoris. Badensis Ung. 
Matthias Buza, Gynlanus Ung. 
Job. Fridericns a Lentsch. 
Nicolaus Agriensis. Ung. 
Joh. Varsanius. Ung. 
Paulus Kalmantsei. Ung. Simigius. 
Lucas Bihari. 
Basilius Szepsinus. 

1586. 
Daniel Mensatoris. Arvensis. 
Martinus Slnconioa. Varnensis. 
Georgius Buntzier. Cassovienais. 



Christoph. Fersios. Bartphens. 
Balthasaras Miskoltzinus. Ung. 
Nicolans Debreczinns. 
Martinus Intibus. Pan. 
Joh. Berger. Pan. 
Benedictas Bissinus. Tento-Liptsensis. 
Martinas Chudicias. Veterosoliensis. 
Joh. Zaholinns Ung. 
Joh. Lazitius. Liptov. 
Michael Cibrádi. Ung. 
Miehael Btirveinus. 

1687. 
Nicolans Boregego. Debreczinns. 
Andreae Furtis, Mohinus. Ung. 
Stephanns Félegyházy. Debreczinns. 
Stephanus Artopoeus. Tolnensis. Ung 
Alexander Szamos-Közi. Ung. 
Joh. Sartorins. Tolnensis. Ung. 
Samnel Lowcsanus, Veter oso'iens. 
Michael Chalupki. Tento-Liptsensis. 
Bartholomaens Krüger. Eperiesiensis. 
Martinas Brechtelins. Caschoviensis.' 
Franciscns Bánfly  Lossonczy, Comes Doboczensis etc.. 
Martinus Thuri. 
Demetrius Liscensis. 
Franciscns Némcthinus. 
Petrus Literati, Szent-Péteriensis. 
Joh. Decius Barovius. 
Michael Forgács. L. B. in Ghymes etc. 
Sigismnndus Mariássi a Markusfalva  Nobilis. 
Sigismundus Peczi, NobQis. 
Demetrius Kraceovms. Transylv. Ung. 
Demetrius Szkarinuz. 
Valentinas Sárközius. 
Joh. Lentulus. Szepsy. 
Franc. Nagy. DebreczinenBis. 
Franciscus Tholnai. 
Joh. Garai. Tolnensis. 
Mich. Buber. Tsanadinus. 
David Simonides. Veterosoliensis. 

1588. 
Georg. Udvarhelyinus. Szilágyinus. 
Stephanus Schindlerus. Oedenburgensis. 
Thomas Cusali. 
Basilius Búzás. Ketskemetinus. 



Joh. Szegedi. 
Balthasare Malick. Schemnitz. 
Antonios Lanios. Sehemnits. 
Caeparns Gast. Schemnitz. 
Martinas Tharócs. Talliai. 
Georg. Sartoris. Békési. 
Michael Marth. Novisol. 
Thomas Lazarus. Samariensis. 

1589. 
• Jacobas Mikorius. Briznensis. 
Laurentius Kesztigen. Briznensis. 
Caspar as Paczolthy. Sselleczensis. Ung. 
Casparas Hereczolinus. (Hertzeg-siőllőssinus). 

' Georg. Joauchinus. 
Stephanns Ujhelinns. 
Georg. Sziksxovianos. 
Bruno Breuer, Leutsov. 
Joh. Bornaeus. 
Benedictus Nagy. Thalliai. 
Joh. Tharacz. Debreczin. 
Joh. Soos Debreczinensis. 
Simon Arelius. Sceposius. 
Job. Thoronaeus. 
Valentinus Resti es. Cepusiens. 

.Adamas Kanischias. Késmárk. 
Daniel Topfhan.  Leatschoviensis. 
Johannes Czeglédi. 
Miohael Váradi. 

• Sigismundus Cháky. Nobilis. 
1590. 

-Matthaens Újfalvi. 
-Andreas Ungvári. 
Petras Bakay. 
Matthaeus Dob rai. 
Georgius Sartorius. Arvensis. 
Thomas Eszterhás, Galanthensis Nob. Ung. 
Georgius Comäromios. 
Johannes Zahlwein. Neosol. 
-Paulus Vilkorn. Schemnitz. 

1591. 
Laurentius Thurius. 
•Daniel Buckschlosz. Basiniensis. 
-Job. Tánczos. Debrecz. 
'Joh. Vári. 
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Stephanas Szerdabelyinus. 
Thomas Varínna. 
Aegidius Laniua. Helnovienau. Ung. 
Christoph. Unterbauin. Kesm. 
Daniel Agriensis. 
Gregorius Váezy. 
Emericus Újfalvlue. 
Thomas Baboucziue. 
Joh. Vásárhelyinus. 
Job. Nögéri. Szemccinna. 
Albertos Molnár. Szencinus. Ung. 
Joh. Szegedinus. 
Andreas Medniczenus. 
Christoph. Czeglädi. 
Samnel .Hieronymiadee. Banovienais. 
Stephanns Xylander. Leutsoviensis. 
Michael Fabriczius. Szinir-Várallyensis.. 
Mich. Tolnensis. 

1692. 
Nicolaus Hajnicenus. 
Michael Loeonczy. 
Joh. Tolnensis. 
Emericus Boythe. Győrfalvensis. 
Alexander Sotzovinus. Brizneneia. 
Samuel Spillenburg. Leutschoviensls. 
Moses Callovius. 
Thomas Mokius. Oedenbnrgeneis. Pau^ 
Abraham Steiner. Sopron. 
Thomas Schnell. Leutsov. 
Joh. Bruno. iLsntsov. 
Mich. Bosenkrantz. Oedenburg. 
Emericus Kovasnaj. 
Joh. Megyeri. 
Caaparus Ujvarinus. 
Petrus Taxonyi. 
Vicentius Szepsinus. 
Joh. Bedti Szßlössy. 
Timotheus Lowceányi. Vetusol. 
Daniel Urbanoyitz. Arvtnsia. 

1693. 
Nieolaus Magi. Ndmethi. 
Joh. Mihtlyko. Eperiesiensis. 

1594.. 
Joh. Hellopoeus. Sixovius. 
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Andr. Koroncs. Szepainus. 
Jacobus Ndmeth. Bosenaviensis. 
Antonius Than. Casaov. 
Paulus Schmaukler. Neoeol. 
Elias Tornari. Neosol. 
Joh. Klewiny. Briznensis. 
Georg. Scbmidelius. 

1596. 
Job. Thuri. 
-Joh. Bellvdry. 
Alexander Laekai. 
Joh. Stirnkorb. 
Joseph. Geoncinus. 
Job. Hrasko. Norisol. 
Steph. Telegdy. 
Nicolaus Abraham. Veterosol. 
Job. Gloaius, Veterosol. 
Joh. Textor. Modrensis. 
Caaparus Cramer. Leutsov. 
Mauritius Polcz. GOmöriensis. 
Caspar Polcz. Gömöriensis. 
Andreas Polcz. Gömöriensis. 
Thomas Szelinns. 
Joh. Bekeei. 
Nicolaus Hrabec de Hrischou. 
Balthasarus Grelnertius. Novisol. 
Job. Balthasar ßeolczhkei. Ung. 
Balthasar Z. Babolcsai. 
Jeremias Lipoinus. Barovius. 
Johann. Jeszenszky. 

1596. 
Gregorios Furman. Eperiesientis. 
Mart. Beimannus. Kesmark. 
Balthasarus Gombos. Miskoltziensis. 
Emericus Katona. Ujfalvinus. 
-Joh. Gellaj. BAeseinus. 
Isacns Bak. R&falvinus. 
Gregor. Pilcziue. Scepusiensis. 
Joh. Messerschmiedt. Neosoliensis. 
Balthasarus Debrecinus. Ung. 
Tobias Becbnius. Kesmarkiensis. 
Abraham Zaltfein.  Novisol. 
Joh. Alexis Ketskem&i Lanionis. Ung. 
Petrua Margitai. 
Albertus Liesllies Caroli. 
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^Michael Sido. Övdrino Ung. 
Joh. Adam. Eperiesinus. 
Petras Debreczinns. 
Steph. P. Biynlinas. 
Benedict. Szegedinus. 

1597. 
Stephanus Sixai. 
Steph. Decius. 
Georg. Thnrius. 
Michael Hanior. Visolinus. 
Petrus Hasznok. Zomborinus. 
Steph. Kruschpier. Varboyiensis. 
Joh. Lyciua, Hlinicenu?. 
Philipp. Masko. Cremnitz. 

1598. 
Paulus Barths. Gönczius. 
Daniel Pastoris. Szegedinus. 
Petrus Pastoris. Alvintzy. 
Joh. Petrovius. Szent-P4terinue. 
Demetrius Nädasdinus. 
Michael Tatdrpatainus. 
Caspar Bodt. Sepusius. 

1599. 
Balthas. Muotoroszky. Novisoliensis. 
Melchior Bohacsius. 
Joh. Praetorius. Cremnitz. 
Joh. Marthiue. Neosol. 
Michael P&itek. Zdanensis. 
Joh. Sturmius. Neosol. 
Lucas Maurach. Poson. 
Martinus Sculteti. Bartph. 

1600. 
Vincentius P. Szepsinus. Ung. 
Emericus B. Borassnai. 
Joh. Maternus. Cassoviensis. 
Nicolaus Baisz. Bisztricensis. 
Abrah. Czabanius. Briznensis. 
Gregorius Czenkinua. Ung. 
Steph. Bielicz. Liptov. 
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Pótlékok. 
I. 

Boroszlóhoz. (V. szám. 238. lap.) 
Itt tanult 1562-ben Félegyházi  Tamás.1) 

II. 
Frankfurtból.  (XII. szám. 242. lap.) 

Itt tanult 1563-ban Félegyházi  Tamas.*) 

UI. 
Jttterbogk. 

Ezen brandenburgi város gymnásiumában 1640-ben egy 
magyarországi férfiú  foglalta  el a költészettan tanszékét^ 
Sajnos, hogy nevét nem ismeijttk.1) 

IV. 
Krakkóhoz. (XXm. szám. 256,1.) 

Itt tanult 1561-ben Félegyházi  lamás.*) 

V. 
Németújholy. 

1576-ban e város gymnásinmában tanult Káldi  István 
é s Wathay  Pál.*) 

>) Gyulai J. Threnoa de morte Thomae Félegybázi. Debreecen.1686.-
») Ugyanott 
а) Sabinus, Melanchthon veje, ugyanazon gymnásium tanára-

1540-ben Írja ipjánsk: „Praescriptae sünt nobis eertae' lectionee, et 
Panponio  deereta  est lectio  poetice»."  Opera Melanehthonis. ü l . 1104 1. 

*) Gyulai J. fflnnebb  idézett müvében. 
б) Wathay Ferenez önéletírásáhan említi, hogy bátyját Pált, és 

mostoha testvérét Káldit „Némett Wyhelben adwan zegin aniam tannlt-
aagre as némett zot és némett irást ott perfecte  tanulta volt meg." (A M. 
T. Akadémia kéairatgyttjteményében.) 
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A nagyszombati gymnis iam szervezâs i 
mnnkftlata  1554-bGL 

Reuerendiasimi Domini Nicolai Olahi Dei gratia Arehiepiaeopi 
Ecclesiae Strigoniensis com Delegaţia peraonia Capitali, nec non ad-
liibitia etiam Judice et Ciaibos iaratis Ciuitatia Thyrnauiensis, super 
restauratione Scholae Thyrnauiensis., Anno Domini 1654 in die 
videlicet Circumcisionis Domini facta  ordinatio. 

De reformatione  Scholae. 
Quoniam tam ad propagandam Religionem Chriatianam, coioa 

cura prima et praecipua esse debet, quam etiam ad gubernandaa 
-Ciuitatea et administrandas Bespoblicas summe necessaria eat re-
formatio  Scholae. Propterea eidem Domino Beuerendiasimo Archie-
prlscopo, com praefatis  Capitulo ac Jodice et Juratis Ciuibus dictae 
Ciuitatis Thyrnauiensis visum eat, at Stipendium Sublectoris, sine 
Bee tons Scholae communi aliqua facta  collations augeretur, amplia-
returque, quo minora negotio docti viri ad instituendam juuentutem 
undecumque aduocari et conduci possint. 

Imprimis delibera tum eat, ut cura eligendi inaeniendiqae ip-
sum Sublectorem, siue Bectorem Scholae, more solito sit et maneat 
semper penes Lectorem, qui diligentem operam det, et singulari cura 
prouideat, at ad regeodam ipsam Scholam et eradiendam pubem, 
doctus, Catholicus, et sufficiens  vir, et ai qaomodo potent fieri,  ta-
lis qui eit Magister Artium, inueniatur, tandemque inuentus Beue-
.rendissimo praesentetur. 

Qui posteaquam pro sufficient!  ad hoc offitium  acceptabitur, 
semper dam in Ecclesiam ad diuina offitia  ingredietur, sit indutus 
ihabitu sacerdotalî  more aliorum Canonicorum, cam snperpelliceo 

SI* 
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et capntio, locumqne babeat in stallo more alina consueto, et in exa-
minandie procedentibua, cam Vicario et Succentore semper intersit. 

Ut autem ipae talia Sableetor safficiens  minori negotio con-
duci poeeit, statutum eat communi consilia, ut et Capitulam, et 
Plebenus, et Ciues ipsi earn provisionem seu mercedem, quam hac-
tenul ipai Sublectori facere  consueuerant, decetero quoque faciant  et 
praeetent 

Verum quia id forts  sse minus est, quam quod doctns et peri-
tus aliquis saam operam clacare vellet, propterea placuit unanimiter 
omnibus, at ultra consaetum salarinm aliquid ampliuB de nono Sab-
lectori ipsi, facta  communi collatione, adderetnr, quo minori opera,, 
at praemissam est, docti viri sd pTaedictam.munns regendae Scho-

'lae alliciantur. 
Adte omnia operae praetium est, ut Judex et caeteri Ciues 

Juraţi habeant curam peculiaTem aedificationis  Scbolae et habitatio* 
nam in ea, pro nnmero Scbolasticorum et nunc et pro succeseiuis 
temporibas, at sit cspax scbolarium et sufficientes  manainnculas 
habeat. 

Quod autem ad mercedem ipsius Sublectoris attinet, baec in-
frascripta  pro mercede habebit. 

Imprimis Domin us Beuerendissimus de sao proprio obtalit se 
ei datorau, in subsidium saam, in paratis pecnniis florenos  vigintJ-

bem unum yas vini, decern nrnas Posonienses continena. 
Item decern cnbnloe Posonienses frumenti. 
Item babebit ex Capitnlo portionem onam canonicalem ex deci-

mis Comitatnnm Eye Nytra et Kys Hontb, quemadmodum olim. 
Item babebit aliam portionem saam in fromento  et yinis men-

salibus ab antiqno consnetam ex decimis Eysbais. 
Item habebit pronentos euospecuniarioe a Lectore more yetns-

tiaaimo, tamen secondam limitationem proventnum Lectoratos mo-
dernonun. 

Item alia etiam accidentia, quae Soblector ipee olim a Capi-
tnlo baboit, iurta conditionem buius temporis, mane quoque 
habebit. 

Item Judex et iuTati Ciues nomine totius commnnitatis Ci-
uium Ciuitatis Thyrnauiensis, promisernnt ex publico aerario ipsi 
Sublectori quolibet anno florenos  qaadraginta quatuo'r, in monetis in 
para'a pecunia soluere. 
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Praeter haec habebit etiam alia accidentia et adiumeata, ut 
tertiam partem pecuniae funeralis,  sea pro proeessioue, qntndo 
fonus  in templum deducitur. 

Item Plebaniu more consaeto det eidem Bectori Scholae flore-
noB annuoe sex in pa rata pecunia, et mensem honeatam .et quietaoi 
ac pacatam, prebend am etiam vini poram, et dabit ipae Plebanus 
operam, ut decor atque hones tas mensae in pine, vino, sermonibus 
ac aliis obseruetur, et ne iurgia fiant. 

Ut antem haec ita; ut praescripta sunt, fieri  poasint atque 
obseruentur, Vicarius Reuerendisrimi domini in Spiritualibus pro 
tempore constitutus, una cum Lectore et Judice diligenter semper 
superintendant. 

Item a pueris Nobilium, quanticnmque cum parentibus vel 
affinibus  eorum conuenire potent, earn mercedem solus ipse Bector 
Scholae pro se habebit. 

Verum de filiis  Ciuium et ignobQium, sine hy sint filii  Ciuinm 
huius Ciuitatis Thyrnauiensis, sine exterorum, modus hie oh-
seruetur. 

Pro illis, qui nouiter in Scholam introdncentur, et prima ele-
menta ceperint discere, pro primo anno non plures quam quinquaginta 
denarii hungarici solvantur. 

Pro illis vero, qui iam annum in atudiis excesserint, unus flo-
renus soluatnr, vel si parentes eorum plus dare volent, pOterit ipae 
Snblector plus accipere. 

Quod si antem ipse Bector Scholae ad aliqnid amplius soluen-
dnm ultra praedictam summam pueros ipeos, ant parentes vel affines 
eorum cogens vellet, et in eo casu parens vel affinis  pueri requirat 
Judicem, et sic tandem Judex ipse secundnsmet vel tertius referet 
Vicario et Lectori, et qnidquid hy duo iustum et aeqnnm esse pro-
nun tiauerint, inter Magi strum Scholae et parentes seu affines  pueri 
decreuerint, id ipee Bector pro rato habeat, et obserare teneatur. 

Quoniam antem Sublector ad ins titu endos priuatim aingulos 
pueros sufficieus  esse minime potest, idcirco statutum eat, ut pueros 
ignobilium, sine hy aint filii  Ciainm huius Ciuitatis, aine exterorum, 
Sociis Scholaribus, per quinos, vel senos, vel denos, aut maiori nu-
méro, prout ei commodum yidebitnr, priuatim erudiendos distribuât, 
at hoc pacto pueri ipsi in stadiis melius valeant proficere.  Et horum 
mercedis dimidiam tantum partem, non plus, Sublector ips9 pro se 



326 

teciptt, alteram vero mediatatem mercedia illi Socii Scholaree kt* 
beant, qm ipaos pueroa prinatim exercebunt et inatituent. 

Sed nt etiam by Socii Scholaree filtra  poaaint, habeant pro 
ana anatentatione dnaa partes funebrii  pecuniae, aiue dna, quae da-
tor pro proeeaaione, quando funua  deduciturin Eccleeiam, tertiam 
autem partem, ut praemiesum eat, SublectOT accipiat. 

Item pecuniam recordationum, ut vocant, in Ciuitate soli hy 
Socii habeant. 

Item a Ciuibua habeant aingulia eeptimania — carnium quat-
tuor, et per integram annum vini aconee quinque. 

Item dominua etiam Benerendiaaimaa Strigonienaia et domini 
Capitularea pronidebunt ipaia, pro ano qoiaqoe libito eorum, aed ita, 
nt cuilibet Canonicorum nnnm proprium puerum, et non extraneum, 
inatitoere debeant. 

Item pecunia recordationum inter dominoa Capitularea, rit 
diacantorom, ai erunt, ai non erant, eit ipeorum aociorum, in featia 
octaualibua et etiam aliia. 

Offitia  Sublectoria. 
Inprimia die dominico, et aliia etiam featiuia  dieboa ipae- Hec-

tor Scholae aedolam operam det, ut Eoangdiom t i u die! poena ex-
plicet, et etiam Catechiamom aliqoem Chrietianom, et non haereti-
com addat, qno poeri ipei atatim - ab ipao lacte ad pietatem et bo-
noa mores erudiantur, ut recena illa teata puerilia pietatia gratum. 
odorem in teneria imbibat. 

Aliia vero dieboa operiboa dicatia omnium maxime tenerae illi. 
aetati instillet, et diligenter incolceţ oatiariam omnium diaciplina-
rum Grammaticam, in omnibua aola partiboa, at pata, Proeodia,. 
Orthograpbia, Etimologia et Syntaxi. 

Deinde interpretetur illia inter Peetaa: Yirgilium. 
Horatium. 
Ouidium, excepţia quibuadam operiboa laacioia. 

Teren tiom. 
Item inter oratorea: Ciceronem. 

Quintilianum. 
Item inter byatoricoB: Titum Liuium. 

Salluatium. 
Commentarioa Caesaria. 
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Et alios tarn Postas, quam oratores et hystorieos proba toe, in 
4uibue artem, regalai, et asum Gramma ti ces, paeris ipsis sedalo> 
ostendat. 

In Artibns verro addet: Dialecticam. 
Bethoricam. 
Arithmetieam, ac eaeteras artee li-

berales. 
Et com ipse Bector Scholae ampli or es et snfficientes  pro-

ventus sit habitants, caret, nt etiam alios doc tos Socios, Scholares-
snb se habest, qni tarn per se pneris ipsis lectiones praelegere pos-
sint, qnam etiam praeleetas et anditas ab ipso Snblectore, priaati» 
discipnlis repetere; recitare, ac eos diligenter examinare, exercereqoe 
possint. 

Item idem Bector Scholae stadiose caret, at haec praemissa 
tarn per ipsos Socios diligenter fiant,  tarn etiam per ipsuqunet exa-
minationes puerorum crebro fiendae  ne omittantnr, ne audita pue-
rorum effluere-  possint 

Det etiam operam, at interdam disputation es qnoqae de prae-
lectis Lectionibus fiant. 

Declamationes item suo tempore ne negligantur. 
Sennonem etiam in Coena domini, et in festo  Beatae Luciae 

et Şapientiae, et in Synodo de more habeat. 
Proponet etiam vel semel in hebdomada — — secundum 

captum — vi tarn — oratione, quam carmine enm ipsis —. — — 
conscribant, qnas postea vel per alium emendet. 

Alia item quaecumque ad exeolenda rite pnerorom ingenia 
pertinfere  cognoscet, pro suo offitio  non omittat, et toti Scholae ita 
praesideat, ac snperintendat, ne quid perperam fiat,  et ne pueri 
ipsi, et alii sub ferula  eins existentes simul oleum et operam, et quo 
nihil praetiosius est, tempus perdant 

Hoc antem maxime caueat, ne aliqua doctrina haeretiea in 
scholam irrepat, sed si qnos scholar es tales cognonerit, eos procul a 
Bchola pellat, ne tenera ingenia puerorum haeretiea qoapiam pra-
uitate corrumpantur. 

Et in omnifens  probitatem, et integritatem, pietatem ac dili-
gentiam saam ita probare studeat, at tarn a Deo optimo 
mercedem dignam praemioram aeeipiat, quam a nobis omnibna fa-
uoribns dignus habeatur. 
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Ut ú t o n debitau caltu Deo reddstnr, diebns tatiais com 

«•tiboa scholaribos tun maioribui, quam minoribas ín templom 
ingrediatur. 

Aliia vero Cariatia diebni non omnee acholaatici ingrediantur, 
aed solum quarta para, tarn ex maíoribos, qnam ex minoribas. 

Item in deducendo funere  et aliia proceaaiooiboa per anni 
tempóra celebrandis omnea acholaatici intereaae debeant. 

Teneatur antem ipse Soccentor etiam Snccentorem Scholasti-
com — — tam in figuratiuo  quam etiam G-regoriano canto-
— S o b l e e t o r annuatim eolaat florenoe  — habeat 
apad plebanam. 

Item Circatorem qooqne habeat, qui scholares ipsos tam in 
echolia ab illicitia actionibus arceat, quam etiam m processione, nt 
honeate se gerant et modeste incedant, diligenter dirigat, et com illia 
in 'Eccleeiam semper, nt praemiaaom est, ingrediaţnr, cai aingali 
paeri parentes habentei singulis septimanis pro laboribos eins ain-
golos viennenses dare debeant. 

Praeterea puerorom parentes et patroni, si viderint scholares 
magnós in eradiendis fiUis  coram diligeatiam adhibitnros, debent 
eos interdom prandio vel coana exeipere, ant alio aliqao sabsidio 
jaaaie, ut eo facto  praeceptores ipsi promptiores ac diligentiores in 
eradiendis paeris reddantar. 

Qood ai quid pro conditione temporis addendum fore  videbi-
tur, vel aliquid melius, qood nunc omissam est, temporum in pro-
cessa reperiretar, id qaoque ad praescripta adiicere licebit. In prae-
missorum autem ofnnium  testimonium et robur sigilla praefati  Be-
nerendissimi domini Nicolai Archiepiscbpi ac Capitali Strigoniensis, 
neenon haina Cluitatis Tyrnaviensis sunt impressa. Actum die et 
anno ut supra. 

(Egykori másolata, mely tobb helyen, a papir elrongyolva lévén, 
olvashat lan, a primişi egyházi levéltárban.) 
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A b e s z t e r c z e b i n y a i gymnâsinm t a n r e n d j e 
1 5 7 4 - B Ö L 

Ordo lectionm et ezercitioram, qui in schola Novosoliensi iam 
per annos ferme  eeptem servatus, nunc in gratiam studiosae iuven-
tutis, a Beetore eiusdem Abrahamo Schremelio Argentinenai acripto 
complexns, praemissa praefatiuneula  ad studiorum patronos, schola-
rnmque nutritoree. 

Anno 1574 Cal. Februarii. Judiee existente 
Paulo Tam Caschouiense. 

Non arbitror bonos et sanae mentis homines dubitare, non 
modo utilem, sed plane necessariam esse doetrinam et eruditionem 
literarum, ad vitatn reete et laadabiliter in terns degendam. Cum 
enim duae res eint, quibus status omnis Berumpnblicarnm continetur, 
Beligio et civilis societar. Quantorum in ntraque maloram authores 
esse soleant imperiti et indocti, non antiquae tantnm historiae, sed 
nostrorum etiam temporam aerumnae et calamitatea docere possunt. 
Quare omnes pietatis et virtu tis amantes studia optimarum discipli-
narăm et artium cupide, libenter, et benigne provehere et augere 
debent. Inprimis prineipnm et magistrates hoc est officium,  ut qui-
libet in sna civitate, ut tutor, scholam habeat bene constitutam, et 
nt in ilia cum doeentes, torn discentes ope, favoreque  paterno ad-
iuvet et sublevet Hie etiam literarum etudioei a Xenophilo Pytha-
goraeo discant, quae loca, quasve civitates discendi gratia adire 
debeant. Is a quod&m suo familiari  interrogatus: nbinam literas 
optime doceri putaret ? In ea, inquit, civitate, quae honesta consti-
tute legibus, prudenter beneque regi tur. Significabat  vir sapiens, 
vulgo prorsus non intelligi, sed a solis perpendi sapientibus, qui 
Rempublicam administrant, quanti societatis humanae intereit, recte 
liberoe et honeate educări. Veterea cum vellent imaginem boni ma-
gistratul effigere,  non fnlmen  eum volebant, ut Lysippus Apelli 
exprobrabat, sed frennm  in una manu tenere, in altera cum suis 
Muaia gratiaa. Nam dnae sunt res, quibus omnis conaistit, floretque 
Bespublica: sapientia et iustitia; quarum haec petulantiam frenat, 
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înioriam propulsat, innocentes tnetor ; illa, qni h sec omnia hones te, 
utiliterque ad Divinae Maiestatis gloriam geri oporteant, doctrina 
demonstret, ac certis legibns. Hnc non ineleganter allosit Pin-
tarchns com dixit : ülttj  fib  5» LEFTS T Í I O iffip,  topioç 9'  âçjorttç 
tçyop. &QïfB9  81 iuui* Ose ri mirtoç xoçfiômf.  Sont ergo haec 
dno praecipna optimi magi stratus munera, ad coins imaginent se 
omnes certe confirmare  debebont. Unom, ot caria sit iusticiae do-
miciliom, in quo illa contumaces freno  coherceat, modestos foueat, 
efficiatque  tondent, ot. sint sui cives boni; alteram at schola aii-
qua sit instroeta docenţi um et discentiOm Musis, tanquam officina, 
qoaedam sapientiae, virtutumque reliqoarom. Haec paocis (in huius 
ordine scholae meae eonscriptione) praemittere volui, at ostenderem,. 
quid eos, qui se literaram faatores  &tentnr, facere  deceat, et qno-
modo in iis, qoae instituimus, qoaeqoe per annos viginti et ultra 
com bonorum laude docuimus, nobis anxilio non impedimento esse 
debeant. 

Oro patrem Domini noştri Jesu Christi, ot omnes, maxime 
quorum interest, scholis velint caassam, amplificationem  et latadem 
perpetuam ; et nt nos docentes, doctrina nostra qoaliconque, non. 
solum iis qui vivant prod esse possimns, sed etiam posteris nostris, 
quod dintornom et perpetuum sit, tradere. Verum ad inatitntom. 
revertamar. 

Maiores noştri considérantes diversa discentium ingénia, (a re 
militari samta metaphora) in scholis qooqoe ordinarant classes. Et 
qaidem, ut in schola nostra, primo adueniens, Septem inveni curias, 
ita eas reţinui, nec qoicqoam motavi, nisi, at quae tone erat prima,, 
nunc secunda hsberetor clsssis, ac ita praeclara accessio ad vetus 
fieret  institotom. Id enim spectatam, ot scholam nostram aliis, 
quae triviales vocant, conformem  redder em. Quod institut am meum, 
finemque  mei consilii homines eraditi satis intelligent. Nam propter 
eas artes, quas ioymag nominant Philosophi, scholae hae potissimum 
sont institutae, at in his facultas  sermonis tom pori, tam veri, tam. 
diserti tradatur ; simul item triam lingvarum bebraicae, graecae et 
latinae fundamenta,  qne ita tradere cupio, at aliqaando non solom. 
0Beagmxôç, sed et nçaxttxiç  habeamor, qoa in parte a praeceptore 
nonsolum docendo, aed et a diacipnlia discendo elaborandum est. 
Sequuntur none cniuslibet diei labores. 



Diei sabbathi la bores. 
In puncto sextae horae cantato hymno : „Veni creator", mos 

ad tree diuinitatis personas (praemiasa praefationcola  matatina) 
precţs fiant.  His finitis  in prima classe a' praeceptore lectio fit 
sacra, explicates lncnlenter Catechismi praeceptis. Et his si discipoli 
constantes et non vagi essent, Epistola ad Romanos postmodom ex. 
ipsis fontibns  enarrari posset. In reliqnis vero classibos examen 
habetur Catechismi et in eios capitibns quilibet pro ingenii acumrne 
a suo eruditur paedagogo. Octana hora maiores se ad templum 
conférant,  primarii, secundarii ac tertiarii ferme  omnes. Minore* 
vero interim adhibito custode maiore caput unum et alteram cate-
chismi recitando memoriae mandant. Secunda hora fit  a praeceptore 
examen Catecheseos in prima classe, praemissa lectione ex Trotschen-
dorfii  Catechesi. His finitis  ex Begulis Yitae Chytraei, in reliquis 
vero classibus repetitio eiusdem habetur a paedotribis. Deinde fit 
dimissio, quae propter certas causas eo maturior. Post dimisaionem 
extraordinarie studiosis, si qui sunt, linguae hebraicae, a nona hora 
usque ad decimam praeleguntur fundamente,  in quitus aliquantulom 
confirmaţi,  eadem lectione Psalmornm Dauidis ad usum trans-
ferentar. 

A Prandio. 
Hora secunda omnes ad set ol am vocantur, ut ordine ingre-

diantor templom, ad eanendum psalmodiam, qua absoluta, statine 
recitator lectio Evangelii Dominici diei in craatinum fatari,  elusque 
somma vel a praeceptore, vel collaboratore primario, praesente turba 
scholastica explicator. Hac lectione finita  statim custos maior,- qui 
per illam septimanam custodia sustinoerat officium,  id breoi oratiun-
cula resignat ; idem et minores faciont  costodes et ministrantès in 
templo, com deprecatione colpae, ob comissam in officio  negligen-
tiam. Postea facta  gratiarnm actione ad Deom, pro eins custodia, 
et hymno subdito, com adhortatione ad pietatem et modestiam, ubi-
qoe locorom servandam, dimittontor. 

Labores Diei Dominici. 
Post horam sextam, maxime aestino tempore, maiores fré-

quentes in scholam venire debent. Hic ad minimom dimidia triboitu* 
hora expositioni Evangelii eins diei Dominici, qooosqoe campanula 
ad templom et chorum ad res sacras obeondas vocantor ; interim, 
minores, praesente minore costode, deinde partem unam et alteram. 



332 

Cmtechismi récitant, donee ad concionem campanula vocantur ; qua 
finita  to tus coetas acholaatiena aine stropita ad scholam reuersus, vel 
a praeceptore, vel synergorum nno domnm dimittitnr. 

Pomeridiani. 
A prandio sententia ex Eaangelio deaamta a praeceptore, 

giaece pro maioribos, pro reliqnis eoriia a collaboratore latine 
aacribitur tabulis. Ad has describes das ante horam primam omnea 
connenire debent. Et quia iam in templo veapertinae precee et 
Catechiémi tractatio in aliquot protrahuntar boras, praeeeptor ut 
iuatam possit facere  lectionem, primam pro tertia hora, sententiae 
reddendae sumsit, etimologia simul vocum monstrata. Beliqua turba 
vero, finitia  vespertinis precibus, suae sententiae a collaboratore 
aceipit expositionem. Deinde esndem quilibet mioorom in sua classe, 
suo recitat paedagogo. Horam quartam circiter, in pace o nines, sed 
praemissis precibos, et hymno pro conclusione facta,  dimittuntur. 

Labores Diei Lunae. 
Hora sexta in primaria classe a praeceptore maior Ph. Me-

lanchthonis Grammatica praelegitur. In secunda vero classe, quae 
prius habebatur prima, pro veteri more, minor docetur. In reliqnis 
classibus eiusdem art is fundamenta,  ex Medieri traduntur compendio, 
ÜB qui iam legere et scribere norunt Beliqua turba in lectione te-
netar. Seconda hora aate dimissionem, in prima classe sententiae 
graecae et constaractioni tribaitar. Idem fit  cum sententia latina in 
reliqnis classibus. Hora autem his dnabus interposita, quia in templo 
hoc die propter forum  nullae fiunt  ceremoniae, praesentibus custodi-
bus, in singulis classibus lectionem répétant auditam. Postea fit  di-
missio, eo quo prius indicatum est modo. 

Pomeridiani. 
Ante horam duodecimam scholastics turba conaeniens, qui-

libet ex tabula sua excipit sententiam. Audita hora, cum fit  pulsus 
pro pace, cantor cam toto caetu canit : Da pacem, annexa oratione 
Dominica, qae ab omnibus clara pronunciatur voce. Haec hora tri-
buitur can tui, et in arte Musica, ii qui idonei sunt et voces habent 
aptas ad eanendum, ex daabus primariis cariis a cantore erudiuntur, 
reliqua interim turba suam curante lectionem. Ab hora deinde prima 
usque secundam, a praeceptore praecepta Arithmetices vel ex 
Gemma Phrysio, vel Adamo Eysio traduntur, et successive practica 
italics, at vocant, ex Chr. Badolpho, eiasque Begulae Algebrae, s 
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modo idonei erunt discipoli tractarentar, eaque omnia ita, ut etiam 
reliqoanim scientiarum principia, quorum haec est fondamental», 
facile  assequi possent. Ooninnguntar antem secundae classis pro-
vectiores corn primariis. Ab hora secunda vero nsque ad tertiam 
(qua yespertinae quoque preces intermittantur) eoneeditar minoribus 
epaciom describendae sententiae, maioribus vero, ut argomentnm 
pro ezercitio styli, lingua vernacola in tabula ascriptum, pure de-
scribant, quod hora prima, die veneris futuro  in latinam linguam 
eleganter versum exhibeant. Tertia hora, per quadrantem eins, a 
eynergo minori tarbae sententia (ex Jesu Syracide, vel Salomons 
desumpta, additis rhytmis germanicis) exponitar; primariis vero 
Apophtegmata Erasmi explicantar, eaque ita, ut communis locus et 
doctrina ' inde sumenda monstretar.. Post quartam deinde horam,. 
habitis primo praecibus, et cum cânta illiş finitis,  vel a me vel 
synergo, nec sine adhortatione ad omnem pietatem cum parentibus,. 
turn praeceptoribus praestandam, dimittuntar. Cory căi etiam sunt 
subornati, qui secundum decuriones, singulia praefeoti  curiis, in 
platei s et in circulo cum petulantee, tum etiam barbare loquentee 
observent et annotent, ut deinde oblata certa hora, ob delicto com-
missa, poenas luant'. 

Labores Diei Martie. 
Hora sexto primariia, item sequente die Merenrii, a praeceptore 

praecepta Logices, ex Partitione Dialecticaram Johannis Stnrmii libris 
traduntur ; eaque ita, nt ai adolescentes prout fideliter  traduntur et 
plane, diligenter didicerint, alios huiua artis authores omnes, qui de 
hac praeceperunt, proprio marte facile  et legere et intelligere po-
terunt. In secunda vero claeae collaborator eadem hora in Gram-
matica arte pergit, in qua tenera aetas diutiue est detinenda. Nee 
cos laudo praeeeptores, qui pro se magis, nominîs concilîandi gratia, 
quam pro puerorum capto et utilitate lectiones faciunt.  Hora sop-
tima sonita campanaram harmonico omnes maiores in templom, ad 
peragendum sacra, vocantur, ad andiendnm concionem, qua finita, 
alteia deinde hora a nona ferme  nsque ad decimam collaborator 
primariis prosodiae tradit praecepta, rationem quoque scribendi 
versus monstrat, quae praecepta die Jouis eadem hora, denuo finita' 
in templo concione et ceremoniis, lectione vergiliana et Eclogis aut 
Bncolicis confirmat.  Secundae vero curiae pueri et tertiae coniun-
guntnr, et in etimologiae praeceptis, materia ex prioris diei sententia-
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deeumpta, declinando et coniongendo exercentur. In reliqoia vero 
-classibus prooeetiores in fandamentis  iiadem a soia examinantur 
paedotribis. Poathac dimittantor more solito. 

Labores Pomeridiane. 
Hora duodecimo, que semper cantoris mute ta aliqoa, vel offi-

cium tempori conneniens praecinitur. Nonnunquam aliae vocea (in 
alio remotlori ab bis loco) praeaente aliqno idoneo adoleacente exer-

-centor. Ante tac tum vero horae primae harmonicas fit  vocom con-
tentas. Poet primam alias osqoe secundam hoc diei et seqoeotibas 
•duobus a praeceptore legitor Terentiui. Et qoidem hoe tempore fa-
bola Heaatontymeramenos ; per vices, ai discipnlos haberemns con-
stantes, Bhetoricea Phil. Melanchthonis praecepta, tractari poaaent. 
In seconda vero claaae compendium Officiorum  Oiceroni*  a L. Stoeke-
lio  compositum praelegiţor. Io tertia aotem curia Catonia disticha. 
Et his finitis  Isocratis ad Demonicom oratio, latinitati donata, grae-
«e etiam maioriboa tradi posset. In reliqois Dialogi Sebaldi Heyden, 
-quorum initium : Bonus dies. 

Die Mercorii Hatutini Labores. 
Prima hora reapondet primae prioria diei in claaaibna prima-

riia. In inferioribns  vero repetitor primo per dimidiam horam pri-
oria diei aententia, per reliqoom temporia Catechcsis. Et a septima 
-usque ad .octauam maiores répétant Syntaxim maiorem. Hora se-
«unda primariis a praeceptore praeleguntur Epistolae Ciceronis a 
-Johanne Stormio selectae, ibi singolariter artificium  monstrator Bhe-
toricum, ot ita discentes ad maiora praeparentur. Et si hic qooqae 
petulantia quorundam non obstaret, Orationes Ciceronis pro lege 
Manilia et Archia Poeta, vel S. Boscio, aut aliae subiuogi poaaeot. 
Quare eaedem et sequentibus proponuntur dïebus. la seconda vero 
classe hac hora Philipp! Syntaxis minor traditar. Die Joaia et Ve-
neris Dialogi Mosellani 

Pomeridiani. 
A prandio osqoe ad primam, pro veteri more, omnibos fere 

scholis usit&to, vocatio est a achola; ea tamea lege, at domi lectio-
nes auditas répétant et neglectaa compensent, ac in hones tum otium 
«edulo omnee fugiant  Prima hora ad deacribendam aenteatiam 
-adeint, quae tertia deinde hora exponitor et repetitor-

Laborea Diei Jonia. 
Prima hora legitor Grammatics Nicolai Cleonardi Graeca 
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qui huius linguae praecepta absolutius aliis, mira breuitate tradit, 
ilia et sequenti die continuator. In hia ei confirmări  poaaent disci-
pnli, nec semper Sysyphi saxum •olnendum : Syntaxia Graeca Va-
rennii una bora aubiici posset. In reliqnia classibus continuantur 
lectionee priores. 

Pomeridiani. 
A prandio continuantur lectionee prioria die. Hora item ter-

tia in posterum, quamprimum in fondamentis  graecae linguae pri-
marii aliquantulnm profocerint,  ac constantes permaneerint, a prae-
ceptore ad minimum semel in septimana aacribetur sententia graeca : 
Apologi Aeeopi, vol Dialogi ex Lnciano faestiviores.  His successive 
cnaiora, vel Orationes Demosthenis Olynthiacae, vel Hesiodi dies et 
opera, aut tandem duo priores libri Iliadoe Horner! snbiicientur. 

. Labores Diei Veneris. 
Hora sexto mane in prima et classe secunda fiunt  eaedem 

lectionee, quae proximo praecedente die. A septima vero usque ad 
öctauam adolescente maiore adhibito, cum primariis repetitur lectio 
Grammatices Graecae. Idem fit  in caeteris classibus pro ratione 
lectionum. Hora secunda post proces matutinas in templo habitas, 
lectionem hue horae determinatam vel continuat, vel priorem 
repetit. In secunda vero classe civilitates. morum traduntur. 
Denuo hoc die maxime ante dimissionem petulantes in schola, extra 
echolam, ac barbare loquentes, corycaeis et custodibus annotati, 
castigantar, nune a praeceptore, nune a collaboratore. 

Pomeridiani. 
% 

Huius labores in prioribus sunt demonstrate Duodecima 
enim hora usque ad primam cantor Musicen exercet. Prima primarii 
argumentam exhibent, item secundarii. Secunda eunt in templum ad 
Bacra peragendum. Tertia fit  sententiae expositio, aut priori re-
petitio. Postea in pace dimittuntur omnes, et ad lectiones hebdomo-
versarias revocantar. 

Huius ordinis mei conscripţie, qualiscunque est, si Sena tui 
noatro, fratribua  m eis, omni observantia mihi colendis, placebit: 
di cam me hoc tempore assecutum, quod iam diu et optaui et rogaui ; 
sin minus, tamen quia ipsorum mandatam fuit,  contra officium  non 
observantiae, cuius satis firma  apud Deum mihi defensio  erit. 

(Eredetije Besatercsebinya ss. k. viros levélt&r&ban.) 
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m . 

À mo do ri is kola t a n r e n d j e 1594-böl. 

Bre vis ordo lectionum discipulis in schola. regii oppidi Uodor 
observandos. Propositus 3 die martii Anno gratiae 1694 eab judi-
cata prad. et circ. D. Job. Preieri, Rectorata vero Catpari  Agricola« 
Noribergentü  liberaliam artium et Phil. Magistri. 

Vetos tritum, sed verum et auream est illud Xenophontţ» 
dictum, sive res magnas, sive rea parvaa aggrediaria a Deo O. M. 
capienda sont initia. Etenim omnes actiones bumanae industriae 
qaantnmvis solertis et laboriosae, irritas redd ere ipse potest, ai nos-
tris studiis non benignissime aspiret. Qaapropter nihil prins faci-
endum dncimus, quam ardente invocatione misericordiam Dai implo-
rare, qua nimiram omnia stadia, velut aale quadam aspergantur 
oportet, ut annoa, diutarnitatemque perforant,  multiaqoe prodesse-
queant 

De horis die lunae an temeri dianie. 
Hora  Septima.  Hac igitur hora, praemissa nominis divini in-

vocatione, a qua omnes noatrae actiones singulis dieboa aoapicantur, 
et lecto capite ex Vetere Testamento, sex vocabula ex Nomenclatura 
Milii Primani et Secondani racitent; Secondani quidem node et 
aimpliciter, Primani vero statim ad us urn transférant  ; integram ni-
miram ex quolibet vocabulo sententiam in lingaam latinam ex tem-
pore transferendo,  cui exercitio accedat quoque investigatio voca-
bulorom torn apod Primanos, torn apod Secundanos. 

Horo octava et nona usque decimam. Hac probatione abso-
luta, interpretetur Scholae Rector discipulis prima literarom castra 
obtinentibus, Evangelium latinam, id qood etiam' faciat  Succentor 
jn altera mensa. Exposito Evangelio, constractiones sive régulas 
Syntaxeoa, coniagationes et declinatiooes difficiliores  Rector com 
Primaoie, Succentor vero vocabula faciliora  com Secund an is 
exercesnt. 

De horis pomeridianis diei lnnae. 
Hora duodecimo ad primam osqoe. Ista hora ad primam 

urque exercitio llosico consumatur. Beliqoi vero, potissimum ti-
rones, "picturae, cognitioniqoe literarom stadeant. Id qood fiet,  si 
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Primani et Secnndani adscriptam tabulae sententiam latine et ger-
maaice-deecrifeant  ; caeterivero puBruli in ediscendo Donato oceu-
patvdnSevel tree liieras e* alphabet« ordine pingere diaoant. 

Hora prima ad secoadaro usque, Primani diligenter regqlas 
Syntaxeoe a Rectore traditas et interpretaţi« memoriae infringant, 
•SumqbAi.ex probatis auctoribns, praesertim vero ex Epistolia Cice-
ronis ab eodem expeetent Secnndani pueriles formulas  Sebaldi 
Heiden recitent, 

Hora *e con da tertiam usque. Hac hora ne praeeeptiomus 
exemple desint, litellus Erasmi de Civilitate Morum Primanie. ex-
ponatur, expotitus ediscendns proponatur. Şecundanis vero Enchi-
ridion Cattrais de Moribua Instituendis praelegsţur, ,ut hao ratione 
pietatia et litemrtom studio honestam mortup gabemationem ac-
comodent. 

His omnibus ita. peractis, Deo O.M. ardQntibus qnotidie votis 
pro bonitate sua atque imm en sis heneiieiis gratiae sgantur, atque sic 
praecatione pia stadia nostra finaanior.  i -

De fooris  dieimartis antemeridian«. 
. ^ Hora 7—8. Finitis praeeationibos, et eaplte exVeteri Testa -

m en to lecto, Primani et Secnndani sex vocabula, qnemadmodom 
supra monuimus, recitent. 

Hora 8—9. Praecepta gmnmatHsa a Breton propoeita, 
con dani et Primani ad unguem ttkMSt 

Hora 9-r—10. Primanie Dialogi sacri.Castellionis interpre-
tentur, Secundanis, comparationeŝ  declinationes et conjugation es 
exereendae proponsntnr. 

De horis djei poperidianis. 
Hora 12—1. Haec hora exercitio musico tribuatur, ét şşatfş» 

tiae in tabula describendae. 
Hora 1-mÀî lEpbtolae Ciceronis a doctjse; Stnrmio i collectae 

Primanie et SecuAdanis praeleganţur. Illis pcrlecfepx  iiadem haec 
exerciiia hoe ordine jseqoènte ioatitusntur. Primping omnes adoles-
centes, secundam praesertim claesem occupantes, operam dent par-
tibns orationis dignosoendis, deinde »»minibus pubstaatitus et adiec-
tiuis ex verbis fleetendis,  tnm generibus nominum et verborum (id 
qnod Primaaia diettun eet ) praeteritis et supinis generatim percipi-
endia, postremo genecalibus Syntaxeoa regnlis degnst&ndis. Et 
quia ad cemparandam linguae latinae notitiam nihil accomadatiua 
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innenin potest, quam nt puer quotidie latina verba transferat  in ver-
nacula, idcirco Praeceptorig officium  erit, at adolescentes fidei  cem-
missos, quotidie in boc exercitio reţineat, iubeatqoe aoditam lee-
tionem offierre  in lingna materna hangarica et germanica, et scriptam 
in charta t nam hao rati one etiam in exeroitio Hteras pingeodi reti-
nebitnr. Imprimis an tem operam dabit pner, ot singulis diábas la-
tino ntatnr sermone, qoa in re plurimom adjovabitur, ei Lndima-
gistrom audiat latine secam loqai. Id eoim a doc to Praeceptore 
reqniritnr, at puerom latinls verbis alloqoator, et errantem docte 
fluaoiterqoe  caetiget. 

Ultimo horae qoadrante materiam alieaius acripti, ultra quin-
qne vel aex periodoe non excedentem, Praeceptor ania diacipulia 
proponat, quam deincepa domi diligenter et laboriose componaot. 

De horia diei mercurii antemeridian is. 
Cam sapientiae initium sit timor Domini, qui ex vera Dei 

cognitione ex alto velati gurgite profluit  et prom anat, cumprimis 
praecipua Doctrinae Christians« citita proponenda sunt. 

Hora 7—9. His horis Catechesis Lutheri diligenter et intelli-
genter explicetar duabus classibos, quam poetea germani latine, hon-
gari germanice reeitent. 

Hora 9—10. Haec hora Arithmeticae studio concedatur. 
Tironee vero interim ratioaioi'recte pingendi literas (id quod sin-
gulis dieboa et horis ipsis ladeadom est) cam legendo iangant 

Hora 12—1. Haec kova exercitatione musica consumator. 
Quoniam vero singolis septimanis bis, discentibas post meridiem in 
omnibas fere  ludis literariis relaxatio sit conoessa, noe quoque di-
eboa mercurii et satorni pnetoe, audita prima hora, domum 
dimittemus. 

De horis diei iovia antemeridiánis. 
Hora 7—10. Com lectionum mutations M innovatione tö-

nerne aetatt nihil ait pernicioeius, idcirco easdem lectiones hiace 
horis reţinere, qua die martis signifieaaimus,  consultam iudlcamus. 

De temporâ pomeridiano. 
Hora 12—1. Haeo hota exereitio musico consecretur et 

acrlptioni. 
Hora 1—8. Scriptam die martis praeterito propoeitum eoni-

gendom offerant,  illod Ludimagister ncognoseendo non solummodo 
«mendet, venim etiam quemadmodum id, qood erat dietatum, nete 
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ot elegonter eouerti pofarisset,  oatendat. Emendatione, vel correott-
«M i ^ w h ^ dia a i t a i i Primanis et Secondanis proponatur, qua* 
poetea ab illis seqoente veneris die exhîbeatur. 

De horis diei veneris an temeridianis. 
Hora 7—-8. Vocabula, quae illis ex praedicta Milii Momeai-

datora propoeita fuere,  Praeceptor exigăt, usumque iltorum, at alias 
factum,  faradat. 

Hora 8—10. Materia scripti pridie dictata, a [discipulis V*» 
compo(its, a Praeceptore eorrigatar, in qaa grematícis praeceptia 
trad en dis aasidae pergatar. 

De horis diei veneris pomeridianis. 
Hora 12 — 1. A meridie illam h or am in canendo et prin-

gendo bonis Uteris consumant. 
Hora 1—8. Beliqnas dnas horaa expositioni Ciceronis et Di-

alogia Csstelli, phrasibos item et eleganlioribas sententiis ex iisdem 
decerpendis Sector attribuat. 

De horis diei satnmi au temeri dianis et poromerldiaaia. 
Betineantar omnee iatae lectionee in boo die, qoemadmodom 

-die mercurii traditae fuere.  Ameridie concedantor feriae.  Hora se-
cunda fréquentes  accédant templom. 

De horis diei solis. 
Sacra fes  tis dieboa proponendţj sont. Itaque concione finita, 

piam eat et otite, ot Primanis et Secundànis egregia sententia, quae 
in illo Evangelio tanquam' gemma eluoet, recitanda proponatur. Post 
meridiem omnee templom freqoentent. 

Beliqua, quae fortaaae  in hoe lectionum ordine deride rari 
foaaont,  prudenţi ae Ludimagistri couimittantor. 

(Egykori másolata Selmecz si. k. város levéltárában.) 

IV. 
[A modori i sko la t o rvénye i 1594-ből. 
Leges Scholae Modrensis A. D. 1594 sub judicatu prod. et 

4cnreomsp. D. Johannis Preoeri latae. 
Senatus popolusque Modrensis sic sentit, sic vnlt, sic 

22* 
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tritt, ne jnbd) ut religionis,. doctrinae, bonaeque disciplinae euaa 
8ckola habeatur, quae hisee conservetur, atque huiuamodi legibus* 

Bectoria et Collegaram officium. 
L Bectorem et eos, quoa sibi ille adiungit, Bectorem tarnen 

npiqnis decet, authoritatem suam doctrina, diligentia, temperantia, 
humanitate, gravitate tueri. 

II. Ut Collegaram quilibet, quorum duo semper esse debentr 
officia  qnotidiana faciat,  diligenter idem animadvertito. -

HL Collegae primi ad horae sonnm ad ludum obseruantor, 
postremi egrediuntor. 

IV. Vesti tu, vigilaatia et diligentia exemplo iiadem sunto. 
Exemplo enim Praefectorum  perduntur et seruantur adolescentum 
ingenia. 

V. Ebrioeum Collegam, aut ludia d editam, non facientem 
officium  quotidiannm, e schola non cjicere, corraptae disciplina« 
est indicium. 

VL In monendis et castigandis adolescentulis negligentia et 
remissio abesse, severitas absque crudelitate, vituperatio âbsque 
maledicto debet adhiberi. 

VII. Bectores et Colleges patrio eennone uti nolumus, nisi 
cum erit neceasarium. Simul ac enim puer ludum ingreditur, habet 
Magister, quod illam latine doceat, rerum vocabula, inflexiones  no-
minum et verborum, mandata certoram officiornm.  Haec consue-
tudo magis in prima classe retinenda et colenda est, de confirmanda 
lege, de custodienda veritate et castigatione. 

VIII. Volumus etiam, ut examina quatuor quotannis institn-
antor. Primum quidem ad diem 2 mensis januarii, secundam 1 die 
aprilis, tertiam 1 julii, qusrtum vero ad festum  Michaelis Ar-
cbangeli. 

IX. Rectori simul adiungimna tres Scholarcbas et Visitatores,. 
qui assidue invissnt classes omnes, et tarn docentes quam discentes 
ad faciendum  suum officium  adhortentar. Ad quam Praefecturam 
Beverendum ft  doctum D. Johaiyiem Sömmerda, Ecolesiae nostrae 
Paatorem et Egregios vitos Valentinum Weber Beipublicae hniua 
Senatorem et Conradum Henckel Notarium nostrum deligimus. 

Diseipulorum officium. 
Pueritia vero huiusmodi regenda et seruanda est legm^ 

kabenia. 
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L Quod severitate covrigi posttfst,  indulgenţi* non debet neg-

ligi. Quare ri quis ad boras constitutes mm adest vel in Schoia, vel 
in Eccleeia, virgaram verberatione «orrigenduseet, nisi exonsationem 
a parentibnB, ant beris domeeticis grobabilem afieral.  Istad enim 
voluntatis peccatnm est, non ingenii imbeeillitaS. 

II. Qui post boram constitatam veniet, castigari debet modo 
et ratione bona, jodicio Bectoris, magia si bis in bebdomada id flat, 
maxime n ter idem admittatur. 

IIL Sebolastici, qui admisei erunt in Scholam, nomina danto. 
Moderator ea adeeribito. Peregrini vero sex mensiom pecuuiam per-
solvunto, idem in reliqnis meosibos facionto. 

IV. Sine fideinssione  nullum peregrinam, qui non statim pe-
coniam persoluit, in Scbolam admittito. Qui ante tempos exierit e 
Scbola, com Ludirectore decidito. Omnes eidem morem gerunto. 

V. Qui Lodirectori non obtemperat, impatiena poenae, aoa 
andiena dioto, a Beotore castigator, mulctator, ponitor. 

VL Featia dieboa bini templum ordine, verecunde adeunto, con-
dones diligenter aadionto, absque Paalmoram ne aaoto, domi me-
moria coocionea repetunto. 

Vil. Qootidianis et repetitionibas et exercitationibas inter-
sunto, abesse nemini impune esto. 

VIU. Sermo omnium latinus esto, omnes suas classes frequen-
tanto, aliorum classes non impediunto, non clamore, non canto, non 
ambalatione, nullo sonita, nullo strepitu. Qui peccarlt, pro peccatl 
ratione et modo bono poenaa luito. 

IX. Hones te onoaquiaque vestitor. In veatibua Scholae inati-
tutum et consuetudinem cioium colito, nihilque in veatita liceat, 
qood feria  domive dedeceat. 

X. Arma et gladioa non geatato. Qui com armis in Scholam 
aduenerit, ea illi Moderator accipito. 

XI. In ludo, dam Magister ludi docet, silentium esto. 
XII. Qui negligenter auscukat, qui lectaa et traditas res non 

Tepetit, qui interrogatus raspondere non potest, qui caetera officia 
bonornm diacipolorom negligit, is pro errato, pro peccato, pro in-
genio, pro aetate, ponitor. Bed graniswrna medicina in his moibis 
«sto virgaram seueritas, minima verborum prodens remedium. 
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XIII. Qñ non diligmter anscultat, qnl til» eogitat, qni wk 
gatur, qni icriptitat, m alienas u t alia legit, qaam que doeentar, 
in Ui pacoatia miaima caatigatio esto, comminatio et obíurgatio.. 
8everitate enim discipKnae i i t i j «afame  vitium sanan potest. 

XIV. Qni mafia  delectantur familiari  tatibus, qni rabia lifrr 
gant, qui. pflgnis  proeliantar, aut quouia modo dimicant, qni iurant, 
qni íPraeooptores anos contemnunt, qni irrenerenter praetereunt, aut, 
aspiciunt, aut alloquuntur eos, qui reuerentia digni sunt, ut senes,. 
Magistratys, ut fyraiinea  piaeditoe authoritate, aut virtute; qui in 
plataais et coetibns hominum non versan tur verecundo, et ut deceţ 
Seholasticoa; ratione bona aut graoiter, aut seuere emendan tor. 

XV. Qui aduersus Magistros suoe falsam  querelam ad parentee 
defert,  et quia falsum  dicit, et quia aduenus Praeceptorem et Col-
legaa suos ingratas est, ét quia moerorem mendaciis euis excitat, 
pro facinoris  grauitate aut virgis castigator, aut modo aliqno bono 
seoBritatis ponitor. 

XVL In vigilia vigiliarum nemo in Scbola, quemadmoduaa 
hactenus faetitatum  est, sed domi, vel in diversorio dormito, nemini 
ea nocte ante duodecimam boram in Seholam ingredi fas  esto. 

A Vil. Janna Scholae post dimissionem Scholasticorum aempen 
eUaditor. 

XVm. Mendicantes quotidie Seholam ter vereunto, sordee 
ad sterquiliniom portanto, omnia bene collocata in ea sunto. 

Et his legihus omneş obtemperante, et caetoris, qoae a Ludi-
•aagistro Mlţn «ţonsensu nostro ferentur,  obsecundato. 

Ex Senatus consulto. 

(Egykorú másolata Selinecc ra. k. város levéltárában.) 

V. 

A késmárki tanító részére kidolgozott uta-
sítáB 1596-ból. 

Instruetio oder BesteUóng eme* Schulmeisters gestellet mit 
gntdigster Vorberathschlagong und Bewilligung unser gebietendea 
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Obrigkeit und mit Consens Herrn Siebten and beider Batben der 
Stadt Kayssmargk. 

Weil nach den Willen Gottes mit Beratbschlagang nnd Ver-
willigung unser gnädigsten nnd gebietenden Obrigkeit des wolgo-
borenen Herrn Herrn Sebastian! Teokeoly Herrn in Kaysimargken, 
Wir Siebter nnd Bathsverwandteu der Stadt Kayazmargk zu eine» 
Schulmeister fttrgeschlagen,  erfordert  nnd angenommen den acht-
baren nnd wolgelehrten M.  Johannem  Mylium  von Iglan, als ber 
rufen,  bestellen, nnd bestSttigen den ihn auch hiemit, dasz er un-
serer Schnljngend dio summarischen Hauptpunkte und Artikel dea' 
h. göttlichen Wortes, Inhalt profetischer  nnd apostolischer Bi-
blischen Schriften  rein nnd lauter, in rechten wahren, unverfälschten 
Verstand, ohne menschlichen — und Zuthuung, wie die in den 
alten Symbolis Apostolico, Niceno, und Athanasiano auch unserer 
vom Papsthum reformirter  Kirchen gebräuchlich reinen augsbur-
gischen Confession,  desselben Apologia, Catechismo und Bekent-
nissen Doct. Martini Lutheri und den gantzen Corpfcre  Doctrinae 
Domini Philipp! Melanchthoois verfasset  sind, beineben die gewöhn-
lichen freien.  Künste) wie die in dergleichen Schulen gebräuchlich, 
auch die nothwendig berühmten Sprachen griechisoh und lateinisch, 
samt guter Zucht, Ordnung und Civilitttt, und Tugenden auf  offener 
Schal-Cathedra, oder sonsten an anderen Orten, wo es die liothdurft 
erfordert,  klärlich flirtrag,  in aller Gottesfurcht  treulich nnd fleissig 
fUraag,  nnd mit guten Exempel fürweisen  soll. 

Hiergegen soll gedachten H. Magister aller möglich und ge-
bührlich Freundschaft,  Ehr nnd Schutzes auch künftig  nach Be-
schaffenheit  seines Verhaltens aller ferneren  Beförderung  in was 
sieh n getröeten, und zu seiner Unterhaltung und Ergötzung seiner 
Kühe und Arbeit von uns nnd gemeiner Stadt augewarten habe, in 
allem und jedem sonderlich und samtlich wie folget. 

Erstlich soll seine wöchentliche ordinar Besoldung zwo Taler, 
dävon Herr Magister die Collegas nach seinem besten bestellen soll, 
denen man daneben auch wird thun können zur besseren Unter-
haltung, wird man darauf  beflissen  sein, damit H. Magister, so er 
sonderlich samt seinen Collegis (wie wir es gäntzlichen hoffen)  in 
treuer Unterweisung der Jagend «einen Fleisz nicht sparen wird, 
so viel gemeiner Stadt Vermögen ertragen kann nach dem besten 
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soll veiaoiget werden. Imntasen der ihm auch fttr  seine Hatunoth-
durft  24 Klafter  Holz durch gemeiner Stadt Unterthaaen jährlich, 
und sur rechter Zeit sollen geftihret  werden. 

Belangend,die Accide.ntia, sind dieselbe wie folget 
Erstlich • soll ein jedes Stadtkindt fUre  gewöhnliche; Quartal 

und Jahrmarkt geben d. 2. 
Seiches geschieht dasz Jahr viehrmal, in der erstell Fasten-

Wóehe; auf  Viti, Orucis und Lucia*. 
Betangend die Privatinstitution, wird ein jeder Vater wegen 

derselben steh dankbarlich zuerzeigen wissen. 
Auf  «Ii hohen Feste als Weinachten, Ostern, und Pfingsten 

soll ein jedes Stadtkind Herrn Magistro geben d. 2. 
oder einen Kuchen. 

Auf  Galii Boll ein jeder Schiller schuldig sein Herrn Magistro 
in statt des Hanbeiszens zu bringen d- S; 

Zwei Examina sollen im Jahr gehalten werden, eins auf  Ore-
gon, da ein jeder Knab, damit man den neuen Schttlerlein Eier 
auiziutheilen hat, Herrn Magistro bringen soll d. 8. 

Dana andere auf  GallL Aneh soll ám Sontag nach Oalli, 
deaagleicbea anf  alle. Jahrmarkt eine Recordation gehalten werden, 
welche Magistro zuständig. Entgegen, stehen dem Cantori 
und Collaboratori zu die Recordationes auf  Martini und trium 
Begum; den Studioais aber auf  Weihnachten, Ostern, und Pfingsten, 
und sonsten alle Sonn läge und Donners tfige. 

Von einem generali funere  gibt man d. 40, davon stehen 
Herrn Magistro zn .d. 18, dauon gibt er dem Collaboratori zwei oder 
drei Pfenige,  dem Cantori stehen zu d. 4, dem Campanatori d. 4, 
den Pulsanten d. 3, den Minintrin Ecclesiae d. 8. 

Von einem halten funere,  da man zwar mit allen Glooken 
leutet, aber nur der Cantor und die halbe Schule mitgeht, gibt man 
d. 28, welche wie,befor  werden auszgetheilet, allein das man Herrn 
Magistro davon gibt d. 6. 

Von einem kleinem funere  den Miniştri« d. 8, dem Cantor 
d. Ş» jlem Campana tori d. 5. 

Solche« haben wir Richter und Rath mit Verwilligung un-
serer gnädigsten Obrigkeit, H. Magistro Johanni Mjlio als berufenen 
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Schu lrectori zur ferneren  Nachrichtung, ohne einigen Argwohn 
oder Miez verstand, schriftlich  verfasst  anzeigen und darreichen 
-wollen. Zar Urknnd dessen allen' haben wi r unser gewöhnlich 
Stadtsiegel aufgedrttkt,  wie wir deszgleich einen gleichlautenden 
Revers von Herrn Magistro auch empfangen.  Alles treulich und 
unşefKrlich.  Geschehen, den 15 augusti anno 1596.1 

{A „Protocollum Corespondentiarum ab a. 1589 ad a. 1620" czImU könyv-
ben. Késmirk sz. k. v&roa le viltárában.) 



. 

A magyarországi nyomtatványok a XTI. században. 

Az iskolák állapotja visszahat a köz- és magán élet 
minden irányaira; de leginkább és legszembetűnőbben az 
irodalomra  és sajtóra. 

Ezen szoros összefüggés  az iskola és irodálom között 
késztetett arra, hogy a XVI. századbeli hazai és külföldi 
iskolázás hatásának és közművelődési eredményének föl-
tüntetése végett, kísérletet tegyek összeállítani az említett 
század tartama alatt Magyarországban mutatkozó irodalmi 
munkásság termékeit; annálinkább, mert ezen mnnkásságban 
épen azoknak van legnagyobb részök, kikkel munkámban 
foglalkoznom  kelle. 

Összeállítottam tehát azon nyomtatványok czlmeit, 
melyeket a XVI. században magyarországi irók, vagy Ma-
gyarországban működd idegen származású Írok bocsátottak 
közre. 

Ezen czlmeket egy részét magam, a hazai könyvtá-
rakban tett kutatásaim alkalmával, Írtam össze; nagy részét 
azonban irodalmi müvekből vettem át1) 

Mintán a jelen összeállításnak nem más a föladata, 
mint fölttlntetni  az irodalmi tevékenységet, melynek ha-
zánk a XVI. században színhelye volt, fölmentve  éreztem 
magam attól, hogy a czlmeket teljesen, s bibliographiai pontos-
sággal adjam; mi több időt és nagyobb tért vett volna 
igénybe. 

Nem tartóztatott vissza az, hogy ez összeállítást sem 
tejesnek, sem hibátlannak nem mondhatni. 

Nem csekély megnyugtatásomra szolgál, hogy Szabó 
Károly,  a magyar bibliographlának legjelesebb munkása, 
szíves volt a jelen összeállítást kiigazítani és s^át dús biblio-
graphiai jegyzet ei alapján, tetemesen kiegészíteni. 

*) Ilyenek Bód, Cwittinger, Horányi, Pray, Sándor, Beirert, Toldy 
mflvei,  melyeket munkámban tSbbuOr idéztem. 
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1500. 
Goe l ioa G r e g o r i u s Panonius . (BánfiGergely.)Col-

ectanea in S. Apocalipeim Joannis Apostoli ex omnibns omninm 
tarn veterum, tum recentiorom castissimis commentariis deprompta 
(Róma. Ugyanott 1510. Pária 1541. Velencze 1571.) 

1501. 
T e m e s v á r i P e l b á r t . Stellariam Coronae Beatae Vir-

ginia Mariae, in laudem «Jos elegantissime pro singalis praedicati-
onibos coaptatam. (Hagenati s még  Ötször itt, Lyonban és Nürn-
bergben.) 

T e m e s v á r i P e l b á r t . Sermones pomerii de tempore.-
(Hagenau éa  ugyanott 1508.) 

1502. 
Temesvár i P e l b á r t . Pomerium de sanctis. Pars hye-

malis et aestivalis. (S. L et a. = Augsburg 1502). 
T e m e s v á r i P e l b á r t . Pomerium quadrageaimale. 

(Augsburg). 
T e m e s v á r i Pe lbár t . Pomerium de tempore. (Augsburg). 

1503. 
T e m e s v á r i P e l b á r t . Aureum Rosarium Theologiae, ad 

sententiarum quatuor libros pariformiter  quadripartitum ex doctrina 
Doctoris aubţilis, saorum sequaciorum, sanctorum etiam Tbomae 
Aquinatis, Bonaventuraeque, ac multorum solidorum doctoram etc. 
alphabetico compilatum ordine. (Hagenau. Ugyanott 1508 & mág 
kéteaer Bolognában éa Velenczáben.) 

1504. 
L a s k a i O s v á t Quadragesimale Gemma fidei  intitulatam, 

trac tana de ss. et orthodoxa fideeatb.,  a qnodam fratre  hungaro 
ordinii, nrinorum de -obeervantia ex con ven tu pesthiensi, egusdem 
ordinis guardiano. (Hagenau). 
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1605. 

T e m e s v á r i P e l b á r t . Sermone« de sanetis, sen Pomoe-
riom sanctorum. (Hagenau.) 

T e m e s v á r i P e l b á r t . EzpoeitioPsalmorum, Canticorom 
novi ac veteris Testament!; item symboli a. AtUanasio a quibusdam 
adscripti, nec non hymni Ambroeiani, TeDeum laudamus etc. (Hagenau). 

Sermones tredecim universales magistri M i c h a e l i s de 
-Ungaria . (Köln). 

1507. 
Magyar B á l i n t Szent Pál legendája. (Latin nyelven. 

Krakkó). 
1509. 

Temesvári Pelbárt. Sermones quadragesimales.(Hagenau). 
O r d i n a r i u s Ş t r i g o n i e n s i s im pensia Johannis Pap 

librarii budensis impressus. (Velencze.) 
1510 körUL 

N a g y s z o m b a t i Márton (Martinas Thyrnavinus). 0 -
pusculum ad Begni Hungáriáé Proceres, quod in Tor cam bella 
movere negligant. (S. L.) 

1512. 
Eck B á l i n t . Elegiacum Carmen in landein Philippi Bero-

- aldi ad Budolphum suum Agricolam. Accessit elusdem Beroaldi de 
Modo Epistolaudi a Budolpho Agricola. (Krakkó). 

J o a n n i s P a n n o n i i Episcopi Qainqueecclesiarum, 
Poetae et Oratoria clarissimi, studiorumque in Hungariainstauratoris 
Panegyricum in laudem Baptutae Gvarini Veronenais. (Bdcs. És 
Bázel 1618). 

A d r i a n i W o l f h a r d !  Transylvani, Panegyris. Ad in-
victissimam Caesarem Maximilian um, Semper Augustmn. (IMes). 

Legendae Sanctorum Begni Hungáriáé in lombardica história 
non cofténtae.  (Velencze). 

Dialógus Myfhologicus  Bartolomaei Coloniensis, duleibus 
Jods, jucundis salibus, concinnisque sententiis refertus  atque dili-
genter nuper elaboratus. (Bdca. Kiadta A d r i a n u s Wol fhar-
•dos Transylvanus artium et philosophiae professor.) 

1618. 
M a r u l l u s Márk. Bene vivendi iastitata. (BáseL,K0ln. 

.1680. Antwerpen 1577.) 
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1614. 
Eck B i l i n « . Hymnus exhortatorius ad Cracoviam, nt diu-

tinos aingoltus, quae hactenus ob incertos inrictiasimi Begis sui Si-
gismund! tumultus contra Moscbos babait, deponat, atqoe ob in-
eignem victoriam triompbet. Hezametris conscriptos, adnexnsqae 
est Joannis Dantiaci Garmine Heroico extemporatio. De Sigismund! 
Begis Polniae Victoria. (Krakkó). 

1615. 
Eck B á l i n t . De Arte yersificandi  oposcolom, omniboa 

stodiosis ad Poeticám anbelantibas non tam iucundnm, quam fru" 
giferom.  (Krakkó). 

Lacii Flori Belloram Bomanoram Libri IV. ex yetustiasiaio-
exemplari novissime ac diligenter recogniti per V a l e n t i n n a k 
Eckiom. (Krakkó). 

Graf f inger  Farkas . Harmónia Cantus. (Bécs). 
1616. 

M a r o l l u a M&rk. Parabolae. (Velencse). 
MarUllua Márk. Evangelistarinm. (Velencze). 
P é c s y á r a d i Gábor. Compendiam locoram terrae 

saactae. Oompendiosa quaedam, nec minus lectu incunda descriptio-
urbis Hicrusalem, atque diligens omnium locorum terrae sanctae in 
bierosolymis adnotatio, per qnendam in Christo patrem, fratrem  Gá-
brielem natione ungarum diyi Francisci ordinis de sacra obseryantia 
luculenter, nam ea ipaa loca propriis conspexit oculis, congesta ac 
breviter per eundem comportata. (S. L.) — (?) 

1517. 
H a g y m á é i B á l i n t . De laudibus et yituperio vini et 

aquae. (S. L.) 
V e r b ő c e y IatyAn. Tripartitnm Juris Consuetadinarü 

Regni Hungáriáé. (Bécs. Ugyanott 1646. 1661. 1572. 16éí.) 

1618. 
Eck B á l i n t . Utrum prudenti viro sit ducenda uxor. 

(Krakkó). 
Eck B á l i n t . Ad clarissimos viros, Dominum Petrum 

Cmpeer, et Andreám Beuber, Bartpbani popoli, illom ecclesiasticnm, 
bonc Mwidúem Moderatowe dignissimoe, Heroicum. Carmen, de 
Amicitiae et Concordiae otilitate. (Báitfa  és Krakkó). 
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De Mandi contempta et Virtute amplectenda Dialogas, per 
V a l e n t i n o m E c k i n m , Bartphanae scholae Voderxtorem. 
(Krakkó). 

1520. 
Eck B á l i n t . Apophoreticam Carmen de Christi Nativi-

tate, Elegia compositnm. Ad generosnm Dominam 0 . Alexi am Thur-
•onem de Bethlemfalva,  Comitem Zoliensem atqae Cam erori am 
Cremnicensetn, liberam Dominam Flesnensem et illastrem invictis-
simi Principie Ludovici Begis Hungáriáé Cubicalariam. — Jubilu« he-
roicas Cassoviae habitus, ob adventom Beverendissimi Aatistitls, 
Domini Georgii Qainqueeccleeiensis Episcopi, Begnorumque Hungá-
riáé et Bohemise Cancellarii dignissimi/heroicis versibus conditus,— 
Epithalamium in nuptiis egregii atque prudentis viri, B. Joannis 
Sauslich, nnper iudicis, nune senatoris Caasovieuts, et Corni tis 
Camerae Begalis, Carmine elegiaco. (Krakkó). 

De Beipublicae administratione Dialógus. Ad nobiUssimom 
Dominam D. Alexiam Tharzoaem de Bethlemfalva,  Comitem Zoli-
ensem, atqae Camerariam - Cremnicensern liberam Dominam Ples-
taensem, et illastrem invictissimi Principie Ludovici Bégis Hun-
gáriáé a secretis. Et Epistola consolatori» ad Magnificos  Dominos 
Alexiam et Joannem Thursones, ob mortem Beverendissimi Domini 
Joannis, Episcopi Vratislaviensis. Et Epitaphia varia, pro Eodem 
ad Eosdem Dominos. V a l e n t i n o E c c h i o L e n d a n o aactore 
(Krakkó). 

M a g y a r o r s z á g i Ber ta lan . (Bartholomaeas Paa-
nonias). Dialógus inter vigilantiam et torporem. (Bécs). 

W e r n h e r György. Elegia de omatissimi Autişti tis, II-
lustrisque Principia, D, Joannis Thunonis, Episcopi Vratislavi-
ensis, Begiique olim in atraque Sileaia Vicarii obitu, ad Fratres 
inclatos, Alexiam et Joannem Thunones, liberos Dominos Ples-
nenses. (Krakkó). 

16S1. 
J o a n n e s A n t o n i u s C a s s o v i e n s i s . Kiadta Dub-

iwriss János n Conciliu m animalium" csimtt kSltményét, Areiaaewo 
Jhkab, krakkói kanonokhoa intéaett ajánló levéllel. (Knffcó). 

Q. Horatii Flacci liber de Arte poetica ad P^onee, ex ve-
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toato exemplari (amma oara ot diligentia recognltas per Valen-
t inom E e c h i u m P b i l i r i p o l i t a n a m . (Krakkó). 

Oratio in Imperiali Conventn Vormatiensi cofam  divo Carolo 
Gaeeare ac Principibus totias Imperii die-tertia ApriKa 1621. per 
iacliti Begia Hongariae ac Bohemiae .etc. oratorea babita. .(8. L.) 

1522. 
Eck B á l i n t . Q. Horatii Flacci Epiatolaram Libri doo ex 

antiqaieaimo exemplari atadioriaaime recogniti. (Krakkó). 
1523. 

Eck Bá l in t . De ratione legendi Anetorea Libellua. 
(Krakkó). 

Wernher Gyţţrgy. Elegiaram Liber an as, Beveren-
dissimo in Chriato Patri, et Domino D. Ladialao Salcano, Epiacopo 
AgrienaiL. ej Supremo Begni Hongariae Cancellario, maximoqae 
gentia auae M&cenati nuncnpatos. (Krakkó). 

1526. 
De Beaorrectione Dominica Carmen heroicom. ülnstri ac 

Magnifico  Domino D. Alexi o Thurxoni de Bethlemfiűra,  Begalium 
Thavernicorom ac Cobicalariorom Magietro etc. noncopatom ppr 
Vale-nt innm E c c b i a m B&rtpbanae Beipoblicae a Conailiia 
atque Libellis. (Krakkó). 

1526. 
Aurelii Prodencii dementia viri Consolaris Liber. Periate-

pbanon, kymnoa in landein Banctprum, qni martyrio coronati Bunt, 
complexoa. Ex vetnatiasimo exemplari, quam dUigentiaaime recog-
nitua. Viro clariaaimo, Budolpbo Agrieolae, poetae a Caeeare lau-
reate, indytae Aoademiae Cracoviensia Bectori a V a l e n t i n o 
E ck i o , Bartpbanae Beipablicae Syndieo, beroico carmme dicatoa. 
(Krakkó). 

1529. 
Eck B á l i n t . Divi Aurelii Auguatini, ffipponenaia  Epia-

copi Vita Chriatiana ad aororem eoam vidoam Liber L Praefatione 
ad Bev. Dominum M. Michaelem de Vratialavia, principem inclytae 
Cracoviensis Univenitatia Theelognm et Pbiloeapnum, nec non Ecc-
leaiae adBagiatae* Floriani Decannm directa, adornatna. (Krakkó). 

' 1530. 
F r a n £ e p á n Farkas . Oratio ad Carolum V. Imp. et 
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ad illustr. Germaniae Principes S. R. I. facta  nomine Regnicolarnm 
Croatiae. (Augsbnrg). 

1631. 
P e s t i Gáspár, Sermones ezhortatorií ad viros religiosos. 

(Krakkó). 
1532. 

Honter Gáspár. De grammatica libri dno. (Krakkó). 
P e s t i Gáspár. Compendium directorii in visitatione 

fratrum.  (Krakkó). 
1533. 

K o m j á t i Benedek . Epistolae Panli lingoa hangarica 
donatae. Az zent Pál levelei magyar nyelven. (Krakkó). 

1534. 
H o n t e r János . Rndimentorum Cosmográphicornm libri 

tres. (Bázel s ugyanott, Zürichben, Dnisbnrgban, Brassóban még 
tízszer.) 

1535. 
Honter János. Compendinm grammatices latinae libri 

dno (Brassó). 
Honter János . Rndimenta Gosmographica libri IV., dis-

tincta cnm adnotationibns Bernhardi Formerii, ac tabalis geogra-
phicis aeri incisis per Mich. Mercatorem. (Bázel). 

Honter János . Tabnlae IL in Aratam Solensem; cam 
eiusdem. versioné (Bázel). 

J o a n n e s A n t o n i u s C a s s o v i e n s i s . De tnenda 
bona valetudine. (Krakkó). 

J o a n n e s A n t o n i u s C a s s o v i e n s i s . Elégia in o-
bitum incomparabilis Praesulis Petri Tomicii. (Krakkó). 

Ozorai Imre. De Christo et eius Ecclesia, item de Anti-
christo, eiusque ecclesia. (Krakkó). 

S z e g e d i G e r g e l y . Censur&e in propositiones erroneas 
M. Dévai, seu ut ille vocat: Rndimenta salutis. (Bég*), 

W a g n e r Bá l in t . Compendinm grammatices graecae. 
(Brassó, éa  ugyanott 1562. 1630.) 

1536. 
J o a n n e s A n t o n i u s C a s s o v i e n s i s . Elégia in o-

bitum magoi Erasmi Rotterodami, praecipui studî rum instauratoris. 
(Krakkó). 
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P e s t i Gábor. Aesopi Phrygia Fabolae. Esopne fabulai, 
melyeket mostan njjonnan magyar nyelvre fordított  Pes thy Gá-
b r i e l (Bécs). 

Nóvum Testamentum seu quatuor evangeliorum volumina 
lingua hungarica donata, G a b r i e l e P a n n o n i o P e s t h i n o 
Interprete. Uj testamentum magyar nyelven. (Bécs). 

G a l s z é c s i I s tván . Énekes könyv. (Krakkó.) 

1637. 
Eck B á l i n t . Epigrammatum sacrorum Liber. Ad illustrem 

ac magnificum  Dominum D. klexium Turzonem de Bethlemfalva, 
inclyti Begni Hungáriáé Palatinnm. (Krakkó). 

1538. 

P e s t i Gábor. Nomenclatura sex lingvarum, Italicae, 
Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germanicae. Lingva autem 
Hungarica noviter accessit, cum latinarum dictionum quampluri-
rimarum, quae prius depravatae fuerunt,  restitutione. Per Gábri-
e lem P a n n o n i u m P e s t h i n u m (Bécs és ugyanott 1550 
és 1568-ban.) 

1538. 

Farkas András. Chronica de introductione Scytharum 
in Hungáriám, et Iudaeorum de Aegypto. (Krakkó. Gálszécsi István 
munkája mellett). 

G á l s z é c s i Is tván. A keresztyéni tudományról való 
rövid könyvecske. (Krakkó). 

S z é k e l y I s t v á n (Benczédi). A keresztyénségnek fun-
damentomáról való tanúság. (Krakkó és ngyanott 1544. 1546.) 

S z é k e l y I s tván . Istenes énekek. (Krakkó). 

1539. 

Honter János . Compendium rbetorices, ex Cicerone et 
Quintiliano. (Brassó). 

Honter János. Divi Aurelii Augustinl, Élpponeneia epis-
copi Haeresebn catalogus. (Brassó). 

Honter János . Mimi Publicani, Enchiridion Xisti Pitba-
gorici, dicta sapientum in Graecia. (Brassó). 

FBASEL, HAZAI ÉS KÜX.F. IBS. XVI. BE. 2 3 
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Honter János . Rudiments praeceptorum dialectices ex 
Arietotele et aliis collectae. (Brassó). 

Honter János. Sententiae ex libris pandectarum juris 
civilis decerptae. (Brassó). 

Honter János . Sententiae ex omnibus operibus divi Au-
gustini decerptae. (Brassó). 

Grammatics Hungaro-latina in usum puerorum recens scripta. 
J o a n n e S y l v e s t r o Pannonio autore. (Neanesi. Ujsziget-
Sárvár). 

1540. 
B r e n n e r Márton. Anrelii Brandolini, cognomento Lippi,' 

Florentini, ordinis Augustini monacbi, Romae 1498. mortui, Dia-
lógus ad Mattbiam, invictissimum Hungáriáé regem. (S. L.) 

1541. 
Erdős i (Sy lves ter ) János. Uj Testamentum (Bécs 

1574.) 
F r a n g e p á n Ferenez . Oratio ad Caesarom, Electores 

et Principes Germaniae. (Nürnberg.) 
Honter János . Epitome adagiorum graccorum et lati-

norum, juxta seriem alphabet!. Ex Chili idibus Erasmi Roterodami. 
(Brassó). 

Sanitatis studiam ad imitationem Aphorismorum compositum. 
Item: Alimentorum vires breviter et ordine alphabetico positae. 
Anctore P a u l o Kyr, Medico. (Brassó). 

Moldáviáé, quae olim Daciae pars. G e o r g i o a Bei-
c h e r s t o r f ,  Transylvano autore. (Bécs). 

1542. 
Honter János. Formula reformationis  Ecclesiae Coro-

nensis et Barcensis totius provinciáé. (Brassó). 
Honter J á n o s Rudimenta Cosmographies. (Brassó). 

1543. 
Antonii Bopfinii,  rerum Hungaricarum decades tree, nunc 

demum industria Mart in i Brenneri , Bistriciensis Transil-
vani, in lucem editae, antehac nunquam excusae. Quibus accesserunt 
Chronologie Pannonum a Noah usque haec tempóra, et Coronis 
históriáé Ungaricae diversorum auctorum. (Basel). 
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Honter János . Apologie reformationis  a D. XLUL con-
ecripta et in comitiia Ieabellae reginae oblata (8. L.) 

Honter János. Philipp! Uelanehtonis, de controveraüs 
Stancari scripta. (Brassó). 

1644. 
Eck B á l i n t . Pannoniae Lnctns, quo Principnm aliquot 

et insigniom vironnn morteg, aliique funesti  casus deplorantur. 
(Krakkó). 

ErdOai János . Elégia de Cello torcico. (Bécs). 
H o n t e r János . Compondiutn Juris civilis in usum Ci-

vitatum ac Sedium Saxonicarum in Transylvania, collectum. (Brassó). 
J o a n n e s A n t o n i u s C a s s o v i e n s i s . Epigrammata 

in Antonium, Patrem suum, civem Cassoviensem, inque paternos 
ami cos. (Krakkó). 

B u b i g a l l u s Pál. Hodaeporicon itineris Constantinopo-
litani, carmine elegiaeo. (Wittemberg). 

Wernher György. Epigrammata. (Krakkó). 
S z é k e l y I s t v á n . Keresctydnaég fuadamentornáról  való 

rövid tanúság. (Krakkó). 

1546. 

Eck B á l i n t . Elegiacon ad doctisimum ac clarisrimum 
virum D. Johannem Benedictum, Cracov. et Varmien. et Vratislav. 
Canonicum, serenisa. ac invictiaa. Principis Sigismundi aenioris 
Regia Poloniae Medicnm. (Krakkó). 

De Turcarum ritibus. Auetore B a r t h o l o m a e o G i u r-
g i v i t s , qui XIII. aanos apud Turcas servitutem servivit (Worms.) 

Honter János . Disticha novi Testament!, matenain et 
ordinem capitnlorum cujnsque libri, per literas initiales indicantia. 
(Brassó). 

Epistola Pannoniae ad Germaniam recena scripta autore 
P a u l o B n b i g a l l o Pannonio. (Wittenberg.) 

W a g n e r B á l i n t BEOrNtAOS  METAPESIZ  rNO-
MAI  EAEriAKAJ.  (Brassó). 

1646. 
Ozora i Imre. A Krisztusról és az ö ekkleaiájáról. 

(Krakkó). 
23* 
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Erdőéi János . Epitaphium Annae Regináé. (Bécs). 
G e o r g i e v i e h B e r t a l a n . Dispotatio de fide  christiana 

et mysterio ess. Trinitatis babita cum quodam Turca Vara dini (a. 1.) 
H o n t e r János . Agenda fttr  die Seelsorger ond Kirchen-

diener in Siebenbürgen. (Brassó). 

1648. 
Honter J á n o s . Odae com harmoniis ex diverms poetis 

in nsnm lodi literarii Corooenaia decerptae. (Bratsó). 
Soltár könyv S z é k e l E s t v á n t u l magyar nyelvre for-

dítatott. (Krakkó). 

1649. 

D é v a i B í r ó Mátyás . Orthographia Ungarica. Az az 
igaz írás módjáról való tudomány. Magyar nyelven írattatott. 
Mostan pedig njoonan megigazíttatott és kinyomtatott. (Krakkó ) 

P r e y s z Kristóf.  (Christopherus Pannonius). Elégia ad 
D. Perenotom a Granvella. (Bázel). 

S tOcke l Lénárd. Qoioqoe Civitstom, nempe Cassovi-
ensis, Leutschoviensis, Bartfeneis,  Eperiesiensis, Cibiniensis nomine, 
fldei  Confeeeio  (S. L.) 

S z o n d i Pál. Oratio in introductione ac inatallatíone 
Wolfgangi  Gyalu. (Bécs). 

G y a l u i Torda Zsigmond. Qaaeatio an honeata na-
tura sint, an vero opinione ? (Pádua). 

Wagner Bá 1 i n t Ammonincestoosos.Tragoedia.(Brassó). 
W e r n h e r György . Hypomnemation de admirandia Hon-

gariae aquis. (Bázel). 

1660. 
Keresztyéni tudományról való rövid könyvecske, Bat í z i 

A n d r á s t ó l írattatott (Krakkó). 
B a u s n e r S e b e s t y é n . Tiactatns de Peete, eiusque cu-

ratíone. (Sieben.) 
H e l t a i Gáapár. Ritus explorandae veritatis, quo Hrita-

garica natio in dirimendis controversiis ante 340 anno* usa est, et 
eins testimonia piarima in sacrario summi templi Varadiensis reperta. 
(Kolozsvár). 
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Gonosz asszonyembereknek erkelcsekről való ének, kit zene 

zebeni Ormpraezt C h r i s t ó f f  egy kopot ebegnanak bozsu-
ságára, kit oztán egy barátja kérésére magyar nyelvre fordita.  (Bécs.) 

B e i c b e r a d o r f  György. Chorograpbia Tranaylvaniae, 
qnae Dacia olim appellata. (Bécs.) 

S z t á r a i Mihály . Comoedia lepidissima de matrimonio 
saeerdotum. (Krakkó.) 

G y a l u i T o r d a Zsigmond. História Franciad Spirae 
Civitatolani, qoi ob fidei  aanioria abnegationem in aommam inddit 
desperationem. (Basel). 

W a g n e r Bá l in t . KATHKHSIS,  0VAdBNTINOV 
rov ovaypÍQOv  xogcűféof.  (Brassó.) 

1561. 
Erdtfsi  JA nos. Qnerela fidei.  (Béos). 
Prognome seu praesagium Mahometanorom, primom de ehris-

tianornm calamitatibos, deinde de snae gentis interito ez perslea 
lingna in latinamconversnm a B a r t h o l o m a e o G e o r g i e v i t a . 
(Bázel). 

A Jeans Sirak könyve magyar nyelven. (Kolozsvár). 
A Bölcs Salamon királynak könyvei. 1. Proverbia. 2. Eccle-

siastices. 8. Canticnm canticoram. 4. Sspientiae. Magyar nyelven. 
(Kolozsvár, a czimlapon 1561, végén, a colophonban 1662. 
évszám áll). 

H e l t a i Gáspár. A bibliának első réssé, asas Mózesnek 
öt könyve, mely magyar nyelvre fordíttatott  a régi és igaz szent 
könyvekből. (Kolozsvár). 

Sommá christlicher I>hre; änderst der kurze Catechiamns, 
durch Caspar He l th , Pfarrern  zu Klaoeenbtyrg. (Kolozsvár). 

Trostbttchlein, mit christlicher Unterrichtong, wie sich ein 
Mensch bereiten soll zu einem seligen Sterben, gesammelt, nnd zu-
sammen gesetzt aas christlicher Prediger Schriften,  darch Kaspar 
Hel th , Pfarrherrn  zu Klausenburg. (Kolozsvár). 

G y a l u i Torda Zaigmond. Oreatea, Euripidia Tra-
goedia comprimia elagans, latino carmioe longe doctiasime ezpreaaa. 
(Bázel.) 

De noptiia clarias. doctoria Sigismundi Geloi Pannonii, et 
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honeatiM. puellae Euphemiae magnifici  et doctissimi D. Georgii 
Wernheri etc. filiae,  epigrammata. (S. L.) 

1652. 

H a l t a i Gáspár. A Bibliának negyedik résre, azaz a 
Prófétáknak  írások. (Kolozsvár). 

H e l t a i Gáspár. A részegségnek és tobzódásnak vesze-
delmes voltáról való dialógus. (Koloavár). 

Fuerilium colloquiorum formuláé  pro prímis tyronibus per 
S e b a l d u m H e y d e n ex Comicornm'campo hinc inde collectae, 
jam et denno auctae, ac germanico, polonico, u n g a r i c o idiomate 
illustratae. (Krakkó). 

Sambucus (Zsámboki) János . Expositio obsídionis 
arcis Temesvári. (S. L.) 

Imperatorum aliquot Boman. vitae a Sambuco caatig&tae 
et anctae. (Strassburg.) 

Elegiae aliquot de aerumnis Pannoni ae inferioris  scriptae a 
G a b r i e l e Z e n t g e u r g i o . (Wittenberg). 

1553. 

Catechismus, melybe a mennyei tudománnak sommája a derék 
szent Írásból és sok keresztyén tanítóknak Írásiból röviden egybe 
sjterzettetött és befoglaltéttatott  H e l t a i Gáspár által. (Ko-
lozsvár.) 

H e l t a i Gáspár . Vigasztaló könyveoske keresztyéni in-
téssel és tanítással, miképen kelljen az embernek készülni keresz-
tyéni és boldog a világból való kimúlásához. (Kolozsvár). 

Evangeb'a dominicalia, ex tempore versa, per S e b a s t i a -
num L i s t h i u m , Transylvanum Cibiniens. (Bécs). 

Sambucus (Zsámboki) János . Expositio obridionis 
arcis Szigethi. (S. L.) 

In Christi natalem oratio J o a n n i s S s m b n c i PanQonii, 
habita Ingolstadt! tertio et quinquageeimo anno ineunte. Eiusdem 
sententiae aliquot et bymni, eodem autore. (Augsburg). 
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1664. 
Dáv id F e r e n c i . Besponeio Philippi Melanthonis de con-

troveraiia Stancari. (S. L.) 
J a e o b i P i a o n i s Transylvani, oratoria et poetae excel-

lentis Schedia. (Bécs). 
T i n ó d i S e b e s t y é n . Krónika. Első réezébe János kiril 

halálától fogva  ez esztendeig Danán innét Érdél országgal lött 
minden hadak, veszedelmek, revidedön szép notákval énökbe vad-
nak. Más részébe kfilömb  kttlömb időkbe és országokba lött dolgok, 
istoriák vannak. (Kolozsvár). 

G y a l u i Torda Zsigmond. Epigrammata ad Illustrem 
Thomam a Nadasd, Posonii per occasiones scripta, dum tenuit con-
soltatio de eo in Palatinum eligendo. (Bécs). 

Praecepta vitae christianae Valent . W a g n e r i Coron. 
(Brassó). 

1666. 
Catechismus. Azaz a keresztyéni tudománnak revideden való 

tanúsága. B a t b i z i András által Írattatott. (Kolozsvár.) 
Dialysis scripti Stancari contra primnm artícalom syaodi 

Szekiensis, qni de doctrina controvertitur, conscripta per Fran-
ciacum Da v i d i s (Kolozsvár.) 

E r d é l y i Miksa (Maximilian us Transylvanos). Descriptio 
navigationis Castellanornm ex Hiapania ad Molaccaa insolas, ab 
occidente in orientern per inferius  hemispheriom, Caroli auspiciis, 
inatitotae. (Bázel.) . 

Adversus Stankarom confessio  de mediatore generis humanr 
Jesu Christo, vero Deo et bomine, cootiUcta, nomine et volantate 
ministrorum in urbe Claadiopoli in Pannónia a C a s p a r o H e l t o 
eins loci pastore ex veteram et recentiam theologoram scriptis. 
(Wittenberg). 

P r e y s z Kristóf .  M. T. Cieeronis vita, stndiorom et 
rerum gestarnm história, ex eios libris, testimoniisqae potissimam 
observata, atqne constripta; item: Oratio de imitatione Ciceroniana. 
(Bázel.) 

Wagner Bál int , /^omóttlovs  /7tpi ap$zmp Bißha 
4tipi}tQiov <UalTiQta>q  TW»  ima £o<po>r vnoOtjxni. (Brassó). 
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W a g n e r B á l i n t Aristotelis libellas de virtatíbns etvitiis. 
Sententiae diversorum auctornm de eadem materia. (Brassó). 

W a g n e r B á l i n t . Definitiones  mnltarnm adpellationum, 
quorum Ecclesia nsns est, anthore Melantbone. Accessit D. Angnstlni 
liber de Essentia Dignitatis. (Brassó). 

W a g n e r B&lint. Insignes et eleganţissimae sententiae 
ez L. Annaei Senecae ad Lncillinm epistolis, caeterisqne eiosdem 
aactoris sciiptis selectae, et in asum studiosae juventutis editae. 
(Brassó). 

W a g n e r B á l i n t . Msgni Turcae epistolae per Laudindm, 
eqnitem Hierosolymitanum, latinitati donatae i. e. aliae quaedam 
variorum auctornm epistolae lectu diguissimae, libellas sententiarum 
et verboram gravitate refcrtissimas.  (Brassó). 

W a g n e r Bá l in t . P. Fausti epistolae ad Joh. de Ginay, 
Franciáé Cancellarium novem, et Angeli Poli'iani XV. (Braasó). 

W a g n e r Bá l in t . Philonis Iudaei, de mercede meretricis 
non accipienda in sacrarium, graeco-lat. (Brassó). 

1566. 

Chronologie rerum Ungaricarum, a primo Unnorum in Pan« 
noniam adventu ad miilesimum quingentesimum qninquagesimum 
septiipum a nato Chiiato annum, per Thomam B o m e l i u m 
Con&ensem collecta, et inclito senatoi Coronensi dicata. (Brassó). 

Encomium arás Agriae mirabiliter ac vere divinitus servatae 
A. 1652. Conscriptum in gratiam suorum Patronorum Magnifi-
corom Francisci, Stephani, etDommici Dobo fratrum  a H a t t h i a 
£.h i a b a i»Pannonio. (Wittenberg.) 

Heb ler Mátyás. Elleboron ad repngnaoda phanaticorum / a 
quorumdam spirituum capita, qui primam ia Transylvaniam Cal-
vinism! semina spargere coopérant, authore Martino Calmanchaei, 
sub patrocinio Petrovitz, locumtenente reginae Isabellas. (S. L.) 

Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae iuven-
tutis inetitntione ez praecipuis grammaticorum praeceptis i Ore-
g o r i o Molnár contracta. (Kolozsvár). 

Brevia praecepta de moribus puerorum rec te formandis,  car-
mine elegiaco cons cripta a M i c h a e l e S i e g l e r o Cibiniensi. 
Additus est etiam ordo studioram a Domino Philippo Melanehtone 
studiosae javentati praescriptus. (S. L.) 
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Wagner B á l i n t Sententiae veterom de coena Domini: 
nt Cyrilli, Chrysostomi, Vulgarii, Hilarii, et aliorom, collectae a 
Philippo Melanthone. (Brassó). 

1567. 
D á v i d Ferenc* . Consensus doctrinae de sacrameotis 

Christi, psstorom et ministrorum Eccleeiarum io inferiori  Pannónia 
et nationis utriusque in tota Transylvanie. Consriptos et publicatns 
in s. synodo Claodiopolitaoa Transylvaniae ipsa die sanctae, indi-
viduae et sem per benedictae Trinitatis. (Kolozsvár). 

Epistola ad praestantem pietate, nobilitate, omnique virtotom 
genere D. Franciscani Suliok Pannoniam, optime de artiam libe-
ralium studiosis merito. Scripta ab A n d r e a C a t o l i o grati-
tndinis canss. (Wittenberg). 

N o v i c a m p i a n u s Alber t . De coruptissimis saecqli 
hbius moribos, variisqoe atqoe torbalentís in religione Christiane 
Doctrinis, Oratio. (Krakkó.) 

Nóvum Testamentum graece et latine, juxta poatremam d. 
Erasmi Bot translationem. Acceaaeront in hac editione praeter 
concordanţi as marginales, succincta qoaedam seholia, et commoninm 
loco rum index. Industria et impensis M. V a l e n t W a g n e r i 
Coronen. (Brassó). / 

Imagines mortis aelectiorea, cum decastichia Val . W a g n e r i 
Coron. (Brassó). 

Epistola ad Hlustrisaimum ac Magnificnm  Dominam Petrám 
Petrouit scripta a G r e g o r i o Zeged ino . (Wittenberg). 

1658. 
A n a x i n s (Hassár) Gál. Az Úr Jézos Krisztusnak ss. 

vacsorájáról, kínszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról  való 
predikáeziók. (Óvár). 

Tragoedia magyar nyelven, az Sopbocles Electrájából nagyobb 
részre fordíttatott  és az kereszténeknek erköcsöknek jobbitásokra 
például szépen játéknak módja szerint rendeltetett P e a t i Bor-
n e m i s s z a P é t e r deák által. (Béca). 

D á v i d F e r e n e z . Literae convocatoriae ad aeniorea Ec-
cleeiarum anperioria et inferioria  Pannoniao ad indictam synodum 
Tbordaoam, ad tertiom Mártii diem, additis theeibos ibidem dis-
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putandis. Ephea. V. Omni» antem, quae aguntur, a lnmine mani-
feetantnr,  omne enim, quod manifestatur,  lnmen est. (Gyula-
fehérvár). 

Dialog! duo Platonie: Alcibiades secundus et Axiochus, in-
terprete Joanne Sambuco. (Bécs). 

Elegia de falsi*  Prophetis, quos Christas confert  lupis, spinia 
et tribali*. Matth. VII. cap. Additnm est Epicedinm de morte Be-
verendi viri Domini Laurentii Lesehini. Authore C h r i s t i a n o 
S c h e i a e o Medienri. ^Kolozsvár). 

S a m b u c u s (Zsámboki) János . Appendix rerum 
Hungaricarum, a rege Msthia, usque ad imperatorem Ferdinandum 
primum. (Bécs. Banzau Péter Epitome rerum Hong. első kiadása 
mellett). 

Sambucus (Zsámboki) János . Epistolarum con-
seribendarum methodus. (Bázel). 

Öambucus (Zsámboki) János . Petronii Arbitri 8a-
tyrici fragmenta  restitute et sucta. (Antwerpen). 

Acta Synodi Pastorum Ecclesiae Nationis Hungarica© in 
Transylvanín die Apostolamim PhiKppi et Jacobi anno 1658 in 
oppido Thorda eolebratae. (Kolozsvár.) 

1569. 

Epistola Paraenetica, quam G e o r g i u s D r a s k o v i c b 
electus Episcopus Quinqueecciesiarum ad Dioecesanoe suos dedit. 
(Bécs). 

H e l t a i Gáspár . Agenda, azaz: Szentegyháai óseleke-
detek, melyeket követnek kSsöneégeaképen a keresztyéni ministerek 
és lelki pásztorok. Ujonan nyomattatott. Cum gratia et privilegio 
Serenissimarum Majestatum Begiarum Hungáriáé etc. (Kolozsvár). 

H o n t e r János . Sententiae catholicae Nili, monachi 
graeci. (Bázel). 

No v i c a m p i a n u s A l b e r t . Apologia pro catholica fide 
et doctrina de veritate corporis Jesu Christi in Eucharistie, de cae-
terisque Sacramentia, Liturgia item aeu Miaaae Sacraficio,  ac aliia 
omnibus fere,  quae hoc seeulo controvert un tur. In Transilvania 
Tordae in comitiis anno a Christo nato 1668. oblata. Praemissa est 
Epistola ad IUustrissimum Princip em Joannem Siglsmundum, Hun-
gáriáé et -Transilvaniae Begem designatum, Praefatioque  ad omnium 
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ordiaum Regni utriusque Viroe Spectabilee et Ornatissimoe, in 
qoibos ratio et ordo Apologiae exponuntur. (Krakkó). 

P o r k i r c h e r György . Liber Salamonié carmineredditus. 
(8. L.) 

S z é k e l y I s t v á n (Benczédi). Chróniea ea világnak 
jeles dolgairól. (Krakkó). 

Carmen in laodea et mentorom praedicationem Roveren dis-
aimi ae Magnifici  Domini Domini Michaelis Czakii, Joannia aeeondi 
elecli Begis Ungariae etc. Conmliarii ae Caneellarii snpremi etc. 
Domini ac Maecenatis soi perpetoa gratitodine colendissimi a J o-
anne V e t e s i o alnmno. (Wittenberg). 

S a m b n c o s (Zsámboki) János. Oratio in obitnm ge-
oeroei ac magnifici  adoleecentia Georgii Bona Transaitvam, domini in 
Landseehr et Lakenbach, qni mortnos est VI. Sept. anni 1659. 
(Pádoa). 

S z t á r a i Mihály . Comoedia lepidiwnma de aaceréofia, 
anthore M i o h a e l e S t a r i n o Altinienaia Ecelanae Minfetro. 
Az igaz papságnak tiköre, melyet a S t a r a i M i h á l y mester 
mostan szerzett. Azt is megtalálod atyámfia  keresztyén é kis köny-
vecskének végében, mimódon és főképpen  mire választják az igaz 
keresztyének a lelki pásztorokat, s mi okáért vonszák le is néme 
lyekről a szentegyház! szolgaságot (S. L. = : Magyar Óvár). 

1560. 
Statuta, oder Satsmngea gemeiner Stadtrechten dér Hertnan-

stadt, und anderer Stitdte, und aller Deutschen in Siebenbürgen, 
coliigirt durch Thomam Bomelium, (S. I*) 

D od ich Endre. Dionys!! Halicarnassei de Thocydidis 
história jodicium, ex graeco latiné .redditum. (Velenem. Bázel 
1579.) 

H e l t a i Gáspár. Soltár, azaz Sz. Dávidnak és egyéb 
prófétáknak  paalmuuinak, avagy isteni dicséreteknek könyve, szép 
summácskákkal és rövideden való értelmökkel. (Kolozsvár). 

Hoaaár Gál. Isteni dicairétek éa psalmusok. (s. 1.) 
Oláh Miklós . Catholicae ac Christiane Religionis prae-

cipna quaedam capita, de sacramentis, fide  et operibos, de ecclesia 
iustificatione  ac alils. (Bécs). 

Ad Serenissimum Principem et Dominum Maximilianum, Dei 
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gratia Regem Bohemiae etc. Archi-Daeem Anstriae, Dncem Bar-
gundite etc. Dominóm clementissimnm, libellái, de partibos rei-
pnblicae, et cauais mntationom regnorom, imperíoromqoe in ple-
risqne ad imitationem Aristotelis, scriptos carmine. per M. Mar-
t inam B a k o y i i k i u m . Additam est praeterea, Encomiom 
spectabllia, et magnifici  Domini Palatini regni Hnngariae etc. eia-
oolatio ad Magnifii-um  Dominom Magistrum Coriae etc. (Bécs). 

Rendelés. Külen kBlen czikkeleknek, melyek szerént éle-
teket rendeljenek és erkölcseket szabjanak a tiszteletes szőrs le-
gények, a királyi városban Kolozsvárban. (Kolozsvár). 

1661. 
D r a s k o v i c s György . Lactanti us munkáinak fordítása. 

(Bécs). 
Igen ssép kenyv, az kezenséges igaz keresztyén bitnek régi-

ség! -és igsssága mellett, minden eretnekségnek ujsági ellen. Melyet 
az L y r i n i a i Y i n c z e ennek előtte ezör esztendővel szöraett. 
(Fordította D r a s k o v i c s G y ö r g y pécsi püspök). (Bécs). 

Me l ins Péter . A szent Pál Apastal leveleinek, melyet 
a Colosa abelieknek irt, predicatio szerént való magyarázatja. 
(Debreczen). 

M e l i n s Péter . A Christns közbe járásáról váló pre-
dikacsiók. (Debreczen). 

S t ö c k e l Lénárd. Annotationes locoram commnninm 
doctrinae christianae Pbilippi Malancbthonis. (Báael). 

V a r s á n y i G y ö r g y Krónikája. (£. L.) 
Sambncns (Zsámboki) János . De imitatione a Ci-

cerone petenda, et in somniom Scipionis Dialogi. (Pária. És Ant-
werpen 1568.) 

1562. 
D u d i c h Endre. Orationes dnae in concilio Tridentino 

babitae. (Velencze). 
D n d i c b Endre. Oratio panegyrica, pro felidssíma  sere-

nissimi Maximiliani Bohemiae regis, in Romanorom regem coronatione, 
babito Tridenti M.D.LZII. (Halle). 

D n d i c b Endre. Sententia de residentiae decreto, dicta 
Tridenti MDLXII. (Halle). 
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H e l t a i Gáspár . A Jézus Christuanak aj Testamentoma 
magyar nyelvre fordittatot  a régi igaa és szent könyvekből. (Ko-
lozsvár). 

H e l t a i Gáspár. Troporum, scbematnm, ac figurarăm 
commumum libellus ez variis- aathoribos in usam studiosorum 
theologiae, et bon aram artium eollectns, una cum indice. 
(Kolozsvár). 

Carmen Propemptikon ad viram eruditione et pietate praestan-
tissimnm Joannem Clypeatoris. Scriptum a M a t t h a e o Husz-
th io . (Wittenberg). 

Macras J á n o s Gerge ly . Libellus de vera gloria, car-
mine heroico conditus. (Krakkó). 

M e l i u s Péter. Az egész keresztyéni tudománynak fun-
damentoma és sommája, a szent írásból eszve szedette tett és meg-
emendáltatott. Cal vinni Janus írása szerint (Debreczen). 

Mel ius Péter . Confessio  Catholica de praecipuis fidt-i 
artículis ezhibita Sacr. et Cath. Rom. Imperátori Ferdinando, et 
filio  suo I. Maiestatis D. Begi Mazimiliano, ab universo ezercitu 
equitum et peditum S. B. M., a Nobilibus item et incolis totius. 
vallis Agrinae, in nomine Sanctae Trinitatis ad foedus  Dei 
custodiendum iuramento fidei  copulatorum et decertantinm pro 
vera fide  et religione in Christo, ex acripturis sacris fundata. 
(Debreczen). 

Mel ius P é t er. Az Aran Tamás hamis és eretnek tével-
gésnek és egyéb sok tévelgéseknek, melyek mostan az elfordult 
fejő  emberek között eláradtanak, meghamisitási, a derék szent Írás-
ból és a régi szent irás magyarázó Doctoroknak Írásokból, a debre-
czeni tanítók által, ki volt szent András napján és Karácson havá-
nak 1. 11. 12- 13. és 14. napján 1561. (Debreczen)! 

Mel ius Péter . Az hitről és as keresztyénségről való 
vetekedés. Christus, S. Péter és Pápa. S. Pál. A döbröczöni tanitók 
munkájával. (Debreczen). 

1568. 

D u d i c h Endre. Sententia de calice laicis permittendo-
dicta in concilio Tridentino an. MDLXIIL (Pádoa). 

D u d i c h Endre. Vita Card. Beginaldi Poli ex Italico 
Ludovici Bevatelli in latinum translata. (Velencze), 
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H e b l e r MAtyAs. Brevis confessio,  de sacra coena Do-

mini, Eeelesiaram Saxonicarom et eonjnnctaram in Transylvania, 
an. 166.1. Una com jodicio qoatoor Academiarom Germaniao, soper 
eadem controrerma. (Brassó). 

KA könyv minden orssAgoknak és kirAloknak jó és gonosz 
sxerencséjeknek okairól, (melyből megértben!, mi az oka az Magyar-
orszAgnak is romlásinak és fejedelmeknek  szerencsétlenségeknek) 
és micsoda jelenségekből esmérbetjflk  meg, hogy az Isten Ítéleti 
közel vagyon. Gáspár KAro l i , gönczi plébánus által. (De-
breczen). 

M e l i u s Péter . Magyar predikácziók, kit poetillának ne-
veznek a próféták  és apostolok iráaából, a régi doktoroknak, Ori-
genes, Chrisostomos, Theophilactoa, (L Ambras, 8. Hieronymus, 8. 
Ágoston éa a maatani bdlcs doktorok magyarázások szerint. (De-
breczen). 

Ad divum Moxaemylianum Bomanorom et Bohemiae Begem. 
Psalmus 72. Da Deos Begi jodicia toa etc., carmine redditus per 
Georg iám P o r k i r c h e r o m Posoniensem. (Pádoa). 

Lociani opera, quae qoidem esstsnt omnia graece et latiné 
nna com Gilberti Cognati et J o a n n i s Sambnc i annotationibus 
otUissimia. (Négy kötet. Bázel. Ugyanott 1602. éa 1619.) 

S c h e a a e u a K e r e a z t é l y . De reeurrectione mortuorum 
et jodicio extremo, deque vita aeterna, Elegiae qoatoor, quibus cor-
ruptissimi hoios sieculi mores ad poenitentiam iovitantor. Addtta 
est: Narratio, continens históriám vitaeclariaa. viri Leonardi Stöcke-
ln. (Wittenberg). 

G y a l n i Torda Zaigmond. Galeotl Mártii Nar-
niensis Commentarios de Mathiae Corovini, Hungáriáé regis, 
egregie, sapienter, iocose, dictis et factis.  (Bécs). 

Carmen Aprobaterion, simul et Epibaterion scriptum Basi-
l io F a b r i c i o Z i k z a i e celeberrima Academia Vitebergensi 
in Ungariam redeunti 6. die Mg. 1563. (Wittenberg. Exco-
d e b a t J a c p b o s L u c i o a Tranaylvanoa) . 

M e l i u s Péter . Válogatott praedieatiók a prophetAk és 
apostolok Írásából, mind egéaz esztendő által való tö innepekre, és 
minden féle  szUkségee dolgokról a régi és mastani Doctoroknak ma-
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Kyarázások szerint. Ugjan ezen praedikatiok végébe a keresete-
lésnek, Ur yacsarája osztogatásának, eakütásnek és egyéb egyházi 
rend tartásnak igaz módja, praedikatiók szerint. (Debreczen). 

1664. 
B a l s a r a t i V i t u s János . De remediis pestis prophy-

lacticis. (d. L.) 
I l o s v a i Páter . Sz. Pál apostol élete, (a L.) 
Me l ius Péter . Apologia et abstorsio Ecclesiae Debre-

cinensis a calnmniia, quibua temere apud academies et principes 
accusatur. (Debreczen). 

M e l i u s Pé ter . Befutatio  confesrionis  de coena Domini 
Matth. Hebler, Dionyrii Aleşii, et his coninnctoram, cum iudiciis 
qnatuor academiarum, Wittebergensis, Lipsiensis, Boetochiensis et 
Frankofurdienrie.  (Debreczen.) • 

Wagner B á l i n t . Silva anomalomm in lingua graeca. 
(Brassó.) * 

Congratnlatio scholae Clauc'iopolitanae de victorioso reditu 
Illustrissimi et Serenissimi Principis ac Domini Joannis secundi, 
electi Regis Ungariae, Croatiae ac Dalmatiae etc. Domini Patroni 
stodiorum clementissimi. (Kolozsvár). 

1666. 

Oratio in fanere  Augustissimi, Felicisstmi, Pacifici,  Pien-
tissimi Imperatoris Ferdinand! I. habita a Beverendissimo Fran-
c i s c o F o r g a c h Eplecopo Varadiensi, Praeposito Losoacziensi, 
S. Caes. Maiestatis Consiliario etc. 7. angusti 1666. in templo divi 
Stepbani. (Bécs.) 

História inclyti Matthiae Hunyadis, regis Hungáriáé augus-
tissimi ez Antonii Bonfinii,  historici diserti, libris, decadis primum 
tertiae, deinde quartoe, (quae latuit hactenns, nullibique impressa 
fait)  in nnum congests ac dispoeito a Caspare Helto, Claudio-
poli ton ae Ecclesiae ministro, et typographo. (Kolozsvár.) 

H e l t a i Gáspár. A bibliának második része. (Ko-
lozsvár.) 

Honter János . Budimentorum Cosmographieorum libri 
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IV. hexametri s versibus elegantissime descripti, corn tabulis aliquot 

M e l i o e Péter . A szent Jób könyvének a sidó nyelvből 
és a bölcs magyarázók fordításából  igazán való forditása  magyar 
nyelvre. (Várad.) 

Mel ins Péter . Az két Sámuel könyveinek és az két 
királyi könyveknek az sidó nyelvnek igazságából, és az igaz és 
bölcs magyarázók fordításából  igazán való forditása  magyarnyelvre. 

Divi Ferdinandi L Bomanorom Imperatoria et Hongariae 
Begis etc. manibna sac ram. Pannónia logens. Aothore G e o r g i o 
P o r k i r c h e r o P o s o n i e n s i . (Bécs.) 

Chronica Petii Banzaní, de rebus Hongariae com appendice 

Magyar J)ecretom, kit Weres B á l á s a deákból, tudni 
illik a W e r b e w c z y I s t w á n Decretomából, melyet Triparti-
tomnak neveznek, magyarra fordított.  Vadnak továbbá Decre-
tomnak előtte egy néhány irott artícolosok, kiket azon V e r e s 
B a 1 á s a régi királyok Decretomiból, törvinhez való jelea dolgokat 
kissedegetett. (Debreczen.) 

Epithalamium in nupţiale sacrum Beverendi viri, doctrina, 
pietate ac virtote* insignis, Domini Titi Amicini Coronensis, Mi-
niştri Ecclesiae Claudiopolitanae fidelissimi,  et Annae Averae Bis-
tricensis virginis pudicissimae sponsae ipsius. Scriptum a B a s i l i o 
F a b r i c i o Z y k c z a y Bectore scholae Claudiopolitanae. (Ko-
lozsvár.) 

Sambucua (Zsámboki) Jánoa. Expoaitio obaidionia 
arcis Tokaini per Lazarum a Schwendt expugnatae. (S. L.) 

S a m b u c u s (Zsámboki) János . Petronii fragmenta 
rea ti tu ta et aucta. (Antwerpen.) 

CatechiamuB Eccleaiarum Dei in natione Hangarica per 
Transilvaniain. Qaae relicto Papiatico Deo qoaterno, verbum Dei 
de sacrosancta Triade, uno vero Deo Patre, et Filio eine, Domino 
Jesu Christo, ac amborum Spirito, amplexae sunt, simplicitateqne pia 
ac puritate illud credunt ac profitentnr.  Begiae Maiestatis Domini 

impressis. (Brassó). 

a J o a n n e Sambaco adornata. (Bécs.) 

1566. 
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noetri clementiaaimi assenso ac volontate excusue et poblicatus. 
(Kolozsvár.) 

H e l t a i Gáspár. Ssaz Fabula, melyeket Ezopueból éa 
egyébünnen egybe gyűtett és öszve szörzett, a fabuláknak  értel-
mével egyetembe. (Kolozsvár.) 

Sambncna. (Zsámboki) Jánoa. Aristenaetis Epis-
tolae amatoriae. (Antwerpen.) 

Sambncna (Zsámboki) János . Tabnla Geographica 
Hongariae. (Béca). 

Oratio fonebris  de invictissimo Ferdinando I. a Mart ino 
B e r z e v i t z e o Pannonío conscripta. (Frankfurt.) 

P n r k i r c h e r György. Der 79 Psalm Davids. Herr es 
sind Hayden in dein Erbe gefallen  etc. In diesen Kriegsleuffen 
wider den Tttrcken ganz nötig zu singen. (Bécs.) 

P u r k i r c h e r György . Ugyanez latinal. (Bécs) 

1667. 

D á y i d F e r e n e z . Bövid magyarázat, miképen az Anti-
krisztus az igaz Istenről való tudományt meghomályoeitotta. (Gy. 
Fejérvár). 

D a v i d Ferenez . Bövid útmutatás az Isten igéjének igaz 
értelmére, mostani szent Háromságról támadott vételkedésnek meg-
fejtésére  és ítélésére hasznos és szükséges. (Gyula Fejérvár). 

Epigrammion nnptiis clarissimi et doctissimi viri Domini Ba-
silii Fabricii Ziczai Bectoris Scholae Patachinae in Pannónia, et po-
diciSbimae virginis Margaritae, quac soror est ezcellentís Doctoris 
Joannis Yiti Balsaratü. Scriptum a C a s p a r e D e c i o discipulo. 
(Wittenberg). 

De disciplina Ecclesiae, seu gubernationis ecclesiasticae legl-
tima fonna  in Ungarica natione eis et altra Tibiscam, ex verbo Dei 
petita et cooformi  com veterum, recentiorumque in Ecclesia doc-
torum constitutionibus ad vitam et mores ministrorom regendos, at-
que ad deccntem, ordinatamqoe in Ecclesia sanetionem, ac ad tu-
endem pietatem et honestatem composita consilio et opera Geor-
g i i Gönc i Pastoris Ecclesiae Debrecinensis. (Wittenberg.) 

K á r o l i P é t e r . Institotio de syllabarum et car-
minum ratione ez optimorum Grammaticorum prolixioribus prae-
ceptis in breve compendium iuventntis causa contracta. (Kolozsvár). 

NUKBKR.. HAZAI ts KOLF. ISK. x n . s z . 2 4 
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Mel ius Péter . Brovis confcssio  pastorum -ad synodum 
Debrecini 24. 25. 26. februarii  A. M.DLXVII. convocatorum. 
(Debrefzen). 

Me l ius Péter . A Debreczenbe öezvegyült keresztyén 
prédikátoroknak igaz és szent irás szerint való vallások. (De-
breczen). 

Refutatio  script! Petri Melii, quo nomine Synodi Debre-
czinae docet Iehovalitatem et trinitariam Deam, Patriarchis, Pro-
phet! s et Apostolié incognitum. (Gyulafehérvár.) 

Me l ius Péter . Uj Testamentom. (Szeged.) 
ScheBaeus K e r e s z t é i y . Epithalamium, in honorem 

nuptialem Domini Casparis Boekes de Korniat, S. B. M. Supremi 
Cubicularii, ejusque sponsae Generosiss. Annae egregii Domini 
Wolfgangi  de Harinna filiae  scriptum. (Gyula Fehérvár.) 

Carmen Propemptikon eruditione et pietate praestantissimis 
viris ac juvenibns Witteberga in patriam redeuntibus, Dominis Cas-
pari Fabricio Deberhegi, Joanni Miskolcio, Jacobo Thurio, Geoigio 
Sederkeni, Valentino Szeutpeteri, Valentino Eckio Bartphensi, Mi-
chaeli Mohino et Andreae Agriensi, amicis suie carissimis et co-
lendis, scriptum ab A m b r o s i o S z y k s z a i . (Wittemberg.) 

De falsa  et vera uniua Dei Patris, Filii et Spiritua saneti cog-
nitione libri duo. Authoribus ministris Ecclesiarnm conscntieotium 
in Sarmatia et Transylvania. (Gyula Fehérvár). 

1568. 

B a s i l i u s I s t v á n . Az apostoli credónak rövid magya-
rázatja. (Gyula Fehérvár). 

B a s i l i u s I s t v á n . Egynehány kérdések a kerésztyéni 
igaz hitről és avval ellenkezd tudományról. (Gyula Fehérvár.) 

Dáv id Ferencz . Aequi pollentes ez scriptura phrases, 
de Christo, filio  Dei ez Maria nato, flguratae,  quae si quia intelle-
xerit, ct in numerate habuerit, ad multa intelligenda in scripturis 
juvari poterit. (Gyula Fehérvár). 

D á v i d Ferencz . Antithesis Pseudo Christi, cum kv«ro 
illo ex Maria nato. (Gyulafehérvár.) 

D á v i d F e r e n c z . Brevis enarratio disputationis Albanae 
de Deo Trino et Christo duplici, coram s'erennissimo principe et 
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tota Ecclesia, decern dielius habita, anno Domiai M.DLXVIIl. 8. 
MartU. (Gyulafehérvár). 

D á v i d F e r e n c i . Refutatio  propositionum Petri Melii, 
non inquirendae veritatis ergo, sed ad contendendnm propositarum, 
ad indictam synodum Varadínam, die 22. aug. 1668. (Gyula 
Fehérvár). 

D á v i d F e r e n e z . Az szent Írásnak fondamentomából 
vó'tt magyarázat az Jézös Krisztusról, és az ő igaz istenségéről. 
(Gyulafehérvár). 

F a b r i c i u s B a l á z s . Refutatio  argumentorum Lucae 
Agriensis. (S. L.) 

Disputatio in caussa sacro-sanctae et Bemper benedictae Tri-
nitatis, indictione Serenissimi Principia — inter novatores, D. Ge-
orgium Blandratam, Franciscum D.ividis, eoramque asseclas; et 
pastores ministrosque Eccsesiae Dei catholicae ex Hungaria et Tran-
sylvania, qui divínam veritatem ex seriptis propheticia et apostolieis, 
juxta continuam Ecclesiae sanctae catholicae consensum, defen-
dendam susceperunt, per decem dies, Albae Juliae in Transylvania 
habita, ordínatione et voluntate eorundem psstorum ac ministrorum 
catholicae pariis, revisa ac publicata Claudipoli a Caspare Hel to . 
(Kolozsvár). 

M e l i u s P é t e r . Az szent Jánosnak tött jelenésnek igaz 
és irás szerént való magyarázása predikácziók szerint, a jámbor-
bölcs és tudós emberek Írásából szereztetett. (Várad). 

Propemptika pietate, eruditione et humanitate singulari ornn-
tissimo viro Domino Johanni Ó. Zikzai e celeberrima Academia Wi-
tebergensi in pátriám redeuntî, amico antiqua necessitudine conjunc-
tissimo, scripta ab amicis P a u l o M i s k o l c i o, F r a n c i s c o 
Copaz io e t N i c o l a o Monostor io . (Wittenberg). 

Carmen in honorem nuptiarom doctissimi et clarisjiini viii 
Domini Basilii Fabricii Zikzai Rectoris Scholae Patachinae in Pa-
nonia, ac pudicissimae virgin is Margaritae, sororis excellentissimi viii 
Domini Joannis Viti Balsaratii Doctoris artis medicae peritissimi. 
Scriptum Witebergae anno 1568. mense Martío a J o a n n e Vete-
s io et F r a n c i s c o Copac io discipulis. (Wittenberg). 

Oratio de vita et obitu Spectabilis et Magnifici  Domini Ga-
brielis Perenii Comitis Comitatus Abujvariensis, supremi Regiae 
Curiae Ungaria Jttdicis, Muiarum Maecenatis beneficentissimi  etc. 

24* 
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habita a B á a i l i o F a b r i ci o Z y k z a i Lud i magistro in Sáros-
patak. A. Ch. 1567. die jnlii 28. (Wittenberg). 

S a m b u c u s (Za&mboki) János . Ennapii Sarplani, de 
vi tis pbilosophomm et sophistarum. (Antwerpen). 

Sambnens (Zsámboki) János . Sententiae et regulae 
vitae ex Gregorii Nazianz. scriptis collectae, et einsdem iambi ali-
quot nunc primnm in lucem editi. (Antwerpen). 

S a m b u c u s (Zsámboki) J á n o s kiadtaBonfint.  (Bázel). 
Sambucus (Zsámboki) J á n o s kiadtaBanzant (Bécs). 
Csaszmai I s t v á n . Thordai Sándor András Írására yalö 

felelet,  melyben az Anticbristus három Isteninek dögleletös tudo-
mányát oltalmazza hamissággal és ezidalammal. (Gyula Fehérvár.) 

1569. 
Epigrammion in honorem nnptialem clarissimi et doctissimi viri 

Domini Petri Caroli praeceptoris sui perpetua gratitudine et reve-
rentia demerendi, fidelissimi  Ecclesiae Dei Pastoris in nrbe cele-
berrima Pannoniae Varad, et pndiciasimae -virginis Annae, sponsae 
ejus castiseimae, filiae  honestissimi ac intcgemmi viri civis De-
brecinensis Domini Georgii Beregdi. Scriptum a J o a n n e Bereg-
z a z i o. (Wittenberg.) 

Propemptikon in discessum ornatissimorum juvenum Domi-
norum Johannis Beregsazii et Johannis Bonifacii  Debrecini e gym-
nasio celebri Varadinensi Witebergam proficiscentium  scriptum a 
P e t r o B e r e g z a z î o . (Wittenberg.) 

D á v i d Ferencz . Az váradi disputatiónak, avagy vetél-
kedésnek az egy Atya Istenről, és annak fiáról,  az Jézus Krisztusról 
és a Szent Lélekről igazán való előszámlálása. Mely mindenik 
félnek  akaratjából kezdetett, mindszent havának 20. napján, 1569. 
esztendőben. (Kolozsvár). 

D á v i d Ferencz . Első' része az szent Írásnak killen 
kiilen részeiből vOtt predikáczióknak, az Atya Istenről, ennek kedig 
az ő Fiáról, az Jézus Krisztusról, és az mi örökségünknek pecsé-
tiről, az Szent Lélekről. írattattak Dáv id F e r e n c z t ő l , ag. 
megfeszült  Jézus Krisztusnak szolgájától. (Gyulafejérvár.) 

Befutatio  scripti Georgii Majorié, in quo Deum T rin um in 
personis et nnum in essentia, unicum deinde ejus Filium in persona 
<hiplicem in naturis et lacunis Antichriati probare conatus est. 
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Authoribus: F r a n c i s c o Dav id i s , superintendente, et Geor-
g io B l a n d r a t a , doctore (8. L.) 

Epigramon in honorem sacri nuptialie clariaaimi et doctissimi 
•in Dómini Petri Caroli, Ecclesiae Varádinae in Pannónia Pastoris, 
et podicissimae sponsae ejns, Annae, honesti et prodentis viri Do-
mini Qeorgii Beregdi filiae.  Scriptum a J o h a n n e B o n i f a c i o 
D e b r e c i n o . (Wittenberg.) 

Propemptikon ingenio, eruditione et morom honestate deco* 
rato juveni Domino J o h a n n i B o n i f a c i o  D e b r e c i n o e 
gymnasio Varadinensi Witebergam proficiscenti  amico sno carissimo 
Michae l V a r s a n i o s scribebat. (Wittenberg.) 

M e l i u s Péter . Az igaz keresztyénaégnek rövid fnnda-
mentoma. (Debreczen.) 

Carmen Propemptikon eroditione et pietate ornatissimo rirw 
Domino Johanni Yetesio Domino et amico soo colendissimo Witte-
berga in Ungariam redennti, scriptum a T b o m a M o n a e Patakino. 
(Wittenberg.) 

P u r k i r c h e r György . Sacer dialógus Istri et Grani, 
Beverendissimo Praesuli D. Antonio Yerantio Archiepiscopo Istro-
granensi. (Bécs.) 

Elégia in noptias cl. viri D. Petri Bogneri, Coron. et podi-
cissimae virginis Annae, filiae  D. Joachimi Koch, consuüs Me-
diensis, a. 1569. die 20. febr.  Scripta a J o a n n e Sommero, 
rectore scholae Bistric. (Gyulafehérvár.) 

T z e g l é d i G y ö r g y és K á r o l i Péter . Az egész 
világon való keresztyéneknek vallások az egy igaz Isten felöl,  ki 
Atya, Fin és sz. Lélek, mely fundáltatott  a prófétáknak  és aposto-
loknak fundamentumokon.  (Debreczen.) 

Comoedia Balassi Menybért árultatásáról, melylyel elszakada 
az magyarországi második választott János királytól. (Abrudbánya.) 

S a m b o c u s (Zsámboki) J á n o s kiadta János Panno-
nius költeményeit. (Bécs.) 

' D á v i d F e r e n e z . Epistola ad Ecclesias Polonicas super 
quaestione de regno millenario Jesu Christi hic in terris (Gyula-
fehérvár.) 

Mel ius Péter. Krisztusnak, ss. Péternek, az. Pálnak és 
pápának egymással való beszélgetési. (Debreczen ) 
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Az egész szent írásból való igaz tndomán: 1. Az egy Jehova 
Istenről. 2. A Jehova Elohimról, az Hárombizonságtevékről, kit 
sz. Háromságnak mondunk. 3. A Krisztus őrökké való született 
fiuságáról,  és egy istenségéről az ő Atyjával. 4. A ez. Lélek örökké 
való Adonai Jehova istenségéről és imádásáról. 5. Az eretnekek 
hamis ellenvetésinek megfejtéséről,  kik világ kezdetitől fogva  Isten 
ellen támadtak. A H o r h i M e l i o s I h á s z P é t e r által. 
(Debreczen.) 

N a g y - B a c z a i M á t y á s . História az vitéz Hunyad 
János, erdélyi vajdáról. (Kolozsvár.) 

Diogenis Laertii libri de vitis Philosophorum ez antiquia co-
dicibus emendati a J o a n n e S a m b u c o (Antwerpen.) 

1570. 

M e l i u s P é t e r . Igaz szent írásból kiszedetett ének. 1. Az 
egy igaz Istenről, a ki Atya, Fiuj és S. Lelek. 2. A Chriatus örökttfl. 
fogva  szöletett fiuságáról  az ő szent Atyátul. 3. A Fiu Jehova egy 
Istenségéről. 4. A szent Lélek Jehovaeágáról és imádásáról. Az 
eretnekek ellenvetísi fejtéséről.  Az Hunyadi János éneke nótájárA. 
H o r h i l f e l i o s  P é i e r által. (Debreczen ) 

K á r o l i P é t e r . Az egy igaz Istenről, és az Jesus Chris-
lusnak örök istenségéről és fiuságáról  v.ilo praedicatiók, az szent 
Írásból szedettottek. C a r o l i P e t e r váradi pásztor által. 
(Debreczen.) 

Az szent Vallásnak egész titka, magyarázata, és ellenségei 
ellen való igaz védelmezése. Melyet miniden keresztyén hivnek meg-
nyugtatására irt S a s v a r i G. Nngy-Varadi Prédikátor. 
(Várad.) 

H e l t a i G á s p á r . Háló, melylyel a megtestesült ördeg, 
a Papa'Antichristus Hispaniába az együgyű jámbor keresztyéneket 
az Evangeliomnak követőit, halhatatlan álnakságokkal és mester-
se'gökkcl meg körüli, ki keresi, meg fogja,  és minden marhájokat 
el vévén, kimondhatatlan kegyetlen kényokkal megkényozza, és 
rettenetes halálokkal megöli, az ő pilésies hóhéri és az ő bolond 
szolgái a megvakított Fejedelmek által Egy jámbor keresztyén és 
tudós Hispaniol által, G o n s a l v i u s B e g i n a l d o s által 
íratott, és kiadatott. (Kolozsvár.) 
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K ö n y v e c s k e az igaz keresztyéni keresztségről és a 
pápa Antichristosnak majmozásáról, a szent Írásból nagy munkával 
e rendre egybe gyüttötett és tfszve  szörzettetett, némely jámbor 
tudós emberek által, kik annak utánna Martiromságot szenvedtenek 
alsó Németországban, és Isten választottinak tanyitdsára és fel-
építésére. (Kolozsvár.) 

1671. 

E g y e d u t i Gerge ly . Kalendarium. Az égnek forgásábúl 
megismert és elrendelt praktikáival egyetembe, és mostani Urunk 
születése után 1671. esztendő Cur el ovi a i S z a n i s z l o Jaoo-
b e i n s mester Crakkai academiának Astrolog.indicioma szerént E. 
G. által magyarra fordíttattak.  (Bécs.) 

Csanádi Demeter . Vita Joannis Secundi Electi Hun-
gáriáé Begis, Scitico Sermone a Demetrio Cbanadi eiusdem Priucipis 
Secretario miserabiliter decantata. (Kolozsvár és Debreczen.) 

B a l s a r á t i V i t u s János . A keresztyéni vallás ágaza-
tinak rövid summája, (S. L.) 

Az egy Atya Istennek éa az ő áldott szent Fiának, az Jézus 
Krisztusnak istenségekről igaz valláatétcl a próféták  és apostolok-
nak Írásinak igaz folyása  azerént Írattatott D á v i d F c r e n c z t ő j 
a megfeszíttetett  Jézus Kristuanak szolgájától. Károli Péternek és 
Melius Péternek okoskodásinak ellene vettetett. (Kolozsvár). 

"Az egy ő magától való felséges  Istenről, és az ő igaz fiáról 
a Názáreti Jézusról, az igaz Messiásról, a ezent irásből vött vallaa-
tétel, melyben a papák és a papázóknak minden okoskodások és ha-
mis magyarázatok megfejtetnek  D á v i d F e r é n c z t ő l . (Ko-
lozsvár). 

Decretom, azaz Magyar- és Erdély-országnak törvénykönyve, 
H e l t a i Gáspártól újonnan megnyomtatott. (Kolozsvár). 

Káro l i Péter. Brevis erudita et perspicua explicatio 
orthodoxae fidei  de uno vero Deo, Patre, Fiiio et Spiritu Sancto, 
advenus blSsphemos Georgii Blandratae et Francisci Davidis er-
rores libris duobus comprehensa. (Wittenberg). 

Buinae Pannonicae, libri -quatuor, continentas statum reipub-
litae et religionis in Ungaria, Trasylvauia, vicinisque regionibus, 
imperante Joanne secundo, electo rege Ungariae ctc. Addita est 
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História do bello Pannonico Solymanni, imp. Turcoram, ultimo: 
Julae et Zygethi expugnationem contiuena. Auctore C h r i s t i a n » 
S e h e s a e o , Mediensi Transylv. (Wittenberg). 

Oratio funebris  in mortem illustriss. ac regüs• Virtutibua or-
natissimi, vera etiam pietate excelleotissimi Principis ac Domini Jo-
annis IL electi regís Hung. — scripta a J o a n n e S o m m e r o 
Pirnense, scholae Claudiopolit. lectore. (Kolozsvár). 

1572. 
B a l a s s a B á l i n t . Beteg lelkeknek való füves  ker-

tecske, melyben sok föle  jó szagú és egésséges fiivek  találtatnak, 
mely füvek  által az lelkek mindennemö betegségekben, fogyatko-
zásokban megelevenedhetnek és megtolhatnak . . . . Melyet Gyar-
mathi B a l a s s a B á l i n t fordított  Németből Magyarra az 0 
szerelmes szüleinek háborúságokban való vigasztalására. B o c k 
M i h á l y által szereztetett Németfii.  (Krakkó). 

E g y e d u t i G e r g e l y . Kalendáriom. (Bécs.) 
F a. b r i c i o s P & 1. Gratolator Budolpho iosignia Begni 

accipienti. (Bécs). 
H e l t a i G á s p á r . Decretum tripertitum iuris conaoe-

tudinarií regni Hungáriáé. (Kolozsvár). 
H e n i s c h G y ö r g y . Oratio de modo notritionis in cor-

pore humano. (Lipcse). 
U n g l e r ( U n g l e i c h ) L u k á c s . Formula pii con-

sensus iuter pastores Ecclesiarum Saxonicarum, inita in publica sy-
nodo Mediensi. An. 1572. D. 22. jun. (S. L.) 

Carmen sapphicum ad Beverendissimum D. D. Georgiám 
Drascowyth Episcopum Ecclesiae Zagrabiensis. G e o r g i u s 
W U r f  1 e r Cannonicus Ecclesiae Zagrabiensis. (Bécs). 

S a m b u c u s ( Z s á m b o k i ) J á n o s . Arcus trium-
phales aliquot et monomeota victoriae Classicae in honorem Jani 
Austriae, victoris non quietori. (S. L.) 

S a m b u c u s ( Z s á m b o k i ) J á n o s . Hesychii de his, 
qni eruditionis fama  claruere, über. (Antwerpen). 

1573. 
B o r n e m i a z a Pé ter . Elsfi  része az Evangeliomokból és 

az Epiatolákból való tanúságoknak. (Komjáth éa Sempta. Colo-
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phonja: „ Nyomtátás i Comiatin keszdetet Huszár Gal altal vegesz-
tetet sempten. Mind szent hananac első napian enni rztendőbe-
1573.) 

E g y M í d t i G e r g o l y . Kalendariom. (Bécs.) 
K u l c s á r György. Az ördögnek a penitentia tartó bű-

nössel való vetekedéséről és az kétségbe eeés ellen az reménségről 
való tanússág. írattatott az Alsó Lindvai K u l c s á r G y ö r g y 
mester által. (Alsó-Iindva). 

K u l c s á r György . Az halálra való készőletről rövid 
tanosság, melyben az körtisztyén embernek, a ki az Isten országát « 
akarja keresni, életének rendi irattatik meg. Az Alsó Lindvai 
K u l c s á r G y ö r g y mester által a szent Írásból és tudós doetorok 
Írásiból szedetteíett. (Alsó-Lindva). 

V a r s á n y i György . Xerxes krónikája. (Debrcczen.) 
Hení sch György . Enchiridion medicinae. (Bizel.) 
S c h e e a e u s K o r o s z t á l y . Elegiae in obitum trium illus-

trium virorum, eruditione, virtute et pietate praestantium: M. Joannis 
Honteri, U. Valentini Wagneri et D. Jacobi Mellembergeri, guber-
natorum Ecclesiae ct scholac Coronettsis in Tiansylvania. (Ko-
lozsvár.) 

S z e g e d i I s t v á n . Asscrtio vera de trinitate, contra quo-
rundam deliramenta, qnae ex Serveti, aliorumque phanaticornm ho-
minum opinionibus nunc primum iu quibusdam Hungáriáé partibus 
exorta ac pnblicata sunt. (Genna). 

V a l k a i A n d r á s . Krónika, avagy szép históriás ének, 
miképen Hadriadenus, tengeri tolvaj Barbarosaa és basává lött, és 
miképen ezáltal Suliman császár a tengert birta és megháborította 
a tengert, sok földeket,  várókat és várasokat, és megvőtte Tu-
netum királyi birodalmát, midőn az országbeliek egyenetlenségből 
veszekednének egymással. — Krónika, vagy szép históriás ének, 
miképen Károly császár hadakozott Afrikában  a Barbarossa basa 
ellen és miképen Muleassest, a Tunetumi kiűzetett királyt esmét 
az ö királyi birodalomba bevitte, és székiben helyheztötte. — Kró-
nika, melyben megiratik Priester Johannes, azaz a nagy János 
Pap császárnak igen nagy császári birodalma, kit Indiában bir 
igen nagy bőv földen.  Valkai Andrástól versekbe szépen szőr-
zetett. (Kolozvár, együtt nyomtatva és kiadva.) 
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V c r a n c s i c s A n t a l . Oratio ad Rodólphum Sereniaa. 
ac Potentías. Begem Hongariae etc. D. Imp. Mazímiliani IL filium, 
inclyti Begni Hongariae nomine habita eob ípsa inangoratione. 
(Bécs). 

P o n c i a n o a h i s t ó r i á j a , az az hét bölcs mes-
tereknek mondásit csoda szép haaeonlatoaaágával foglalván,  mimódon 
az császár fiat  Diolectianost hétszer haláltól megmentetett légyen. 
Hely mostan igaz es tiszta magyar nyelvre fordíttatott.  (Bécs). 

1574. 

B o r n e m i s z a Pé ter . Másik része az Evangeliomokból és 
az Epistolákból való tanaságoknak (Sempte.) 

V a l k a i András. Az Nagyságos Bánk bánnak históriája, 
miképen az András király felesége  az Bánk bán jámbor hites fele-
ségét sz ecsével megszeplősittette s miképpen Bánk bán az ő jám-
bor hitesének megszeplősittetéséért az királné asszont levágta. (De-
breczen). 

(Temesvár i I s t v á n és T i n ó d i S e b e s t y é n . ) Chro-
nica a Béla királyról, kinek királysága alatt bejöttenék a tatárok 
Magyarországban, és elpusztították ászt sok üdéig. És Sigmond ki-
rálynak és császárnak Chronicája. Szép énekben szerezvén. (Ko-
lozsvár). 

H a s z á r Gál. Énekes könyv. (Debreczen). 
C z e g b e r y András . História az Jeruzsálem várasának 

veszedelméről Titns Vespasiaoostól sz mint megvétetett az zsidóknak 
nagy romlásokkal. (Debreczen). 

H e l t a i Gáspár. Cancionale, azaz históriás énekes könyv: 
melyben kttlemb kttlembféle  szép lött dolgok vannak nyomtatva, a 
magyari királyokról és egyéb szép lött dolgokról, gyönyörűségesek 
olvasásra éa hallgatásra. (Kolozsvár). 

I l o a v a i Péter . Az nagy Szent Pál apostolnak életéről és 
haláláról való szép história az ssent Írásból versökben szerzettetett 
I l o s v a i P é t e r Deák által. (Debreczen). 

I l o s v a i P é t e r . História Toldi Miklósról. (Debreczen). 
I a t v á n f i  Pál. História regis Yolter. Ad notam Francisco. 

(Debreczen). 
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História Astiagis regig et Cyri potentissimi monarchi e frng  C. 
Pompei M.C. nummantis desumpta, iode per P e t r á m Kakoni 
facta.  (Debreczen). 

K u l c s á r György. Postilla, azaz evangy eliomoknak, 
melyeket esztendő által keresztyének gyülekezetibe szoktak olvasni 
-és hirdetni, predikáczió azerén^valá magyarázatja. (Alsó Lindva). 

Nagy B a r c z a i Mátyás . História az vitéz Hunyadi Já-
nos vajdának, Besztercze vármegye főispánjának  etc. az Mátyás ki-
rály atyjának, sok kttlömb kfilömb'  viadalja és jó szerencséje Nán-
dorfejérvár  alatt Mahumed császárnak tőlle megverettetése és az 
'magyaroknak ott nagy győzedelme és jó vitézsége. (Debreczen). 

Idar i P é t e r , (Ilosvai Péter). História Alexandri Magni, 
partim ex Justino historiographo, partim ex'fragmentis  Quinti Curlii 
diligenter collecta. (Debreczen). 

Decretum koterogaie Verbewczi István diachki popiszal. . . . 
od I v a n u s s e P e r g o s s i c h a na szlovienszki iezik obernien. 
{Nedelicz. Muraköz). 

Benati Vegeti de artis Veterinariae, aive Mulo-Medicinae libri 
IV. opera J o a n n i s S a m b u c i restituti. (Bázel). 

S z i k s a a i H e l l o p o e u s Bá l in t . Az mi keresztyéni 
hitönknek és vallásonknak három fS  articulosáról. 1. Az igaz Is-
tentől. 2. Az válaaztáeról. 3, És az Űr vacsorájáról való kön-
vecske. Szereztetett és Írattatott szép renddel, nilván való kérdé-
sekkel, feleletekkel  és jó értelemmel S z i k s z a i H e l l o p o e u s 
B á l i n t debreczSni prédikátor által. (Debreczen). 

S z i k s z a i H e l l o p o e u s B á l i n t . Az egri keresztyén 
anyaszentegyháznak és .azzal egyetemben az többinek is tanúságára 
írattatott rövid Catechismus, S z i k s z a i H e l l o p o e u s B á l i n t 
-által, az debreczeni ecclesiának lelki pásztora által. (Debreczen). 

S z t á r a y Mihály . Achab királ hitetlenségérttl és Illyés 
prófétának  megfeddéséről  való szép história. (Debreczen). 

V a r s á n y i G y ö r g y . Egy szép história az Perzsei királ-
rúl Xerxes neve, miklpen reviden időben elvesztett volt tízszer száz-
-ezer embert. (Debreczen). 

Vasf  ay Gáspár. Egy szép história az vitéz Franciscórdl 
-és az ő feleségéről.  (Debreozen). 
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1 . 
B e r e g s z á s z i Péter . Harmadik része az evangeliomok-

ból és az Epistolákból való tanúságoknak. (Sempte.) 
H e l t a i Gáspár. Krónika a magyaroknak dolgairól: mint" 

jöttek ki a nagy Scythiából Pannoniában . . . Megírta magyarnyel-
ven, és ez rendre hozta az Bonfiniuâ  Antalnak nagy könyvéből, éa 
egyéb históriás könyvekből, nem kicsin munkával. (Kolozsvár). 

Joannis Dobravii História Bohemica a Thoma Jordano-
medico, genealógiai-óm, episcopornm, dacom catalogis ornata, et 
necessariis annotationibus illastrata. (Bázel.) 

K á r o l y i Péter . Az halálról, feltámadásról  és az örök 
életről hasznos éa szttkséges könyvecske. (Debreczen). 

S c h e s a e u s K e r e s z t é i y . Imago sen typos de lspsa et 
restitatioae hamani generis per Christnm sine operibas legis et cul-
tibus Leviticis : ez parabola evangelica, de homine sancio et Samari-
tano. Additam est: Carmen de sanetorum angeloram officio  et cus-
todia erga pios. (Szeben.) 

S z e g e d i Lőr incz . Theophanla, azaz: isteni megjelenés. 
Uj és igen szép comédia a mi atyáinknak állapotáról és az emberi-
tiszteknek rendeléséről avagy grádicsáról. (Debreczen.) 

S a m b o c o s (Zsámboki János.) StobaeiEclogarnm libri 
doo, et G. Gemisti Plethonis de rébos pelopoon. oratíones doae, 
accessit et alter einsdem Plethonis libellus gr. de virtutibus. (Ant-
werpen.) 

1576. 
J o r d a n Tamás. Pestis phaenomena, sen de iis, qoae circa 

febrem  peatilentem apparent, exercitatío, Accedit Bezoar lapidia 
deaeriptio, et ejnadem auctoris ad Laur. Jooberti paradoxon VIL de-
cadia II. reaponsio. (Frankfurt.) 

Metaphraais graeca Psalmi primi et ex eodem Elegia ad Dlus-
trem et Magnificam  Dominam Dominum Johannem Babérom L. B» 
in Bttchsendorff  et Graaenaerth B. C. B. Majestatia in Hoogaria su-
periori eupremum belli ducem et capitaneom etc. heroem vernm, for-
titer feliciterque  gestorom gloria clarissimum, et de Ecclesia Christi 
et studiis bonarum artium optime meritam, Dominum ae Maecena-
tem suum piae observantiae studio colendissimum. Scripta a 8 e-
b a a t i a n o Lammio. (Wittenberg.) 

V a l k a i András . Genealogia historica Begum Hnngariae 
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-ab Adamo Protoplasla ad Sercnissiinam usque Johannem Sccundam 
Begem etc. Azaz: A magyar királyoknak eredetekről és nemzetsé-
gekfői  yaló szép história . . . (Kolozsvár.) 

S a m b u c u s (Zsámboki) János . Emblemata CCL, et 
-numi aliquot atiqui. (Antwerpen.) 

História continens verissimam ezcidii Trojani causam, ipsum 
videlicet Helenae raptum per Paridem Trojanum, cum finali  u tri ns-
que exitu: non ita pridem idiomate Hungarico per anonymum quen-
dam ex scriptis poetae Nasonis, causa voluptatis in rytymos dili-
genter coacta. (írta egy névtelen Léva várában.) (Kolozsvár). 

Gebet eines Kranken aus den Psalmen Davids zusammenge-
zogen und in Gesangweise verfasset.  (Szeben.) 

1577. 
A r i t h m e t i c a , azaz: a számvetésnek tudománya, mely 

az tudós Gemma F r i s i n s n a k számvetéséből Magyar nyelvre 
fordíttatott.  (Debreczen.) 

Csanád i Demeter . História de vita, morte. nniversaque 
fortunae  alea niustris Principis ac D. D. Joannis Secundi Begis 
Hnng. etc. (Magyar versekben.) (Debreczen és 1582-ben ugyanott 
-és Kolozsvárt) 

G ö n c z i György . De disciplina ecclesiastíca, eeo guber-
nationis ecclesiusticae legitima forma,  in Ungarica natione eis et 
ultra Tibiscum, ex verbo dei petita . . . coneilio et opera G e o r g i i 
G ö n c i Psstoris Eccleisiae Debreciensis. (Wittenberg.) 

B o r n e m i s z a Péter . Négy könyvecske a keresztyéni 
hitnek tudományáról. (Sempte). 

Elegia Pannoniae gravissima pestilentia conflictantis  ad coe-
tum Ungarorum Witerbergae viventium, scripta a D a v i d e S i -
g e m-u ndo C a s s o v i e n s i . (Wittenberg). 

Oratio de vita et obitu clarissimi viri, pietate, sapientia, vir-
tute, humanitate et castae, incorrnptaeque Beligionis studio praes-
-tantissimi, veritatis ortbodoxae patroni et propngnatoris imprimis 
strenui, ac de juventute Pannonica optime meriţi D. Basilii Fabricii 
-Szikzoviani, babita a G e o r g i o Caesare C a s s o v i e n s i , sui 
praeceptoris amantiasimi, et tanquam parentis uníci obitom pro 
lnctu et lacbrymis deplorante, apud populäres suoe Witebergae opti-
marum disciplinarum studiis operam navantes. (Wittenberg). 
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C z o g h e r y András. História az Jeruzsálem váraeának 
veszedelméről, Titue Vespasiannstól, az mint megvétetett a zsidók-
nak nagy romlásokkal. (Debreczen). 

E n y e d i György . Igen szép História az Tancredns király 
leányáról Gismundáról, és a királynak titkos tanácsáról Gisquardos-
ról, kik között felbonthatatlan  szeretet lévén, egymásért balálra ad-
ták magokat. Olasz nyelvből az Bocatinsból deákra fordíttatván. 
P h i l i p p u s B e r o a l d u s által, Magyar nyelvre pedig fordít-
tatván G. E. T. által. (Debreczen). 

Szak.mári F a b r i c i n s I s tván . História ex Partenii 
Micenensis de amatoriis affectíonibus  collecta. Ad notam : Jól lehet 
nagy sokat szóltunk Sándorról etc. (Kolozsvár). 

B o g á t h i F a z e k a s Miklós. Az ötödik része Mátyá» 
király dolgainak mind halálaig. (Kolozsvár). 

B o g á t h i F a z e k a s MiklÓB. Szép história az tökéletes 
asszony állatokról, mely az Plutarchusból fordíttatott  magyar 
nyelvre, (Kolozsvár). 

Görcsöny i Ambrus. Históriás ének az felséges  Mátyás 
királynak, az nagyságos Hunyadi János fiának  jeles viselt dolgairól, 
életéről, vitézségiről, végre az ő ez világból való kimúlásáról. (Ko-
lozsvár). 

H e n i s c b György. Epitome Geographiae veteris et no-
vae, et Pomponiuss MeU de situ orbis. (Augsburg). 

I l o s v a i Péter . Az nagy szent Pál apostolnak életiről éa 
haláláról való szép história az szent írásból versekbe szerzettetett. 
(Debreczen). 

Huszár Dáv id . Catechems,̂  azaz kérdések és feleletek 
a keresztyéni tudománynak ágairól. (Pápa). 

T e l e g d i Miklós . Az evangyeliumoknak, melyeket va-
sárnapokon és egyéb ünnepeken esztendő által az anyaszentegyház-
ban olvasni szokt&nak, magyarázatának első része. (Bécs). 

T i n ó d i S e b e s t y é n . János király testamentoma. (Ko-
lozsvár). 

Salamon királynak az Dávid király fiának,  Markalffal  való 
tréfa  beszédeknek rövid könyve. (Kolozsvár). 

E s z t e r dolga . Dedicatio et argumentum in capitiboa ver-
suum. Eszes fejedelemasszony  nemzetit segítse. Fejedelmét arát 
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sokból megintse. Az nyomoraltokhoz sseligitse. Esztert kövesse. 
Nagyságod tőlem jó neven vegye. (Kolozsvár). 

História de obsidione decennali ántiquissimae et excellentis* 
simae nrbis Trojanae, atqne ruina memorabili etc. Az régi és hires -
neves Trója városának tíz esztendeig való megszállásáról és rettene-
tes veszedelméről. (Kolozsvár). 

Az alsó és fölső  Baranyában való Ecclesiáknak articnlnsi, 
melyek Herezegseőlősön irattanak negyven prédikátorok jelönvoltá-
ban, melyeket mindnyájon jóváhattanak. A. D. 1576. 16. Augusti. 
(Pápa). 

Decreta Herczegszőlősiensis Synodi, XI. artienlis compre-
hensa. (Pápa.) 

1578. 

B o r n e m i s z a Péter. Három szép és szükséges prédiká-
ció az Istennek irgalmasságáról es az mi egymáshoz való irgalmas-
ságunkróL (Sempte). 

B o r n e m i s z a Péter . Negyedik része az Evangeliomok-
ból és az Epistolákból való tanúságoknak. (Sempte). 

C o n f e s s i o  fideimontanarum  Civitatom. (Bsszterczebánya). 
Me l ins Péter . Herbarinm a? fáknak,  füveknek,  nevek-

ről, természetekről és hasznúról. Magyar nyelvre és ez rendre hozta 
az Doctorok könyveiből. (Kolozsvár). 

Szép históriás ének az Telamon királyról. (Kolozsvár). 
D á v i d Ferenez . Theses Blandratae oppasitae, in quibus 

disseritor: Jesom Christum vocari nunc non posse Deum, cum non 
sit verne Deos; Jesam invocari non posse in precibas; jastificati-
onem et praedestinationem a Luthero et Calvino male foisse  iotel-
lectas; de regno ejos Messiae, quem főre  prophetae divioaront, qoi 
esset Jesos Christos. (S. L.) 

M i s o c a c o s V i lhe lm. Prognoeticon, az aj cométa felöl 
való jövendőlés, mely az elmnlt esztendőben szent András havában 
tetszett meg. (Kolozsvár). 

Az evangéliumoknak, melyeket vasárnapokon és egyéb inne* 
peken esztendő által az anyaszentegyházban olvasni és predikállani 
szoktanak, magyarázatjának második része. Mely magában foglalja 
húsvéttal fogva  adveotig való vaaárnapi evangéliumokat, egynehány 
egyéb innepeknek (melyeknek számát megtallálod, ezt e levelet 
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fordítván),  evaugeliomival egyemtcmbe. íratott T e l e g d i Mik-
1 ó b t d 1, esztergomi préposttal. (Nagyszombat). 

Veres Gáspár. Szép rövid história két nemes inaknak igaz 
barátságokról. (Kolozsvár). 

1679. 

B o r n e m i s z a Péter. Ötödik és utolsó része az Evange* 
liomokból és sz Epistolákból való tanúságoknak (Sempte és Detrekő. 
-Colophonja: Kezdetet Sempten: de vegeztetett Detrekoe Varaba . 
. . M.D.LXXIX.) 

B o r n e m i s z a Péter. Ördögi kisirtetekről, avagy, rötte-
netes utalatoeságáról ez meg fertéztetett  világnak. (Detrekö. — 
Ezen munka először Semptén 1578-ban Bornemisza Péter Postillája, 
Vdik részében a 647—930 levelen jelent meg ; később azt a szerző 
kttlön is kiadta czimlapjára megjelenési évttl és belyttP 16 7 8. 
Semptét nyomtatva. Hogy azonban ezen hely és év hamisan volt 
föltéve,  mert ezen könyv nem 1578-ban hanem 1579-hen jelent 
meg, s nem is Semptén nyomatott, minthogy onnau ekkor már 

-Bornemisza el volt kergetve, kitetszik Perneszi Andrásnak ezen 
könyv ellen irt s Nagy-Szombatban 1579 ben megjelent Válasz-
tételéből). 

F é l e g y h á z i Tamás. Az kereaztyéni igaz bitnek részé-
ről való tanitás, kérdésekkel es feleletekkel,  ellenvetésekkel és azok-
nak megfejteaivel.  (Debreczen). 

I l o s v a i Péter . Az nagy Szent Pál Apostolnak életéről 
és haláláról való szép história a szent Írásból. (Kolozsvár). 

K á k o n y i Pé ter . Egy azép história az nagy erős Sám-
sonról, az Biráknak könyvében meg vagyon irván. (Kolozsvár). 

T h o l n a i B. A Szent János látásanak 12. részéből való 
ének (S. L.). 

P é c s i Lakács . Kalendarinm, éa ez mostani 1679. esz-
tendőben történendő néminemű dolgokra], annak fölötte  az időnek 
naponként következendő állapatjárul Íratott itelet. Irta S1 o v a-
c i u s P é t e r erskksi Astrologus. Nagy-Szombat). 

D u d i c h Endre. Commeptariolus de cometanun signifi-
> catione. (Krakkó.) 

G o s á r v á r l Mátyás. Az régi magyaroknak első his-
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t6rla. Atillával miképen telepettenek le Scambriában, éa mely nagy 
vérontáaaal férkeaztenek  be Pannóniába. (Kolozavár.) 

P á c a i Lnkáca kiadta Banzant. (Nagyszombat.) 
P e r n e s z ! A n d r á s n a k választétele a Bornemisza Péter 

levelére, melyet az <1 ördögi késértetiill irt könyve eleibe nyom-
tatott. (Nagyszombat.) 

U n c i o a Lénárd. Poematom de reboa Hnngaricis libri 
VII. (Krakkó.) 

Sambncna (Zsámboki) János . Nooni Dyoniaiaca 
(Antwerpen.) 

T e m e a v á r i l á t v á n . Szép históriás ének, az jelea gy6-
zedelemről, mint verte meg Mátyáa király idejében Bátori István, 
erdélyi vajda az Alibéget hatvanezer törökökkel a Kenyérmezőn. 
(Kolozsvár.) 

S á s k á i Gáspár. Egy szép história az vitéz Franciscóról, 
és az 0 feleségéről,  és minemű csuda szerencsében forgottak  egy 
ideiglen. (Kolozsvár.) 

Énekes könyv, melyből szoktanak az Urnák dicairetet mon-
dani az anyaszentegyházban, és kereeztyéneknek minden gyüleke-
zetiben ; mostan qjobban egybe szedegettetett es egynehány szép 
dicsiretokkel megöregbittetett, az keresztyéneknek vigasztalások» 
emendáltatott. (Debreczen.) 

Acta et Conatitntiones Synódi Jauriensie 1679. Sabariae 
celebratae. (Prága.) 

1680. 
B a l a s s a Bá l in t . Beteg lelkeknek való fUvea  kertecske 

Boek Mihá ly által szöröztetöttnémetül. Második kiad.(Bártfa.) 
B e s e n y e i Jakab. Az házasságról való azép ének, mely-

ben , az Halczon madárról vött hasonlatosságból mutattatik meg, 
micsoda egyesaég és egymáshoz való szeretet kévántatik abban. 
(Kolozsvár.) 

B e g i o m o n t a n o s Cisiójáoak első magyar lűadása. 
(Kolozsvár.) 

V a l k a i Andráa. Bánk hépnak históriája, miképpen az 
András király felesége  az Bánkbán jfanbor  hites feleségét  az öcaével 
megazeplőaittette. (Debreczen.) 

V a l k a i A n d r á s és Nagy-Bacsa i Mátyáa Két 
szép história az nagy tir Bánkbánról, miképpen az Andráa királynak 
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feleségét  megölte az ő nagy vétkéért. . . Az második, az jeles vitáz 
fejedelemről  az Hunyadi Jánosról, erdéli vajdáról. (Kolozsvár.) 

V e r e s Gáapár (Szeged i ) . Szép rövid história két 
nemes ifjaknak  igaz barátságokról. (Kolozsvár.) 

J o a n n i s D e c a n i Ode congratnlatoria Stephano Báthori 
de vietoria relata de Moschis. (Brassó.) 

C z e g h e r y András. História Josephnsból öszveszedege-
tett, summa szerént, az Jerusalem varasának veszedelméről, Titus 
Vespasiannstól az mint megvétetett sz zsidóknak nagy szörnyű rom-
lásokkal. Harmadik kiadás. (Kolozsvár). 

F é l e g y h á z i Tamás. Az keresztyéni igaz hitnek részei-
ről való tanitás. Második kiadás. (Debreczen). 

B o g á t i F a z e k a s Miklós . Az ötödik része Mátyás ki-
rály dolgainak miud halálaig. (Kolozsvár). 

H e l n e r György . Apologia de Luthero. (Wittenberg). 
He lner György . Elegeion, in qno inter caetera, vera 

Domini nostri Jesu Christi, Dei et Mariae semper virginie, Filii, 
majestas asseritur, ad Bever. Dominnm Hyrecherum, antistitem Eccle-
siae Dei in oppido Czeydon. (Wittenberg). 

I s t v á n fi  Pál. Szép rövid krónika az ifjú  Volter király-
ról, éa az Janicula leányáról, Qriseldis asszonyról, mint próbáltatott 
legyen meg Griaeldisnek házasságában való htt tökéletessége. (Ko-
lozsvár). 

K á r o l y i András . Ez mostani visszavonáaokról való kia 
könyvecske. Szereztetett K á r o l i András által az hiveknek 
épületekre. (Krakó). 

Nagy B á n y a i Mátyás. História az Jákob patriarka 
fiáról  Józsefről,  ki meg vagyon irván Moseenek első könyvében. 
(Kolozsvár). 

P é t é i János . Oeconomia conjugalis. Az házasok életéről 
való szép ének, melybe tiszti és kazdagsága meglátszik. (Kolozsvár). 

S c h e s a e n s K e r e s z t é l y . Enarratio psalmi XC., vitae 
hnmanae miseriam et fragilitetem  depingens: aaevissima pestilenti 
lóe graaaante per Transylvaniaeí, aliquot piis et salutaribus concio-
nibos explicata. (Wittenberg). 

S c h e a a e n a K e r e s z t é l y . Oratio de origine reparatae 
coelestis Doctrinae in Transilvania et vicina Hnngaria. (S. L.) 
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Sommer János . Beges Hungarici et clades Moldavica, 
cnjus etiam hortulas amoris cnm colica, in forma  dramatis acripta, 
ad finem  adjectos est. Omnia studio et opera Stephani Helneri, sena* 
loris Bistriciensis in Transylvania, collecta et in locem edita. 
(Wittenberg.) 

T e l e g d i Miklós. Bövid irás, melyben megbizonyittatik 
bogy a papa nem Anticbristus: de azok, a kik fitet  annak nevezik, 
az Antichristnsnak tagjai. (Nagy-Szombat). 

Az evangéliumoknak, melyeket vasárnapokon éa egyéb Ün-
nepeken esztendő által az anyaszentegyházban olvasni és prédi-
kállani szoktanak, magyarázatjának harmadik része. Mely magába 
foglalja  a saentek Ünnepére való evangeliomokat. íratott T e l e g d i 
Miklóstól, pécsi pilspöktől. (Nagyszombat). 

T e l e g d i Miklósnák, pécsi püspöknek, felelete  Bornem-
isza Péternek Fejtegetés nevű könyvére, melybe főképen  az jó cse-
lekedeteknek jutalmáról való igaz keresztyéni tudományt oltalmazza. 
Jóllehet egyébre is mindenre választ teszen, valamiben Péter az ő 
vallását ellenzi. (Nagyszombat). 

V a l k a i András. História, ének szerint szerezve, az Lon-
gobardusoknak tízed királyokról Audoinusról, és annak fiáról  Alboi-
nuaról. (Kolozsvár). 

Propemtika in abitam et reditom Georgii Helmeri, Coronen-
sis Tranaylv., una cnm responsione ejusdem ad quaestionem Dr. An-
dreae Perlitii, Quedelburgenais, valedictionem ad praecipuos faoto-
res et amicoa complectente, n qnibusdam eorum seripta. (Wit-
tenberg). 

Sambucus (Zs imboki ) János . Újra, függelékben 
saját történeti értekezéseivel, kiadta Bonfint.  (Frankfurt). 

1581. 
G ö r c s ö n y i Ámbrás. Szép jeles históriás ének. Az Fel-

séges Mátyás királynak, az nagyságos Hunyadi János fiának,  jeles 
viselt dolgairól, életéről, vitézségéről, mind Bécs megvételéiglen. 
(Kolozavár). 

H i a t o r i a bipartita ex I. regnm 1. et 3. capitibus desumpta. 
(magyar versekben). (Debreczen). 

S a l á n k i György. Hiatoria cladiaTurcicae ad Nádudvar, 
necnon victorlae Ungarorum duce Magn, d. Francisco Geszti A. D-

25* 
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1580. 19. Julii. Ad notam Árpád vala fő  az kapitányságban. (Ko-
lozsvár). 

S z t á r ai Miklós . Az víz ezőnnek históriájáról való száp 
ének, Moisesnek első könyvéből 6. 7. 8. 9. részéből szereztetett* 
(Kolozsvár). 

Defensio  F r a n c i sei D a v i d i s in negotio de non invo-
cando Jesu Christo in precibus. (Bázel). 

G y u l a i Pál. Commentarius rerum a Stophano Bege adver-
sus Magnum Moschorum Ducem gestaruui, anno 1581. (Kolozsvár.) 

I l l i c i n u s Péter . Paraeneticon ad Tranaylvanos, qui a 
catholica fide  alienati ad Sabellum, seu Praxeam, seu Panlum Si-
mosatenum et ad Arium, vel Nestorium, vel Photinum degenerarunt. 
(Olmtttz.) 

Vajda Kamaráé i Lőr inc* . Igc-n szép história Jason 
királynak házasságáról. (Kolozsvár.) 

T e l e g d i M i k l ó s n a k egy néhány jeles okai, melyekért 
nem veheti s nem akarja venni Luther Mártonnak és a maradékinak 
tudományát. (Nagyszombat.) 

T s ó k á s (Monedulatus) Péter . Nablium praecanum, 
in quo -illustrium aliquot Transilvaniae Heroum, scilicet Sigismund i 
Báthori, Principis Transilvaniae; Magnificorum  DD. Wolffgangi 
Kovászolczki, summi B. Cancellarii; Alexandri Kendi, Stephani 
Báthoii de Som}ió innioris ; Johannis IfQu;  Johannis Gálfy;  Casimir! 
Horváth Petritsewicz, Franc. Kendi, Franc. Gezti, laudcs, pjrtim 
graecis, partim latinis decantantur carminibus. (Brassó.) 

T s ó k á s (Monedulatus) Péter. Speculum exilii et in> 
digentiae nostras, sive libellus, in quo utilis et divina verum Denm 
vere invocandi modus traditur, brevibus quidem, sed planissimis 
explicationibns in gratiam aeternum Jehova, Patrem, Filium et Spi-
ritual S. in spiritu et veritate invocantium ezponitur. (Brassó.) 

Zsámboki János . Decretorum sen articulorum aliquot 
priscorum Ungariae Begum ad contextum Bonfinii  illustrandum, fo-
rique Pannoniéi usum necessariorum liber. (Frankfurt,  Bonfinius  ki-
adásával együtt.) 

Zsámboki János . Index sen Enchiridion omnium Decre-
torum et constitutionum Begni Ungariae ad annum 1579. usque, 
per causarum locos dietinctum. (Bécs.) 
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1 . 
A r i t h m e t i o a, Az az, az számvetésnek tudománya. Mely 

fordíttatott  Gemma F r i s i u e Arithmeticájából magyar nyelvre, 
az calcularis számvetés ia szép rövid értelemmel kiadatta tolt. (De-
breczen.) 

Caeger i Andráa. Joaepbi Jndaei, cognomento Flavii de 
bello Jodaico cnm Bomania . . . (magyar versekben.). (Debreczen.) 

D é z a i A ná r á e. Tobiae minoris connubium. Andreas Deai 
in Debreczen Deo volento transseripsit anno D. 1550. (Debreczen.) 

H o s z t i Péter . Aeneis azaz Troyai Aeneas berezeg dolgai. 
(Debreczen és Bártfa.) 

K a l e n d a r i u m . Slovacius Péter krakkai kalendariuma 
után. (Galgócz.) 

I d a r i Péter . História Alexandri Magni partim ez Justino, 
partim ez frsgmentis  L. Curtii diligentner collecta. (magyar ver-
aekben.) (Debreczen.) 

I n d i c i o m. Slovacius Péter krakkai kalendáriumának fordí-
tása. (Bártfa.) 

S z t á r a i Mibály . História Cranmerns Tbamas Éneknek 
az igaz hitben való állhatatosságáról. (Debreczen.) 

B e j t h e I s t v á n . Körösztyöni todomának rövid snmmája, 
az tiz parancsalatról, evangeliomról, imádságról, körösztségről, és 
Úr vacaorájáról, az gyermökcaéknek isteni félelömben  való nevekö-
désökért Íratott B e y t h e I s t v á n Prédikátor által. (Némctojvár). 

B e j t h e I s t v á o . Miképpen az körösztyéni gyttleközetben 
az köresztségöt, Úr vacsoráját, házasok esköttetését, oldozatott 
gyóotást etc. zolgáltassanak az egyházi tanítók, arról íratott köoy-
vecske B e y t h e I s t v á o Prédikátor által. (Németojvár). 

B o r n e m i s z a P é t e r Énekek három rendbe külömb-
félék.  I. Elsőbe rövid diceéretek vannak, kiknek számok CXCVIII., 
kik közül sok praedicatiók mellé valók. II. Másikba hosxabbak vadnak 
az szent írás intési és magyarázati szerint, kik predlkátiók gyanánt 
oktatnak, kiknek számok apróval elegy LX.—Hl. Harmadikba az 
bibliának kiválogatott fö'fS  XVHI. históriából valók. Rendeltettek 
B o r n e m i s z a P é t e r által. (Detrekő vára). 

BUttner Mihály. De morte Christi ad mortales lamen. 
t&tio. (Wittenberg). 
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Bi i t tner Mihály. In natalem Christi Servatorls. Literat, 
et Sapient. Judic. viro Georgio Branchyno, ac optimae fidei  adoles-
cenţi Michaeli Gol ay Pannoniig. (Wittenberg), 

D e t s i G á s p á r . Az utolsó időben regnáló bűnökről négy 
predikácziók, tudniillik első sz bfinről  második az részegségről, har-
madik az paráznaságról, negyedik az tánczról. írattatott G a s p a r 
D e c z i o Tolnai Praedicator által. (Debreczen). 

L e y p o l t Pál . Chronica der alten Sachsen iu Sieben-
bürgen. (Lübeck) 

Befutatio  scripti Petri Carolin!, edit! Witebergae, scripta a 
Jo. Sommero Pirnensi, scholae Claudipol. in Transylvania lec-
tore. (Ingolstadt.) 

S o m m e r J á n o s . Tractatus aliquot christianae reli-
gionis, quos sequens pagina indicat. (S. L.) 

1583. 
A g c n d a r i u s L i b e r kontinens ritus et caeremonias, 

quibus in administrsndis Sacramentis, benedictionibus, et aliis qui-
busdam Ecclesiasticis fanctionibus,  parochi, et alii curati, in Diocesi 
et prouincia Strigonieosi utuntur. Quibus additae sunt, lingva 
vernacula, piae ot catholicae aliquot exhortationes, ad eos, qui 
utuntur Sacramentis, et qui eorum administration! intereunt. 
(Debreczen.) 

F é l e g y h á z i T a m á s . Az keresztyéni igaz bitnek 
részeiről való tanitáa kérdésekkel ée'feleletekkel,  ellenvetésekkel és 
azoknak megfejtésivel,  az hiveknek éppiiletekre Írattatott és mostan 
újonnan megöregbiltetett. Ez mellé adattatott rövid Catechismus. 
(Debreczen.) 

H i s t ó r i a sacra conti nens praelia ac pugnss filiorum 
Israel, cum gentibus ethnicis pro lege sancta, ac pro santificatione 
sabbathorum, et mortem Eleazari cujusdam fidelissimi  sacerdotis, ac 
Machabeorum Septem fratrum,  ab una matre genitorum, custodientes 
legem, patria - tradilionem, non manducantea carnem porcinam, ob 
hoc ab Antiocho rege saevissimo in Antiochia martirii gloria coro-
net! sunt cum matre sua. (Magyar versekben.) (Debreczen.) 

Statuta jurium municipalinm Saxonum in Transylvania. Opera 
M a t t h i a e F r o n i i revisa, locupletata et edita. (És németül 
is. Brassó.) 
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1 4 . 
B e j t h e I s tván . Az Evangeliomok magyarázati, kiket 

az körösztyéni gyülekezetben esztendő által szoktak praedikállani, 
revidedön irattanak az Istenfélő  emböröknek lelkök Vigasztalására. 
(Német-Ujvár) 

B e j t h e I s t v á n . Esztendő által való vasárnapi epis-
tolák, magyarázatjakkal ösive. (Némrt-Ujvár). 

B e j t h e I s t v á n . Az szentök fö  innepiröl való evan-
geliomok, magyarázatjokkal öszve. (Német-Ujvár). 

B e j t h e I s t v á n . Fö innep napokra való epistqlák 
magyarazati, esztendő által. (Német-Ujvár). 

S i b o l t h i D e m e t e r . Lelki harcz . . . az bűnös em-
bernek felötte  igen nehéz lelki késértetekről való vetekedése és a-
soknak Isten igéjéből való meggyőzése. (Galgócz). 

B e j t h e I s tván. Stirpinm nomenclator Pannonicns. (Ant-
werpen.) 

B o r n e m i s z a Péter . Predikácz*ók egész esztendő által 
minden vasárnapra rendeltetett evangyéliomból. (Detrekő várában, 
végeztetett Bárbokon.) 

Consolatio Dav id i sS ig i smnndiCassov iens i s ."Dia -
lógus, quo praesides Transylvaniae snornm morte dolentes consols-
tnr. (Kolozsvár.) 

D e t s i Gáspár. Az utolsó időben egynehány regnáló bű-
nökről való predikácziók. Második kiadás (Várad). 

Az apostoli Credónak, avagy vallásnak igaz magyarázatja pre-
dikácziók szerint, az keresztyéneknek épületre Írattatott K á r o 1 i 
P é t e r váradi prédikátor által. (Debreczen.) 

Theorcmata de pnro Dei verbo tam seriptis, quam viva voce 
tradito, et pari otriusque auctoritate, nuper in gymnasio Jesopoli-
tano propositorum examen, et refutatio  per Pe trum L a s c o-
v iom Pannonium. (Genf.) 

M o s ó c z i Zakariás.'Decreta, constitntiooes et articuli 
Bogom Incliti Begni Ungariae, ab anno Domioi 1035. ad annnm 
1583. poblicis Comitiis edita, cnm rerom indice copioso. (Nagy-
szombat.) 
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Moaócz i Zakariás . Regum Hungáriáé vitae. (Nagy-
szombat.) 

Taókáa (Laacov iua U o n e d u l a t o s ) Pé té t . Fig-
mentom orígíois Jeeuiticae. (Genf.) 

P i l c i u a B á l i n t . Carmina in laodem Wolfgangi  Kowacho-
czii doctorom Maecenatia. (Kolozsvár.) 

S c b e s a e u s K e r e s z t é i y. Imago boni pastoris ad Chris-
tum mundi Salvatorem accomodata. Ioan. 10. earmine descrip-
tae. (8. L.) 

Kalendáriom és az egeknek s csillagoknak forgásából  az idő-
nek naponként való Ítélete MDLXXXIV. esztendőre. Magyarra for-
díttatott S l o v a c i o e P é t e r mesternek, krakkai astrologusnak 
Írásaiból. (Nagyszombat.) 

M. T. Ciceronis eloquentissimi et sapientis viri Morales De-
finitiones,  et in essdem Scbolia pbilosopbica. Noc non Libellas de 
Ciceronis eiasdem Gloria, a M a r c e l l o S q u a r c i a l u p o , Mar-
tino Berze viei inseripta et edita. (Kolozsvár. És ugyanott német forţ 
ditáaban.) 

T s ó k á s (Monedulatns ) Péter . Figmcntam originis 
sectae Jesaiticae, quo vita, doctrioa et móres Jesoitarum, in primo 
novae baios sectae magiatro repraesentati,. depinguntur. (Genf). 

Taókáa (Monedula tns ) Péter . Theorematom, de 
puro et expresso Dei verbo, tam in aeriptia, qoam viva voce tradito, et 
pari ntriosque autoritate, an. 1581. in gymnasio Claudiopolitano in 
Transilvania, a novis societatis Judae monacbis propoaitorum, exa-
men et refatatio.  Accédant ortbodoxae assertiones, de auctoritate et 
neceasitate ac fine  sacrarum literaram, certissimis scriptararum tes-
ti m oniia, et sacris antiquorum Patram scriptis comprobatae. (Genf). 

D. Algeri de veritate corporia et sangninis Domini in Eucba-
ristia. Kiadta Veran'cs ics F a u s t u b. (Prága). 

Simonia Simonii Lucensis primus triumpbos de M a r c e l l o 
S q u a r c i a l u p o Plombinensi, ab eoden Squarcialupo adornatas 
et promalgatus. (Kolozsvár). 

1585. 
B e r e g s z á s z i Péter . Apologia pro Ecclesiie Reformataŝ  

actia impîis Synodi Sabariensis opposits, cum Praefatione  ad Illus-
trissimes Tranailvaniae Praeaides. (Várad). 
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F r a n c k e K e r e s z t é l y . Epicteti phijoeophi Stoici Enchi-
ridion, in qno ingenioBiaeime docetur, quemadmodum ad animi tran-
qnillitatem, beatitndinemqne praeaentia vitae perveniri possit: qaam 
ingeniosus lector profecto  conaeqnetnr si edjectee qnoqne commenta-
tionea in pectna admiserít. (Kolozsvár). 

S z e g e d i Kis I s t v á n . Theologiae aincerae loci eommu-
nee. (Bázel és ugyanott 1592, 1593.) 

De .Fontium et Fluuiorum origine et fluxu  opinio M a r c e l i i 
S q u a r c i a l u p i F l u m b i n e n s i s . Feripateticorum, Theologo-
rum et Senecae sententiae ponderantur. ̂ Kolozsvár). 

S z i k s z a i H e l l o p o e u s B á l i n t . De sacramentis iu ge-
nere, sive de tota re sacramentaria. (Genf). 

T s ó k á s (Monedula tus ) Péter . De Homine, magno 
illo in rerum natura Miracnlo, et partíbus ejus eesentialibus Libri duo 
(Wittenberg). 

Salamon királynak, az Dávid király fiának,  Markalffal  való 
tréfa  beszédeknek rövid könyve. (Kolozsvár). 

Ka lendar iom. (Várad). 
K y r m i c e r i Paul i . Confe?sio  fidci  de aeterna Deitate 

Christi. (Galgócs). 

1586. 

Bogner Péter . Tröstliche Gebete wieder die Türken. 
(Brassó). 

Warnung vor der Sacramentaerer, Zwinglianer und Calvinil-
ten Lehre. Georgen C r e u t z e r s Keiszmarckers Predigers su 
Meerer. (Bártfa). 

F e g y v e r n e k i ízsák. Enchiridion looorum communium 
theologicorum, rerum, ezcmplorum, atque phrasium sacrnram, cura 
Jacobi Grinaci. (Bázel). 

Az mi urunk Jézus Christusnak uj testamentoma, avagy fri-
gye, görögből magyar nyelvre fordíttatott.  Éi nyilván való értelem-
mel némely nehéz helyeken rövideden megmagyaráztatok F é l -
e g y h á z i Tamás által. (Debreczen) 

J o r d á n Tamás. Commentariolus de aquii medicatis Mo-
raviae. (Frankfurt). 
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T s ó k á s (Monedulatns) Péter . Ode protreptice ad 
Magnific.  D. Stepbanum de Bátbor, Comitem Cemitatus Szatbmáret 
Sabolch etc. scripta. (Bázel). 

E x a m o n thesium et regnlárum Zwinglianarum de coeua 
Domini vnlgatarum per Casparem Pilcium. Scriptum nomine Eccle-
siae et Scholae Bartphensis, opera et laboré M a r t i n i W a g -
n e r i Pastoris Eccl., T h o m a e F a b r i Ludirectoris, S e-
• c r i n i S c u l t e t i Lectorii Scholac. Ad finem  addita est breuis 
Methodus verae doctrianae de Cocna Domini, opposite sex perplexis 
capitibu), in quae Theses distributee sunt. (Bártfa,  év nélkül, a 
dedicatio kelt „Bartphae A. 1586. Martit 14."). 

G y u l a i J á n o s . Tbrenos Ecclesiae Debrecinac, de 
Morte Clarissimi Theologi Dn. Thomae Felegibazii Dobrectni, pat-
riae pastoris laudatissiml, inter mediaş preccs bora 9. vcspertina, 
diei decimi sexti veteris Januarii placidissime exfrirantis;  Anno 
naQ&woyrvias M. D. LXXXVÍ. a J o h a n n e G i v l a i o 
Scholae Debrecinac Bectore, numeris comprchensus. (De-
breczen). 

1587. 

F o r g á c h I m r e . De Sigetho Hungáriáé propognaculo, 
a Turca A. Ch. 1566. obsesso et expugnato, opusculum consecratum 
virtuti et immortalitati III. et Nobilise. D. Nicolai Comitis a Zrinio 
etc. ab 111, Generoso et Magn. D. E m e r i c o F o r g a c h 
Barone a Gymes etc. genero. Collectum opera P e t r i A l b i n i 
N i v e m O n t i i. (Wittenberg.) 

B e r e g s z á s z i P é t e r . Adversaria de controveraiia 
hoc aaeculo de religione motis. (Bázel.) 

S a i k a z a i H e l l o p o e u s B á l i n t . Az egri ke-
resztyén anyaszentegyháznak és azzal egyetemben az többinek is 
tanúságára írattatott rövid Catechismus. (Debreczen.) 

Vita Jacobi Despotae Moldavorum reguli, deseripta a J o h. 
S O' m m e r o Pirnensi, edita sumptibus ill. et gener. Dn. Emerici 
Forgách, Baronis a Qymes, Equitia Aurati, Comitis in Trinchin etc. 
Adjectae sunt ejusdem auctoris de clade Moldavica Elegiae XV., 
quibus etiam História Despotica continetur. Una cum explicatione 
quorundam locorum in hoc Sommeri seripto et commentariuncula 
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bistoriogr. Saxo, et Prof.  in Acad. Witeb. (Wittenberg.) 

1588. 
F é l e g y h á z i T a m á s . A keresztyéni igaz hitnek 

részeiről való tanitás. (Debreczen.) 
H u n y a d i F e r e n c z . Versus lugubres posthumîs 

Stephani Begis Poloniarum honoribus nuncupati. (Krakkó.) 
Apologia, a közönséges keresztyén hit ágazatinak és az anya-

szentegyház bizonyos fő  vallásinak óltalma Dávid János felelete 
ellen, ki ellenzette Telegdi Miklós, pécsi püspök írását, melyben 
nem akarta Luthernek vallását venni. írattatott M o n o s z l o i 
A n d r á s t ó l , pozsoni prépost*ól. Az hiv egyigyfi  keresztyé-
neknek igaz hitben való gyarapodásokért, az derék sz. iráeból, es. 
doktorokból, és az igazság ellenkezőknek vallásokból is. (Nagy-
szombat) 

Oratio de judiciorum temeritate, quam in Francofurtensi 
Academia, XIV. kai. maji, a. 1588. nbi honores magistrales aliquot 
candidatis ex officio  et concessa potestate conferret  M. A u d i . 
R e m p l e r u s , Transylvanus, tunc temporis collegii philosophici 
decanns, publice consueto loco tabuit. (Wittenberg.) 

Carmen Encomiasticum in honorem pietate, politioris litera-
turae cultura, ac aliis animi virtutibus egregiorum et nobilissimorum 
Dominorum : Egregii Domini Gregorii A grient is Provisoris arcis 
Waradiensis in Ungaria fidelissimi,  et Egregii Domini Martini 
Keoveskuti Bationistae iaibi solertissimi, Dominorum Patronorum 
suoram libersliisimorum. Ab A l e x a n d r o B. S z a m o s -
k o z i o.alumno. (Wittenberg.) 

M i c h a e l i s V e r i n i H i s p a n i Poetae ac Juvenis 
doctiesimi disticha de moribus. (Kolossv&r). 

F r a n k o f i c i  G e r g e l y . Hasznos és jfolötte  szük-
séges könyv az Isten fiainak  és ütet félő  hiveknek lelki vigasitalá-
sokra és testi épöletökre szereztetött F r a n k o v i t h G e r g e l y 
C. által. Melyben sok rendbéli betegségök ellen való orvosságok is 
be vannak irvs. (Monyorókerék). 

111 o s v a i P é t e r . História Regis Ptolomei Philadelphi, 
quomodo Mosis quiuque libros per septuagints duos interpretei 
ex Hebraico sermone in Graecum transferri  curavit. Az as Ptole-
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mens királynak históriája, miképpen a* Moisesnek öt könyvét nagy 
költséggel hetvenkét talmács által Sidó nyelvből Görögre fordí-
totta (Kolozsvár). 

1589. 
D e i d r i c h György . Analysia libri IV. Ethicorum Aris-

to telis ad Nicomachum, de qninqne habitíbns intellectus, arte, seien-
tia, prndentia, sapientia et intelligentia. (Strassbnrg). 

Elegia de obitn cl. et doctiss, piae memoriae viri, Michaelis 
Bentheri, j. n. d. et histor. in celeb. Argitensium academia quondam 
professnis,  ad prndentia, virtnte, doclrinaqnc praestantem viram 
D. Albertam Hatteram, jadicam regiam inel. reipablieae Cibiniensis 
iu Transylvania, patronom soom summa observantia colendum, anno 
1588. scripta a G e o r g i o D e i d r i c i o . (Straszburg). 

D e i d r i c h György . Oratio sub aospieiis Melchioris Ja-
nii, rect. acad. Argent. de eo: Quod sciri, certoqae pereipi nihil pos-
sit in hac vita. (Straszbnrg). 

Hodoeporicon itineris Argentoratensis, insigniomqoe aliquot 
locorum et urbium, cum Ungariae, tum vero masime Germaniae des-
criptiones, fluviornm  item ac montium quoruodam appellationes, his-
toricas denique nonnullas, aliaque lectu non injueunda continens, 
scriptum a G e o r g i o D e i d r i c i o , Tekensi-Trans. (Straszburg). 

Báró F o r g á c h Mihá 1. Oratio de magnanimitate, regia 
virtute. (Wittenberg.) 

De cultu imaginum. Az üdvösségre intő képeknek tiszteleté-
ről való igas tudomány. íratott M o n o s z l ó i A n d r i s t ó l , po-
zsonyi préposttól. (Nagyszombat). 

De invocatione et veneratione sanctorom. Az szenteknek 
hozzánk való segítségekről hasznos könyv, az keresztyéneknek igas 
hitben való épületekért. Most Írattatott M o n o s z l ó i A n d r i s -
t ó l , pozsonyi préposttól. (Nagyszombat). 

Zsámboki J i o o s . Icones, aeo verae imaginea medicorom 
qnorundam et philosopborom veterom, et reccntium,' cum eiusdem 
ad singnlas elogiis. (Antwerpen.) 

F ő n e v i t a e . Az életnek kútfeje.  Melyből folynak  nagy 
őbvaéggd bizonyos igéretök, a megkeseritött szomorú szttveknek vi-
gasztalására. (Debreczen). 
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-Az kopaszságnak dicséreti. (Kolozsvár). 
H e l t a i Gáspár. Evangéliumok éa Epistolák, melyeket 

esztendő által szoktak a keresztyéneknek gyülekezetében olvasni és 
hirdetni; hozzá járulnak: az szenteknek Ünnepe napjára való evan-
géliumok és epistolák az imádságokkal egyetembe. (Monyorókerék). 

M. T u l l i i C i c e r o n i s ad Lucium Veturium Synonimo-
ram Liber e tenebris nuper effossus,  et ez eiusdem Ciceronis operi-
bus locupletior redditus. (Kolozsvár). 

1590. 
B e r e g s z á s z i P é t o r . Opuscula varia de calendario 

Gregoriano. (Bázel). 
C z v e t i n o v i c h G y ö r g y . Oratio in felicissimam 

inaugnrationem Roverendissimi atque Amplissimi Domini Cásparis 
Ztankovachky Episcopi Zagrabiensis, quam auspice Deo 8.juliianno 
1590. in sua sede episcopali Zagrabiae feliciter  peregit. (Bécs) 

K á r o l i G á s p á r . Szent Biblia, azaz Istennek 6- és 
uj Testamentumanak, próféták  és apostolok által megíratott szent 
könyvei. Magyar nyelvre fordíttatott  egészben és újonnan, az Is-
tennék Magyarországban való anyaszentegyházának éptllésére. 
(Vizsoly). 

A psalumsokból való isteni dicséretek. (Debreczen). 
Carmina gratulatoria in honorem et laudem Joannis Sar-

ţandri Thumbaccensis Palatini, cum in alma Tttbingenai Academia 
summum in Philosophie gradam consequeretur. (TUbinge. Az egyik 
költemény szerzője M a r t i n a s D e c i us U n g a r n a.) 

E v a n g e l i a et E p i s t o l a e dominicorum ac fes  torom 
dierum Greece et Latine. (Kolozsvár). 

S z i k s z a i F a b r i c i u s B a l á z s . Nomenclatura seu Dic-
tionarium Latino-Ungaricum per Clarieaimum virum D. B a s i l i u m 
F a b r i c i u m S z i k s z a u i a n u m . (Debreczen). 

A p o l o g i a examinis Ecclesiae et Scholae Bertphensís, et 
iam etiam Scholae Eperiensis, opposita assertioni Regularăm Cal-
vinaram Caaparis Pilcii Pastoris Ecclesiae Marcivillianae. (Bártfa). 

H a r t l i e b János . Christlicher und kurteer Bericht von 
dem hochwSrdigen Sacrament dee Altars, aus der ersten Epistel an 
die Coriatber am eilfften  gezogen. (Monyorókerék). 
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1 6 . 

Antitbesis Ubiquitatis et orthodoxae doctrine e de penona 
Cbristi, illám prőpugnante Gregor io H o r v á t h , a l i t e r 
S t a n s i t b de G r a d e c z etc. banc defendente  S e b a s t i a n o 
Ambros io , (Servcetae. Zerbst.) 

D e i d r i c b György. Carmen in tandem Principia Sigis-
mnndi. (Szeben,) 

D e i d r i c h György . Programma ad discipuloa, Cibiuii 
1591. X. kai. Jan. (Szeben.) 

Dragon ia Gáspár. Specalum theologicnm, seu Concio-
natorinm. (Monysrokerék.) 

B o g á t i F a z e k a s Miklós . Aspasia asszony dolga, és 
a jó erkölcsű asszonyoknak tilköre. (Kolozsvár.) 

B o g á t i F a z e k a s Miklós. Igen szép krónika Apollo-
nius nevtt királyfiról.  (Kolozsvár.) 

B o g á t i F a z e k a s Miklós . Ez világi nagy sok zűr-
zavarról "való ének. (Kolozsvár, Apollonius királyfi  históriájával 
egy Bit.) 

G ö n c i György . De disciplina eccleaiastica. (Debreczen.) 
P é t s i Lakács . Keresztyén szüzeknek tisztességes ko-

szorúja. (Nagyszombat) 
P é t s i Lukács . Sz. Ágoston Doctornak elmélkedő, magán 

beszéllő és naponként való imádsági. (Nagyszombat.) 
Brevis et perspicaa responsio ad maledictam et futilem  apo-

logiam Martini Wagneri, teatamentariam, Bartphae editam, opera 
Jacobi- Wagneri, ministri Eccl. Bartpbensis, instituta a Casparo 
P i 1 c i o Varallyensis Eccl. Markvillanae in Sceposio pastore.(Bázel.) 

C a s p a r i P i l c i i assertio regularum coenae Dominicie 
sententiam amplectíntem, adversos earundem examen nomine Eccle-
siae et scholae Bartpbensis per Mart. Wagneram. (Bázel.) 

S c o l t e t i Sever in . Colloqoiom Csepregiense. (Bártfa.) 
Salamon királynak, az Dávid király fiának,  Markalffal  való 

tréfa  beszédeknek rövid könyve. (Monyorókerék.) 
Carmina gratolatoria in honorem ornatissimi doctissimique 

jovetoia Andreae Beichmnndi Bistricensis Transylvani, seripta ab 
amicis, qoaevis fanata  feliciaque  ominantiboa, cum ei in inelyta 
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Argentoratensi Academia Magisterii Philosophici jns et honor decer-
neretnr. (Straszburg. Az egyik költemény azerzője Gal lua Ehor-
mannás Transylvanus.) 

E r i i m i B o t t e r o d a m i Civilitas mornm in succinctas 
quaestiones digesta ac per B e i n h a r d n m H a d a m a r i u m locu-
pletata. (Kolozsvár.) 

Civilitas mornm E r a s m i, in succinctas quaestiones digesta 
et locupletata, per B e i n h a r d n m Hadamariam. Az er-
kölcsnek tisztességes (emberséges) volta, kire tanit E r a s m u s, 
mely rövid kérdésekre oszlattatott és megöregbittetett Bein-
hnrdus H a d a m a r i u s által (Debreczen-, éi 1598 Szebenben) 

Dicta Graeciae Sapientum, interprete Erasmo Bot tero-
d a m o. Item Mimi Publiani. Az görögországi bölcseknek szép jeles 
mondáéi, melyek a« embert életiben és erkölcsében való viselésére 
intik és tanitják. Kikhez adattattanak az Pnblianusnak is emlékö-
zetre méltó mondáéi. (Debreczen.) 

Libellus Elegantissimus, qui inseribitur Cato, de praeceptis 
Vitae communis. Az • az, igen szép könyvectke, mely neveztetik 
Catonak, ki tanit ez közönséges életben kinek kinek életit és er-
kölcsét hogy hogy kelljen eszessen szabni és hordozni. (Debreczen.) 

H e y d e n Sebald. Formuláé puerilium colloquiorum 
Lttino-ungaricorum pro primie tyronibus. (Debreczen.) 

H e l t a i Gáspár (iQ.) Magyar Arithmetica, az az, szám-
vételnek tudománya. Most ujjonnan az F r i a i n s n a k Magyar 
Arithmeticájából sok uj és hasznos példákkal kiadatott. (Kolozsvár.) 

Idar i Péter . História Alexandri Magni partim ex Justino 
historiographo partim ex fragmentis  Q. Curtii diligenter collecta et 
nunc a plurimis mendis repurgata et edita. (Kolozsvár.) 

1592. 

A e n a s S y l v i u s . Eurialusaak és Lucrétiának nip histó-
riája, melyben megíratta tik egymáshoz való nagy szerelmek. (Ko-
lozsvár.) 

D e i d r i c h G y ö r g y . Theses ethicae, de cauaa efliciente 
virtotum moralium, ex libr. 2. Ethic. Aristot. in celebr. Cibinienaium 
gymnasio, ad disputandum propoeitae, 19. febr.  1592. (8. L.) 

D e i d r i c h György . Programma. (Szeben.) 
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D e i d,r i c h György . Epithalamion in nuptiaa rev. clarisai' 
miqee viri D. Georgii Melae et Annae, íeminae pudicissimae, relic-
tae qoondam D. Joannis Reneri, Senat. Cibin., Cibinii, d. VI. febr. 
1692. celebrates, scriptum. (Szeben.) 

Göncz i F a b r i c i n s György . Keresztyéni énekek. (DÍ-
breczes.) 

S z i k s z a i F a b r i c i n s B a l á z s . Nomenclatura, seu dic-
tionarium latino-ungaricum. Második kiadás. (Dcbreczen.) 

B o g á t i F a z e k a s Miklós . Az nagyCastriotGyörgynek, 
kit az'török Scanderbégnek hivott, különb különb csoda szerencsé-
vel vitézi dolgainak históriája« hat részben. (Kolozavár.) 

Franck K e r e a z t é l y . Epicteti philosophi stoici Encbiri-
dioo, in quo ingeníosissime docetur, qoemadmodom ad animi tran-
quilitatem, beatitudinemque praesentis vitae pervenirí possit; qnam 
ingenuosus lector profecto  conseqnetor, si adiectas qooque commen-
tationes in pectus admiserit. (Kolozsvár.) 

Responsionis Gregor i i H o r v á t h Pars I., qnam pro veri-
tate doctrinae coelestis et suae religionis puritate ad Sebastiani 
Lam Calvinistae Kesmarkiensis criminationes ob instantiam amico-
rum et vanos iu angulis adornatos hostium triumphos tomo Lamiano, 
cui titulus fűit:  Antithesis Ubiqoitatis, idem opponit. (Bártfa.) 

Chorus Musarum honori nuptiarum, vera nobilitate, virtuteque 
ornatíssimi viri D. Stephani Cacassi, patricii Claodiopolitaoi et as-
sesoris sedis judiciariae serenissimi principis Transylvaniae, ac inge-
nua natalium nobilitate conspicuae virginis Sosaonae Bomeriae, ge-
neroşi olim D. Lucae Romeri Marotachenaia filiae,  ad diem XII. ja-
nuar anni MDXCH. celebratarum; per Job. Jacob inum, nota-
rium orbia Claodiopolitanae aacratna. (Kolozavár.) 

Defenaio  orthodoxae doctrinae, tum de alüa quibuadam Chrig-
tianae Beligionía capitibps, tam etiam de persona Cbristi, totiusque 
sanctissimae Trinitatia, una ac individua essentia corroptibilis Gre-
gorii Horváth opposite a S e b a s t i a n o L a m i o . (Zerbet.) 

P a t a i I s t v á n . A eacramentumokról in genere, és kivált-
képen az Ur vacsorájáról való könyvecske. (S. 1. Manlins János 
nyomása.) 

S z e g e d i I s t v á n . Talutae analyticae in prophet aş, Da-
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videm scilicet, Esaiam, Dánielem, Esechielem et Hieremiem. (Schaf-
-hausen.) 

T a á k t o r n y a i Mátyás. Jeles szép história kát görög 
fcerczegről,  erős Aiaxról ás bölcs Uliesesről. (Kolozsvár.) 

T s e r á n y i Mihály . História a perzsiai monarchiabeli feje-
delmekről, tudni illik: Cyrasról, Cambisesről, Dariuaról, Xerxesről, 

•ás a többiről, rövideden kit szedett Xenophonból, Herodotusból ás 
több Anthorokból. (Kolozsvár.) 

C i s i o, magyar nyelven ás az ág járásának ás csillagoknak 
külömb kttlömb természetinek folyásából  való praktika, melyből 
•gyermekeknek születéseknek természetük, ás az napoknak mivolta 
megismertetnek, azaz: Magyar planétás könyv. (Kolozsvár.) 

C i s i o magyar nyelven rendszerint napoknak megszámlálá-
--sáról igazán rendeltetett Adattatott ez mellé ez világ teremtésétől 
«fogván  való rövid Chronica. (Debreczen.) 

1592. 
L a s k a i János . Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden 

fó  dolgairól és haláláról való história. Kit Laakay János az Debre-
• czeni Mester Görögből és Deákból Magyar nyelvre fordított.  (De-
4>reczen). 

L a s k a i János . Ugyanaz. (Monyorókerék). 
E n y e d i György . Jeles szép história a Tancredus király-

nak leányáról Gismnndáról és Gisquardusról király cancellariuaáról, 
és szerelem miatt mind a kettőnek szörnyű haláláról. (Monyoró-
kerék). 

D e c s i Gáspár. História a Dávid királynak Uriaanak fe-
leségével való vétkeiről. (Sics.Námet-Lövő Vas vármegyében). 

G o s á r v á r i Mátyás. Az régi magyaroknak első bejövé-
-sekről való história. (Sics). 

T i n ó d i S e b e s t y é n . Buda városának veszedelméről és 
'Török Bálint fogságáról  való história. (Monyorókerék). 

1593. 
B a s i l i u s Lénárd. Theses theologicae in schola Cibini-

-ensi ad dispntsndnm propositae. (Szeben). 
C a p e s i n s B e r t a l a n . Diasertatio ex História Sacrorum 

rritunm de dyptichis veterum, cnmprimis graecorum. Praeside Mag. 
IMartino Chladni. (Wittenberg). 

D e i d r i c h György. Epigramma, in admirandam conser--
M N A , HAZAI I S KFLLR. i s s . x v i . s z . 2 6 
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vationem ill. principia Transylvaniae, et Siculorum corni tis D. Si-
gismnndi, nee non magnificornm  Dominorum, D. Balthasaris et D. 
Btephani Bathoreorum, scriptum. (Szeben). 

H e l t a i Gáspár. Vigasztaló könyvecske, keresztyén in-
téssel és tanítással, miképen kelljen az embernek készülni keresz-
tyéni és bódog e világból való kimnlásához. (Német-Siczben). 

H ö n i s c h György . Ihstitationom Dialecticaram libri V. 
et exercitationam libri H. (Angabarg). 

Besponsionis Horvathianae para altera, partim Ántithegi 
Sebaetiani Lam Calvinistae Kesmarkiensis, partim defenaioni  eius-
dem contra primam reaponsionis Gregorii partem editae opposite. 
(Bártfa). 

Oratio de mortuoram resnrrectione, aigumentis tarn e Sacra 
Scriptura, quam e divorum Patrum monimentis et ab ipsa étiam ex-
perientia petiţie, illnatrata. Authore M. G e o r g i o Manno Su-
periorie Ungariae Ecclesiae Caesoviensium Theologo. (Bártfa). 

V i z a k h a i Gerge ly . Az keresztyéni tudománynak egy 
néhány fő  artieulnsiról való könyvecske. (Német-Siczben). 

D e c s i János . Syntagma Institutionum Juris Imperialia 
Ungariei, quatuor perspicois quaestionum ac responsionnm libris com-
prehensum. (Kolozsvár). 

S c u l t e t i S e v e r i n . Erotemata de commonicaiione idio-
matum. (Bártfa). 

S z a m o s k ő z i Is tván. Analecta lapidam vetastoram et 
nonnallarum in Dacia antiqnitatam. (Pádua és Frankfurt  1598). 

Index B i b l i c u s , azaz: az egész szent irás könyveinek 
kéntsére vezérlő, mutató, és indító lajstroma. Visolban németből 
magyarra fordíttatott  és nyomtattatott M a n t s k o u i t B á l i n t 
által. (Visoly). 

I n d i c i u m magyar nyelven, az ó és qj kalendáriom szerént 
Krisztus urunk születése után MDXCIII. esztendőre. (Debreczen). 

S z i k s z a i K o v á c s (Fabr ic ius ) B a l á z s . Nomencla-
tura seu Dictionarium Latino-Hungaricum. (Debreczen). 

M o n o s z l a i András . Brevis ae catholica confutatio 
impiorom novorom Articulorum nnper in Galantha a Sacramentariia 
eoncinnatornm. (Nagyszombat). 

É n e k e s könyv. (Bártfa). 
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S s a l a a z e g i György . Imádságos könyv (Manlius János 

dunántúli nyomdájából; csak egy, elöl s végül csonka példány 
ismeretes). 

1594. 
B a a l i u e Lénárd. Theeea theologicae, de veria Ecclesiae 

vimbilia notis, in gymnaaio Cibînienai, D. XX. maji ad diaputandum 
propositae. (Szeben). 

B o g n e r Péter . Tröetliche Gebete wider die Türken. 
Máaodik kiadás. (Brassó). 

1595. 
B e j t h e András. Fives könyv. Fiveknek és fáknak  ne-

vükről, természetűkről és hasznokrúl írattatott és szőröztetött magyar 
nyelvön az fő  Doktoroknak és természettndó orvosoknak Dioscori-
desnek és Matthiolusnak bölcs irásokbúl. (Németnjvár). 

Ungaria gratulans Serenissimo Principi ac Domino Domino 
Maximiliano Archidnci Austriae etc. cum partea Hungáriáé auperi-
oria ingredere tur. Carmen heroicum a J o a n n e B o c a t i o Lu-
directore Epeijeasino (Bártfa). 

N a p r a g i D e m e t r i i Ecclesiae Agriensis et Orodiensis 
Praepositiet D. D . N i c o l a i Z p k o l i i de Kis-Várdaet Michae-
l i s Ke l l emea i Vice-Comitis Comitatus Saros, Hongariae pericli-
tantis Legatorum ad Sereniss. Sigismundnm III. Poloniae etc. Begem, 
Oratio in Comitiis generalibus Cracoviae habita. (Krakkó). 

L á n i I l l é s . Scntum libertatis Christianae, in usu 
imaginum contra Thomam Fabricium. (Bártfa.) 

A r t i c o l i , juxta quos regitur Ecclesia Au .̂ Conf.  in Su-
periori Hungaria. (s. 1.) 

V e r a n t i o s F a o s t u s . Dictionarium Quinque Nobilisai -
marom Europae Liogvarom, Latinae, ltali cae, Germanicae, Dalma-
ticae et Vngaricae. (Velencze). 

1596. 
A d e l p h o s M i e h a e l T r a n s y l v a n u s . Disscrtatio de 

fine  demonstrationis, sen scientia demonstrativa, qood sit, circa qoae 
sit. Praeside M. Leonhardo Bequineasi Tranaylvano. (Odera m. 
Frankfurt). 

Oratio de profanitate  Turcicae Bdigiooia, deque rebellionis 
'maledicti regni initiis et incrementis, habita in inelyta Academia 

26* 
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WIttebergonsi a Tiro clarisaimo et doctissimo, Domino M. Antonio 
Evonymo Carintho Ethicea et Logicei Professors  publico, com 45. 
doctoa viroa grada Magistern publicis solemnitatibus iniigniret Item 
qaaestio, an de Torcae imperio et potentia tyrannica óllá in scrip-
turii divinii eistet praedictio, et qoid de illa Spiritus Domini dicat. 
Proposita a M. J o b a n n e B o c a t i o P. L. Scholae Epper. 
Bee tore. Coi respondit Tir clarissimos, doctissimns et homaniiaimus 
M. Laurentius Fabritiua hebreae linguae Professor  publicua. (Wit-
tenberg). 

As Cajus Crispus Salustiusnak két históriája. Első Lucius 
Catilinának as római birodalom ellen való országárolásáról. Máso-
dik az namidiai Jugnrtha királynak az rómaiak ellen viselt hadai-
ról. Hadviselőknek ás minden rendbeli embereknek hasznokra, deák-
ból magyarra fordíttatott  B a r a n y a i D e t s i J á n o s által. 
(Sseben). 

Karze aber doch gründliche Entdeckung und Wiederlegang 
etlicher greulichen calwinischen Irthnmen, so Sebastianus Lam Cal-
vinist in Keszmark von dem Abendmal des Herrn Christi in seinen 
lateinischen Bttchera auszgesprenget und zu vertheidigeo sich noch 
heutigen Tages unterstehet. Gestellet darch M. A l b e r t a m Gro-
wer um. (Bártfa). 

H e l t a i Gáspár. Száz fabula,  melyeket Aeioposból ás 
egyebünnen egybegyűjteti ás Sssaeszerzett, a fabuláknak  értelmé-
vel egyetembe. (Németujvár). 

Anstotelis Analytici posteriores, decade dispotStíooom metho-
dice compreheosi ac propoiiti a M. L e o n h a r d o , Traniylv. 
Beichviniano. (Frankfart). 

J a k o b i n a i János . Narratio rerum a Sigismoodo Bato-
reo, principe Transylv. gestarom. (Kolozsvár). 

S c h e s a e u s K e r e s z t é ' y. Chronologie histories Penno-
niae ad Badolphum II. (Frankfurt.) 

S t ö c k e l Lénárd. Postilla. (S. L.) 
A g e n d a r i n s l i b e r , continens ritus et ceremóniái, qui-

bus in administrandis sacramentis, benedictionibus, et aliis quibas-
dam eccleriasticis fanctionibus  parocbi et alii curati in dioecesi et pro-
vincia Strigoniensi utuntur, quibus additae sunt lingua vernacula 
piae et catholicae aliquot eihortationes ad eos, qui utuntur sacra-
mentis, et qui eorum administrationi íntersunt. (Nagyszombat). 
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Erasmi Rotterodami Uber de civilitate moram pnerilitm. 
(Sseben). 

K a l e n d á r i o m . (Nagyszombat.) 
B o c a t i u e János . Siracides Tel Ecelesiasticas Jesv, 

filii  Sirach, Paraeneses ad vi tarn bene beateqne tranngendam, in 
locog commnnes redactae, et venibus elegiacis redditae per M. J o-
hannem B o c a t i n m Wetscbariensem P. L. Scholae iam Eppe-
riensis in Hungaria snperiore Bectorem. Dedicatae llagnifico  Do-
mino Christophoro Liibero Baroni a Teuffenbach  Capitaneo generali 
in Hungaria snperiori. Et Quinque ibidem regys et liberis confoede-
raiisque civitatibus: Cassoviae, Leutschoviae, Bartpha, Epperies, 
Cibinio. Cum praefatione  Dn. A e g i d i i H u n n i i , SS. Theolo-
giae Doctoris, Professoris  et Pastoris Witebergensis. (Wittenberg). 

Heyden Sebald. Formuláé puerilium colloqniorum La-
tino-Ungaricorum. (Debreczen). 

H i s t ó r i a , melyben az Felséges B&thori Sigmondnak Er-
délyi Fejedelemnek 1595 esztendőben való viselt hadai irattatnak 
meg. (Kolozsvár). 

B a t i s i András . Jónás prophetának históriája Ninive 
Tárosáról és Jónás prophetának az tengerben bevetéséről; az czet-
halnak elnyeléséről és kiadásáról és Istentől megfeddéeérőL  (De-
breczen). 

V a j d a - K a m a r á é i Lör incz . Szép tanulság az jövendő 
rettenetes Ítélet napjáról: Első része az hutötlen és kegyetlen em-
bereknek feltámadásokról  és nagy veszedelmekről: Második része as 
httveknek és igazaknak dicsőséges feltámadásokról  és örökké való 
nagy bódogságokról. (Debreczen). 

1597. 
K u l c s á r G y ö r g y . Postilla, azaz: Evangelinmoknak 

melyeket esztendő által a keresztyének gyflleközetíbe  szoktak ol 
vásni és hirdetni, praedikatio szerint való magyarázatja (Bártfa). 

P a r i s és Görög I l o n a H i s t ó r i á j a , ki miatt végre 
az egész trójai birodalom elvesze. (S. 1. = Kolozsvár. Irta egy név-
telen Léván 1570-ben). 

S z i k s z a i F a b r i c i u s B á l á s s. Nomenclatnra aeu 
Dictionarium Latino Ungaricum. Editlo prioribns limatior et auctior 
cum indice duplici, opera E m e r i c i A . U y f a l v i  Negyedik, 
kiadás. (Debreczen). 
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L i b e l l u s elegantissimus, quL inecribitar Cito, de prae-
cnptia vitae communis. Az az, igen saép könyvecske, mely nevez-
tetik Catonak. (Debreczen). 

H e l t a i Gáepár. Evangéliumok és epistolák. melyeket 
esztendőnként minden vasárnapon szoktak olvasni. (Szeben). 

P é c s i L u k á c s . Hasznoe Orvosság, minden lelki beteg-
eégek ellen, ea mostani tántorodások és tévelgésekben, az igazság 
szeretőknek hasznokra és ürrökké való nevedékenségekre, igen rö-
videden kéezéttetett (Nagy-Szombat). 

C a l e n d a r i o m és ez mostani 1597. esztendőben törté-
nendő néminemű dolgokról. Az Craeeai Beraard Doctor Írásából 
Magyarra fordétá  P é c s i Lukács . (Nagy-Szombat). 

B e j t h e I s tván . Confessio  fidei  Némethujvaríensis certis 
comprehensa articulis. (Németujvár). 

B e j t h e I s t v á n . Emomicum ubiquîsticum contra Bren-
tianos. (Németujvár)-

G r a w e r. Bellnm Calvini et Christi. (Kassa). 
Honter János . Enchiridion cosmographicum continens 

praecipuarum orbis regionum delineationes elegantissimis tabulis 
ezpressas. (Zürich.) 

Posthumus Magnifici  ac.Gsnerosi Domini G r e g o r i i Hor-
v á t h etc. hoc est Besponsionis Pars ül, reliquum, quod adhuc in 
Sebastiani Lam Calvinistae Kesmarkiensis Antithesi etc. opponendum 
erat, discutiens, opera et studio M. Erhardi Nicolai Palatini Bec-
toris Gymnasii Neerensís. (Bártfa). 

I l l y e f a l v i  I s t v á n . Jephta, sive Tragoedia Jephthae, 
ex Georgio Buchanano ungaricis versibus reddits. (Kolozsvár). 

S i d e r i u s János. Kisded gyermekeknek való Cate-
chismus. (S. L.) 

S p i l e n b e r g e r Samu. Dissertatioinaug.med. De Morbo 
Hungarieo, thesibus LXXV. comprehensa. (Bázel). 

Antiqnitas et dura tio fidei  catholicae. Collectae per Jo-
annem S z i l v á é i , Concionatorem Cath. (Kolozsvár.) 

Threnodini in praematuram obitum seitissimi, indole gene-
roşi, spe amplissimi pueruli Joannis Wendiehi, filioli  clarissimi, doc-
tissimi, pietate praestsntissimi viri Domini Barilii Wendichii Sep-
sini Praedicantis Christi Theoandropon. Ab E m e r i c o Ujfa-
lus i no Baroviensi et Pe tro S. D e b r e c i n o . (Wittenberg). 
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Oratio panegyrica ín fanaţi  mimam inangnrationem ac felioem 
;>n sedem Metropolitanam Strigoniensem adventom Ulmi ac Bmi 
D. D. Joannis Kotaaai . . . . habita per Admodom Beverendom ac 
Nobilem D. Joannem Zaremba de Boia, Cannonicam almae 
Ecclesiae Metrop. Strig. (Oltaütz). 

1598. 
G e o r g i e u i z B a r t h o l o m a e u a , Peregrin UB. De Tur-

carum moribna epitome. (S. 1.) 
P é c s i L u k á c s . A testi bét irgalmaaaágok.(Nagyssombat) 
S ó v á r i Sós Kristóf.Postilla,azaz:  Epistoláknak,melyek 

-esztendő által minden vasárnap és főfő  innepeken az keresztyének 
gyülekezetiben szoktanak olvastatni, predikatiók szerint rövid ma-
gyarázatja. (Bártfa.) 

B a r a n y a i D e c s i János . Adagiorum Graeco-Latino-
Ungaricorum Chiliades quinque: ex Des. Erasmo, Hadriano Junio, 
-Joanne Alexandro, Cognato Gilberto, et alils optimis quibusque 
Paroemiographia excerptae, ac Vngaricis prouerbiia, quoad eins fieri 
potoit, tranalatae, studio et opera sucdsiva J o a n n i s D e c i i 
Baroni i . (Bártfa.) 

E v a n g e l i a e t Epistolae Dominicorum et Festonun diernm 
Graece et Latine. (Szeben.) 

Declaratio circomatantiarum gemini colloquü alterina 5. De-
cembrie aoni 1595, alterina 29. Janoarii 1596. in arce Kesmar-
-kiensi habita, et aliarnm quarandam acţionam, e quibus, qaa fide, 
charta in titulo argumenta in iisdem colloqoiis propoaita praemitlens, 
-edita sit, baud obscnre perspici potest. Ad Magnificum  Dominum 
Stephanum Tökölyi Dominum in Késmárk etc. în Comitiis Poeonien-
•aibus vers an tem miaaa, et jam neceasariae defensionis  ergo in locem 
edita a S e b a s t i a n o Ambros io Pastore Ecclesiae Keismar-
•censis. (Zerbet.) 

Deelarationis circomatantiarum gemini colloqoii in arce Kes-
markiensi habiti evulgati a Sebastiano Lamio Pastore Calviniano 
Kes markiensi, et oppositae consignatioqi quorundam argnmentorum 
M. Alberti Graweri de persona Christi, neque modo in declaratiooe 
aoa quidquam solidi respondisse pro defensione  Magnifici  ac Gene-
roşi Domini Gregorii Horvatb Stanaitz de Gfadecz  etc. p.«m. et 
Alberti Graweri, scripta per eondem M. Albertam Grawerum Scholae 
Gaaaovienaia in superiore Hungaria Bectorem. (Bártfa.) 
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Dispntátiones duae, quarum prior agit de orali manducatione-
Oo*ţ>oris Christi in coena sacra, posterior de peeaione et morte 
Domini noştri Jesn Christi. In schola Cassoyiensi a M. A l b e r t o' 
O r a w e r o Bectore ejnsdem in gratiam javentutis propositae, atqae -
explicatae, circa festnm  Paasionia Salvatoris noştri. (Bártfa.) 

G y a r m a t i Miklós . Keresztyén felelet  Monoszlói András1 

veszprémi püspök és pozsonyi prépost könyve ellen, a melyet irt:-' 
De invocatione et veneratione sanctorum. (Debreczen.) 

J o r d á n Tamás. Consilia medica. (Frankfurt.) 
L a p i n a s (Wolf)  K e r e s z t é l y . Evengelie et epistolae' 

dominioorum et festoram  dierum, graece et latine. (Szeben.) 
S tep ha n u s P e p i c h , Pastor Evang. Kokavienris. Vera-

solida perepicna imaginam christíanarum b'storicarum defensio. 
(Bártfa.) 

A e h e r e r György . Lob nnd Dankpredig wegen Erobe-
rung der Haaptfestung  Baab. (Augsburg.) 

Tabnlae analyticae evangelistarum Matthaei et Johannis: 
item Actorum Apostolorum, quibns omnes etiam epistolas Paullinaa-
et Apocalypsin adiecit S t e p h a n u s S z e g e d i . (Bázel) 

Epistolae Pauli ad Galatas et Ephesios e graeca in pure be-
ehre am translatae, gratique animi ac sempiternae memoriae teetifi-
candae ergo Spectabili se Magnifico  Domino Domino Siglsmundo 
Bákóczi Comiţi de Thorna et Mnnkats, nec non S. C. B. Majestatis 

t Coneiliario ét Maecenati stadiorum suorum benignissimo, dicatse a-
G e o r g i o Thnr io alomno humillimo. (Wittenberg.) 

Ú j f a l v i  Imre. Halotti énekek. (Debreczen.) 
Agenda , azaz: Szentegyházi cselekedeteknek, avagy szent' 

ségeknek és egyéb egyházi szolgálatok kiszolgáltatásának módja-
(Keresztdr.) 

Summája azoknak az articulueoknak, kikről veteködéeek 
támadtanak az Angnstana Confesaióban  való tanítók között, és a 
kik ez következendő Írásban (mely az egyeeégnek könyVébOl msgyar 
nyelven írattatott) Isten igéjének tanítása ezerént és a hatnék 
egyenlő folyása  szerént isteni féleleiemmel  megmagyaráztattanak, 
(Keresztúr.) 

rAMHjlIJ. Beverendő, Clarisaimoque viro Domino Stephano 
Demo, verbi divini apnd Bivuliensis ministro, sponso, ac lectissimae 
virgini Catherine«, Beverendi et Clariasimi viri Domini Luca» 



409t* 

Hodasi Psstoris Ecclesiae Debrecinensis filiolae,  sponsae. Nuncupata-
ab amicie et diacipulia. (Debreczen.) 

1599. 
B o c ^ t i n s J o h a n n e s (Poeta Laureatua Caesarins.) Hun-

garidos Libri Poematnm qninqne.T. continet Martialiavel bellica. I L 
Encomiastica. III. Nuptialia. IV. Miscellanea. V. Sepnlcbralia. Ad 
Illust. Mag. et Generosiss. Dominum D. Sigismnndnm Forgács, L.. 
Baronem de Gymes," et ad Nobilisa. Gener. et Egregiam Dominum» 
Cbristophoram Darboltz de Fyntba etc. (Bártfa.) 

G y o l a f i  János . Hárfák  hárfája.  Az az: Istenhez -való-
oly áhítatos fohászkodások,  melyek minden keresztyén hív lelkeket 
Istennek valóságos tiszteletére és imádására felbnzdit,  és amelyeket 
irt G y u l a f i  János nagyváradi méltatlan tanitó. (Debreczen.) 

Az keresztyéni tudománynak rövid summájának részei, ki agy -
mint közönséges keresztyénségnék kicsin Catéchismnsát foglalja  ma-
gában. (Vásárhelyi Gergely jezsuita magyarra fordított  Canisiosának. 
élstf  kiadáaa.) (Nagy-Szombat.) 

Adámi János. Az igaz, jámbor éa tökéletes barátságról-
való ének. (Kolozavár.) 

A d á m i J á n o a . Az két moaák Minerva és Pallas egymás-
sal való vetekedéaek, ez mostani világ állapotja és jó szerencse fe-
löl. (Kolozsvár a fentebbivel  együtt nyomtatva.) 

F i s c h e r S i m o n . Dialectices pxaecepta. (Kolozsvár.) 
F i s c h e r Simon. Disputationes sex, doctrinam de praedi-

camentis et praedicabilibus ex Aristotelis scriptis des um tam complec-
tentes. (Kolozsvár ?) 

Panharmonia, aive universalis consensua Jesu Christi veri Dei 
et hominis, et Joh. Calvini; oppositns rancidis calumniis M. Alberti -
Gráveri rectoris scholae Cassoviensis, quibus ille doctrinam non Cal- -
vinianorum, sed ipsius Dei, de peraona Christi, coena Domini, bap-
tiamo et praedeatinatione exagitare, et inviaam reddere conatur etc.. 
Auetore S t e p h a n o G ö n t z i n o V. D. miniatro in patria. 
(Viaoly.) 

H e n i s c h György . Catalogua bibliothecae Augustanae» 
(8. L.) 

Defensio  libertatis christíanae in uau imaginna hiatorica,. 
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qoM pro aaaerendo scoto sno idranu Thomae Fabrieii Pastoris 
Patakensis E l i a a L a m Pastor Ecclesiae Moschoviensis scriptic 

M o k o s s i n i L é n á r d . História veteris Testament! in Ge-
nesi, Exodo, Nomeris etc. comprehensa, carmine heroico reddita. 
(Wittenberg.) 

S c n l t e t i S z e v e r i n . Hypomnea, sive admonitio brevis ad 
Christianos regni Hongarici cives, de asserenda et retinenda veteri, 
sea a vi ta vere Christiana doctrina, in confessione  Angostana com-
prehensa. Oppositom novae ac impiae Theologiae (Jngaricorom Cal-
vinistarom, în primis ipsorom (fslso  sic dictae) Panharmoniae Jesn 
Christi et Calvini editae an. 1599. sob, nomine Stephani Gönczini, 
contra bellom Cal vi ni an om M. Alberti Graweri. (Bártfa.) 

T s á k t o r n y a i Mátyás . Bégen ten as római föasszonyok-
nak a czifraság  tilalmáról való perlSdések as tanács előtt. (Ko-
lozsvár.) 

Decretam, oder Tripartitam Opas der Landesrechten ond Ge-
wohnheiten dea Hechlöblichen Königreich Hangern . . . der hoch-
berühmten Teatechen Nation an gutem ans den Latein ina Tentsch 
trefflichst  vertirt, nnd gebracht durch A n g a a t i n a m Wagne-
rn m. (Bécs.) 

S c a 1 i c h P á 1. Encyclopaedia. (Bázel). 

1600. 
F r i s i o s J á n o s Jakab. Kttlömbféle  elmélkedések és 

könyörgések. (Zürich). 
K á r o l y i P é t e r Symbolnm Apoetolicnm. Az as: Az ápos-

toli credonak avagy vallástételnek igaz magyarázatja predikatiók 
szerint. (Debreczen). 

Lam S e b e s t y é n . Oratio funebria  in obitam Magnificae 
Dominae Snsannao Docsi, Domini Sebastiani TőkOlyi conjogis, quae 
9. jooii anno 1596. e vivorum nnmero cxcessit. Adjectum est frag-
mentam epistolae, qua eadem Domina marito ano absenţi valedicere 
caeperat, hendecaayllabis expressum. (Heidelberg). 

M a n t s k o v i t s B á l i n t . As egész szent bibliára való 
index avagy lajstrom (Visoly). 

M o n o s z l a i Andráa, De gratia et libero hominis arbit-
rio, et de volanta te Dei. Az Isten malasztjáról és szabad akaratról 
éa as Iatennek akaratjáról való tudomány. (Nagyszombat). 
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O r a t i u n c u l a pro aeterna divinitate filii  Dei ssserenda, 
• quam Generosns nobilis Transylvano-Hungarus de eodem, postridie 
Nativitatis Domini et SerTatoris nostri Jesn Christi in templo b. 
Petri Heidelbergae privátim e memória landabiliter recitavit. (Hei-

•delberg). 

Ér nélkftll,  XTt századbeli nyomtatványok. 
I l o s v a i Péter . Sok féle  neveknek magyarázatja (Ko-

lozavár). 
Molnár Gerge ly . Erotematnm dialeetices libri tree, 

etudiosis Scholae Clandiopolitanae ex veteram et recentium Dialec-
ticornm praeceptis ad discendnm propoeiti. (Kolozsvár). 

S t á r a i Mihály. História az Sidó Ahab királynak bál-
ványozásáról. — Antiochus, király históriájából. (S. L. = Deb-
breczen). 

C s á k t o r n y á i Mátyás . Grobian verseinek magyar 
énekbe való forditása,  [melyekben az jó tisztességes erkölcsnek re-
gulái vissza való értelemmel vannak megíratván. Ad notam Hege-
dősek nektek szólok meghallgassátok (Kolozsvár). 

Torkos János . História regis Abeolop, filii  Dávid, 
(magyar versekben, irva 1561-ben.) (S. L. = Debreczen). 

D e b r e c s e n i Szilr Gáspár, szinyei és sebesl prae-
dikátor. Aitatos imádságok. (Egyetlen czimlaptalan csonka pél-
dányában az ajánlás kelte: „Költ Szinyén, Sz. Bertalan napján, az 
Urnák 1599. Esztendeiben"). 

Hoffgref f  Énekes könyve, kótákkaL (Kolozsvár. 1552 — 
1558 közt. Csak két csonka példánya ismeretes). 

Igen h a s z n o s és drága nemes receptum, a-
v a g y o r v o s s á g , mikoron az asszonyi állaton, avagy az szol-
gáló leányon tunya, rest, avagy csácsogó szín vagyon (S. L. — 
Kolozsvár. 1550 után). 

Az v i t é z Tur i G y ö r g y h a l á l á r ó l . Az nótája: 
Laknak vala régenten. írva 1571-ben (S. L. = Debreczen). 

Az F o r t u n a t u s r o l való szép história, ének szerint sze-
rezve. (S. L. = Kolozsvár). 

S z i g e t i v e s z e d e l e m . Iiva 1566-ban. (Egyetlen 
«sonka példány ismeretes). 
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O d i a t i s és Z a i i a d r e i szerelmük. írva 1687-ben. 
(Egyetlen csonké példány). 

V a j d a Kamaráé i L ö r i n c z . Az Jáson királynak há-
zasaágáról. (S. L.) 

O ö r c s ö n y i Ambrus. Históriás ének az felséges  nagy 
fejedelemről,  az Mátyás királyról. (S. L. = Debreczen, Komlós-
féle  nyomás). 

E r d é l y i Máté. Az Bzent János Baptistának fejő  véte-
léről való szép ének. írva 1660-ben. (S. L. = Debreczen). 

D é z s i András. História az ifjú  Thobiásnak az Raphaël 
angyallal való útra eredéséről és az által az nagy haltól való meg-
szabadulásáról (írva 1650-ben.) (Bártfa). 

Ali basa haláláról. (Egyetlen csonka példány). 
C z e g l é d i N y i r i János . Igen szép história, mely an 

Machabeasokból irt második kőnyből szereztető« versekben. (S. L. 
= Debreczen). 

Egy szép é n e k , miképpen azUr Isten megáldja azokat 
minden jóval, az kik őtet félik  és az istenteleneket megátkozza. (8. 
L. = Debreczen.) 

K á k o n y i Péter . História az nagy erőe Sámsonról 
(Bártfa). 

I l o s v a i P é t e r . As világbíró Nagy Sándornak ez széles 
világon lévő nsgy sok országoknak meghódoltatasáról. (írva 1548-
ban.) (S. L.) 

I l o s v a i Pé ter . História, miképpen az Ptolomeus király 
az Moysesnek öt könyvét nagy kölltsggel fordította  az Sidó és 
Görög nyelvből az hetvenkét tolmácsok, által. (S. L.) 

I l o s v a i P é t e r . História Begis Ptolomei Philadelphi de 
aeptvaginta dnobns interpretibus veteris Testamenti. Ez Sermone 
Hebraico in Grecnm. In cantionem antem édita per P e t r á m 
I l o s v a i Ser icenm. (írva 1570-ben.) (S. L. = Debreczen). 

P ó l y i I s tván . História az Jovenianus nevő Római Csá-
szárnak Isten ellen való fölfuvalkodásáról  és sz nagy Ur Istennek 
rajta tött bosszú állásáról, és előbbi tisztiben való állásáról, mostan 
Deákból magyarra fordíttatott  1698. esztendőben. (S. L. = De-
breczen.) 

B o r n e m i s z a Miklós . História miképpen• az szent 
Eleasar Pap Antiochus király alatt az Istennek törvényének meg-



tartásáért Martyromságot szenvedett aa fi  feleséfével  és hét fiaival 
egyetemben. (S. L.) 

B a t i z i András . Isák pátriárkának ssent házasságáról 
•aló nép história. (írva 1646-ban.) (S. L. Debreczen.) 

H i s t ó r i a Abigail uxoris Nabal Primi L. 8a. Cap. vige-
eimo qoarto. írva 1560-ban. (S. L. Debreesen, Komlóeféle  nyomás.) 

B a l á z s I s t ván. Beeponmones ad ea Y. et N. Testamenti 
«. scriptorae loca, qoibos sss. Triadis doctrina stabiliri sólet. (S. L.) 

B a l s a r á t i Vi tus János . MagyarChirorgia. A sebgyó-
gyuláénak mesterségéről irt négy könyvek (8. L.) 

B e j t h e I s t v á n . Énekes könyv, kótikkal.(Egyetlen czim-
laptalan csonkapéldány ismeretes.) 

B o r n e m i s z a Pé ter . Cantio Ssent János látásáról 
(S. L. Debreczen.) 

B o r n e m i s z a Péter . Fejtegetés. (Telegdi Miklós Postil-
lájának Bécsben 1577. megjelent I. kötete ellen). (Sempte.) 

D á v i d F e r e n e z . De dualitate tructatus, in tria capita 
distinctes, cui adjunguntur tractatus II. quod nnus solos Deus Israe-
lis, Páter Christi et nollos alius invocandus sit, continens theses XY. 
in generáli synodo Thordana propositas. Tractatus III. Observationes 
in theses Georgii Blandratae. (S. L.) 

D á v i d F e r e n c s . Demonstratio falsitatis  Doctrinae Petri 
Melii et reliquaram sopbistarum, per antitheses, nna cnm refotatione 
antítheseon veri et tarcici Cbristi, nnuc prímám Debreáni impressa-
ram. (Gyula Fehérvár). 

D é v a i Mátyás . Az tíz parancsolatnak, a hit ágazatinak, 
a miatyánknak, és a hit pecsétinek röviden való magyarázatja. (Krak-
kó. 1544 körttl.) 

D n d i c h Endre. Demonstratio pro libertate conjagii cle-
ricoram, s. matrimoniam omniam hominum ordini, sine orceptione, 
divina lege permissum esse. (S. L.) 

Explicationes locorum Yeteris et Novi Testamenti, ex qoibos 
Trinitatis dogma stabiliri sólet. Aathore G e o r g i e Enyedino . 
<S. L.) 

E n y e d i György . Explicatio locorom Catechesis Bako-
viensis. (S. L.) 

E n y e d i György . Praefatio  in Nóvum Testamentum ver-
sionis Bakovinae. (S. L.) 



414 

E n y e d i György . De divinitate Christi. (S. L.) 
P a t a i János. Carmen, qnod incomparabilis herois Nicolai 

Zrínyi ad Szigethi moenia occasmn flebilibus  módis canit. (S. L.) 
G e o r g i e v i c h B e r t a l a n . De afflictione  Christianornm 

tarn captivoram, qnam snb Tnrcico jugo viventium. (8. L.) 
G e o r g i e v i c h B e r t a l a n . Epistola ezhortatoria ad bel-

lum contra infideles.  (8. L.) 
Mahometanorum praesaginm de christianornm calamitatibas, 

et snae gentis interitn, ex persica lingna in latinam convertit B a r-
t h o l o m a e n s G e o r g i e v i c h i a s (8. L.) 

H e l t a i Gáspár. Evangyéliomok és Epistolák. (Kolozsvár). 
H e l t a i G á s p á r n a k Imádságos könyve. (Kolozsvár). 
H e n i s c h György. Commentarius in ephaeram Procli 

Diadochi. (8. L.) 
V 

Chorns Mnsarum de novo honore atqae onere Beveren-
díss. et Excellentiss. viri Christoph. Pelargi, ss. Theolog. doct. 
et p. p. in academia Francof.  diverso carminia genere gratulantium, 
com illi circa initiom anni 1596. Dei 0. Max, et III. Elect Bran-
denburgi! volantate eniaxo/itj  generalis totius Marcbiae commendare-
tur, in scaenam prodnctos a Leonh. Hermann. (8. L.) 

Honter János . Geographie universalis, una com imagi-
nibns constellationum. (8. L.) 

H o n t e r János . Hermogenes. (8. L.) 
Honter János. Libri U. observationum,grammaticoram, 

itemque libellus de variaram rernm nomenclatnris. (8. L.) 
H a e t ( P i l e a s , S ü v e g h ) Alber t . Oratio deorigine 

et meritis Ssxonom, a. 1591. D. X. jul. Albae Jaliae recitata, co-
ram illnstriss. Principe Sigismnndo Batori de Somlyo. (8. L.) 

J o r d a n Tamás, Commentariolns de aqais medicatis in 
genere. (8. L.) 

K e r z Pál. Annales, qoi in templo cathcdrali apad Coro-
nen« es parietibns inscripti erant. (S. L.) 

Kerz Pál. Qnadraginta sex inscriptíones Bomanae et alia 
monnmenta antiqua. (S. L.) 

P n r k i r c h e r György . Divo Maximiliane I. Pannóniáé 
Begi Aristaeos Pisonensis (8. L.) 

B i v n l i n a s János, Fascieulas laadum beatae Virginia 
Mariae. (8. L.) 
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B u b i g a l l u s PáL Querela Pannoniae ad Germaniam. 
(8. L.) 

S i e g l e r Mihály . Chronologiae rerum Hungaricarum, 
Transylvani carum, et vicinarum regionom, libri dnco. (S. L.) 

S k a r i t z a M á té. Mathaei Philadelphi oda, e graeco bon-
garice reddita. (S. L.) 

S k a r i t z a Máté. Sylloge sacrorum hymnoram idiomate 
Hungarico. (S. L.) 

S t ö c k e l Lénárd. Opus de Antichristo. (S. L.) 
S z é k e l y I s tván . Kalendáriom magyar nyelven. (S. L. 

Krakkó 1538 előtt). 
S z i k s z a i H e l l o p o e u s Bá l in t . Tractatus contra 

Antitrinitarios. (S. L.) 
T e l e g d i Mik lós História de vita beati Athanasii Ale-

xandriae episcopi fldelissimi.  Authore Michaele Starino. (Debreczen) 
T e m e s v á r i I s t v á n . Históriás ének az jeles győzedelem, 

röl, mint verte meg Mátyás király ideiben Báthori István, erdéli 
vajda, az király hadával és az erdéli és magyarországi hadával az 
Alibeket, hatvanezer törőkkel, Érdélbe a Kenyér mezőjén. Mikoron 
imának 1479. Szent Kálmán napján. (Kolozsvár). 

G y a l u i Torda Zs igmond. E graeco in latinnm red-
ditae comoediae, et qnaedam poemata. (Bázel). 

G y a l u i Torda Zs igmond. Oratio de beatitudine. (S. L.) 
V e r a n c s i c s Fauetua. Machinae novae cnm declara-

tione latina, italica, hispanice, gallica et germanica. (Velencze). 
Wagner B á l i n t Brentii Catechema. (Brassó). 
W a g n e r B á l i n t Ciceronisepiatolaeelegantiores. (Brassó). 
W a g n e r B á l i n t . Der kleine Katechismus Lutheri. (Brassó) 
W a g n e r B á l i n t . Geistliche Lieder und Psalmen, durch 

D. M, Lutherum nnd andere gelehrte Lent gemacht. (Brassó). 
Wagner B á l i n t . Melanthonis epistolae responsoriae. 

(S. L.) 
W a g n e r B á l i n t Medicina animae et mortis imago. (S. L.) 
Wagner Bá l in t . Odium Calvinianorum. (S.L.) 
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A Hazai iskolák a XVI. században. 
I. A magyarországi kath. iskolai állapotok általános jel-

lemzése . . 3 
II. A magyarországi protestáns iskolai viszonyok általános 

jellemzése . . 7 
III. Erdély iskolai állapotainak általános jellemzése 9 
IV. Az erdélyi szászok iskolai állapotai" 12 
V. Elemi iskolák 15 

VI. Középiskolák 18 
VII. Főiskolák 31 

Vni. Tankönyvek 37 
IX. A tanítók anyagi ellátása 47 
X. Convictusok 52 

XI. Az első magyarországi papnövelde 57 
XII. Szegény tanulók segélyezése a pozsonyi kamara által 65 

A magyarországi és erdélyi iskolák a XVI. században. 
1. Bajmócz Protestáns. 68 
2. Bakabánya > — 
3.' Bán » — 
4. Bártfa  Kath. és Prot. 69 
5. Bazin Protestáns 7$ 
6. Béla Kath. és Prot. — 
7. Beczkó Protestáns 77 
8. Berzevicze » 78 
9. Beszterczebáuya Protestáns —-
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10. Beszterczo Erdélyben. Katii. ÍB  Prot. 
11. Bicse Protestáns 
12. Bíróoz » 
13. Brassó » 
14. Breznóbánya Protestáns 
15. Buda Katholikus 

79 
80 

81 
85 

16. Csanád Protestáns — 
17. Csepreg > — 
18. Csetnek » 86 
19. Czegléd » — 
20. Debreczen > — 
21. Deés Unitárius . 88 
22. Dobsina Protestáns. — 
23. Eger Pilspöki iskoln 89 
24. » Kolostori » — 
2ö. » Protestáns — 
26. Enyed Unitárius 90 
27. Eperjes Protestáns . — 
28. Erdőd » 93 
29. Esztergom Katholikus — 
30. Feketepatak » 95 
31. Galgócz Protestáns. — 
32. Göncz » — 
33. Gyöngyös » 96 
34. Győr Katholikus — 
35. Gyula Protestáns . 97 
36. Gyulafehérvár  Katholikus — 
37. > Protestáns 98 
38. > Unitárius — 
39. Háj. Protestáns 99 
40. Hajnik > — 
41. Helmeez > — 
42. Herrengrund Protestáns — 
43. Hidvég Unitáiius 100 
44. Hodrusbánya Prot est ins — 
45. Homonna > — 
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47. Igló » 
48. Jolsva » 
49. Kálmancsa » 
50. Káposztafalva  » 
51. Kassa Kath. és Prot. 
52. Kecskemét Protestáns 
53. Keresztúr > 
54. Késmárk > 
55. Kis-Szeben » 
56. Kolozsvár Katholikus 
57. » Protestáns 
58. » Unitárius 
59. Komárom Katholikus 
60. Körmöcz Protestáns 
61. Korpona » 
62. Alsó-Kubin > 
63. Látókő Kolostori iskola 
64. Leibitz Preteetáns 
65. Libetbánya » 
66. Alsó-Lindva » 
67. Lippa » 
68. Liptó-Szent-Miklós Protestáns 
69. Lőcse Katholikus és Protestáns . 
70. Malaczka Protestáns 
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82. Német-Próna Protestáns 
83. Pápa Katholikus 
84. > Protestáns 
85. Pécs Katholikus 
86. > Protestáns 
87. Pest Katholikus 
88. > Protestáns 
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98. Sajó-Szent-Péter Protestáns 
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100. Sárvár » 
101. Sárospatak » 
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103. Sellye Katholikus 
104. Selmecz Protestáns 
105. Sempte > 
106. Somodi Katholikus 
107. Somoija » 
108. Soprony Protestáns 
109. Szántó » 
110. Szászváros » 
111. Szeben. Kath. és Prot. 
112. Szeló'cze Protestáns 
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114. Szent-Erzsébet Unitárius 
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145 

149 . 

152 

154 

155 
161 

1 
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Lap. 
118. Szent-Mihály Protestáns 162 
119. Szent-Páter » — 
120. Szepesszombathely Protestáns — 
121. Szepee váralj a > 163 
122. Szepsi » — 
123. Szerdahely > 164 
124. Szikszó Kath. és Prot. — 
125. Szombathely Katholikus — 
126. Sztropkó. Protestáns 165 
127. Szucsán. > 166 
128. Tállya. » — 
129. Tarczal. » — 
130. Tasnád. » — 
131. Tarnócz. » — 
132. Temesvár. > — 
133. Thoroczkó. Unitárius 167 
134. Tolna. Protestáns — 
135. Torda. Unitárius . — 
136. Tót-Keresztúr. Protestáns 168 
137. Tót-Lipcse » — 
138. Tót-Próna » — 
139. Trencsin » 169 
140. Trsztena. » — 
141. Túr. » — 
112. Turócz-Szent-Márton Protestáns — 
143. Újsziget. Protestáns 170 
144. Újvár. Katholikus 171 
145. Vágujhely. Protestáns — 
146. Várad. Katholikus — 
147. » Protestáns 172 
148. Velicsna » 174 
149. Veresmart » — 
150. Veszprém. Katholikus. — 
151. Vittencz > — 
152. Zágráb > — 
153. Znió-Várallja > 175 
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Lap. 
154. Zólyom Katholikus — 
155. > Protestáns 176 
156. Zaolna > — 
157. Badin » 184 
158. Csenger » — 
159. Nyék » — 
160. Szomolnok » 185 

Pótlékok. 
I. A beszterczebányai gymnásium tanrendje 177 

II. Tankönyvök . 180 
1I(. A tanitók anyagi ellátása 181 
IV. Badin. Caenger. Nyék. Szomolnok 184 
V. Bártfához  185 

VI. Budához . .. 186 
VII. Beszterczebányához — 

VIII. Czjglédhez 190 
IX. Debreczenhoz — 
X. Gyulafehérvárhoz  191 

XI. Herrengrundhoz — 
XII. Kassához — 

Xni. Kolozsvárhoz — 
XIV. Körmficzböz  192 
XV. Mosóczhoz — 

XVI. Selmeczhez — 
XVII. Trencsinhez — 

MÁSODIK KÉSZ. 

A külföldi  iskolázás a XVI. században. 
Bevezetés 195 

I. Augsburg 202 
II. Bázel — 

III. Bécs 204 
IV. Bologna 236 
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Lap. 
V. Boroszló 238 

Vi. Braunsberg 240 
VII. Braunschweig — 

VIII. Bretten — 
IX. Brieg 241 
X. Danzig — 

XI. Eisleben — 
XII. Frankfurt  242 

XIII. Genf  244 
XIV. Goldberg 245 
XV. Görlitz 247 

XVI. Grácz — 
XVII. Halle 250 

XVIII. Heidelberg — 
XIX. Igló 253 
XX. Ingolstadt 254 

XXL Jéna — 
XXII. Königsberg — 

XXIII. Krakkó 256 
XXIV. Lipcse 268 
XXV. Lyon — 

XXVI. Magdeburg 269 
XXVU. Neisse — 

XXVIII. Nürnberg — 
XXIX. Oszlavan 270 
XXX. Pádua — 

XXXI. Paris 276 
XXXII. Pisa 277 

XXXIII. Prága — 
XXXIV.. Prerau — 
XXXV. Rataj — 

XXXVI. Begensburg 278 
XXXVII. Róma — 

XXXVIII. Rostock 188 
XXXIX. Schweidnitz — 

£L. Straszburg 284 
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Lap. 
XLÍ. Ttlbingen 287 

XLII. Verona — 
XLHI. Wittenberg — 

FÜGGELÉK. 

I. A nagyszombati gymn. Aervezési munkálata 1554-böl 323 
II. A beszterczebánya gymnásium tanrendje 1574-ből 324 

III. A modori iskola tanrendje 1594-ből 336 
IV. A modori iskola tőrvényei 1594-ből . . 339 
V. A késztnárki tanító részére kidolgozott utasítás 1596-ból 342 

VI. A magyarországi nyomtatványok a XVI. században 346 








