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Guitman Barnabás

Wittenbergi peregrinuslevelek a bártfai 
városi levéltárból1

A felső-magyarországi városok, ezen belül Bártfa már a késő középkorban, a reformá-
ciót megelőzően is részei voltak egy határokat átszelő olyan hálózatnak, amelyik az 
anyagi javak mellett a szellemi áramlatokat, a vallási eszméket is közvetítette. Míg a 
térségben a hitújításig a krakkói egyetem hatása volt a meghatározó – Bártfára is onnan 
érkezett a jelentős költő, tanár, majd városi tanácstag, városbíró Valentin Eck2 – a század 
harmincas éveitől a wittenbergi egyetem vált a legfőbb mintává, egyben a külföldi ta-
nulmányok színhelyévé. Wittenbergbe az első magyarországi hallgatók Nikolaus Ams-
dorf rektorsága alatt, 1522-ben érkeztek: Georg Baumheckel Besztercebányáról és Mar-
tinus Cziriaky Lőcséről, majd 1523-ban három erdélyi ifj ú.3

Bártfáról az Eck-tanítvány Leonhard Stöckel (1510–1560) járta be elsőként azt az 
utat, amelynek a későbbiekben több követője is akadt. Stöckel a bártfai, utóbb a kassai 
városi iskolába járt, majd Boroszlóban, végül pedig a wittenbergi egyetemen folytatta 
tanulmányait. Miután visszatért szülővárosába, 1539-től, szinte megszakítás nélkül, ha-
láláig vezette és tette nemzetközi jelentőségűvé a bártfai városi iskolát. Az iskola tanulói 
közül később számosan a wittenbergi egyetemen végezték tanulmányaikat.  

Az 1507-ben alapított egyetem a század első felében a legfényesebb időszakát élte. 
A hitújítást követő évtizedekben a Szász Választófejedelemség regionális jelentőségű 
oktatási intézményét a két különböző karakterű professzor, Luther és Melanchthon, a 
korabeli európai egyik vezető egyetemévé reformálta. Megteremtették a wittenbergi 
academia sajátos arculatát, amely a kezdeti vajúdások után termékeny módon elegyítet-
te magában Luther teológiáját és a Melanchthon által képviselt, az erasmusi elvekre is 
támaszkodó korszerű humanista műveltségeszményt.4 Az itt tanuló hallgatók így taná-
raiktól nem csupán a hitelvek, a bibliamagyarázat terén szerezhettek magabiztos isme-

1  A forráskiadás alapjául szolgáló leveleket a Klebelsberg Kuno Ösztöndíj által támogatott 2011. évi bártfai 
kutatásaim alatt gyűjtöttem. 

2  Valentin Eckről (Ecchius, 1494–1556) lásd a Valentin Eck és Bártfa című fejezetet az alábbi, megjelenés 
előtt álló kötetből: Guitman, 2017.

3  Bartholomaeides, 1817; Révész, 1859; Fraknói, 1873. A felső-magyarországi városokból szárma-
zó diákok peregrinációjáról a lőcseiekre vonatkozóan egy 1990-ben megjelent forrásgyűjtemény forgat-
ható haszonnal, a kassaiakról pedig újabban Iulia Caproş adott ki angol nyelvű monográfi át (Students 
fr om Košice at Foreign Universities before and during the Reformation Period in Town). Katona–Latz-
kovits, 1990; Haraszti Szabó, 2014.

4  A wittenbergi egyetem oktatási rendszeréről újabban további irodalommal lásd: Ittzés, 2014. Az eras-
musi képzési modell hatásáról: Bernhard, 2015, 151–154.
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reteket, hanem a klasszikus auktorok munkásságában, és a műveiket taglaló humanista 
kommentárirodalomban is kellőképpen elmélyülhettek.

Az egyetemen 1546-ban kezdte meg működését a magyar coetus, amely 1555-ben 
nyerte el végső szervezeti formáját, amikor a rektor megerősítette a szabályzatát. Ugyan-
akkor a más egyetemeken működő diákszervezetekkel ellentétben, amelyek nemzetiségi 
hovatartozás fi gyelembevétele nélkül általában az egy adott országból érkező diákokat 
fogadták be, a wittenbergi magyar coetus tagjai szinte kizárólag magyar anyanyelvűek kö-
zül kerültek ki. Ezért nem meglepő, hogy az alább említett bártfai származású peregrinu-
sok nem lettek tagjai ennek a szerveződésnek, ellentétben például a 8. levélben felbukka-
nó Csabai Mátyással és Mood Györggyel.5 

A Magyarországról érkező diákok közül kevesen engedhették meg maguknak, hogy 
saját pénzből tanuljanak, míg sokukat főurak támogatták, addig a szabad királyi váro-
sokból érkezők az egyes városi magisztrátusok által folyósított összegekből tudták nagy 
nehezen fedezni megélhetésük, valamint tanulmányaik költségeit.

Az általam vizsgált évtizedből három ilyen bártfai polgárcsaládból származó diáktól 
maradtak fenn levelek: Johann Schaidertől (?–1580), Salamon Scherertől (Curaeus), 
valamint David Stöckeltől (?–1588), mindhárman a bártfai városi tanács támogatásával 
végezhették külhoni tanulmányaikat.

Közülük Johann Schaider iratkozott be legkorábban, 1550. október 13-án a witten-
bergi egyetemre.6 Előtanulmányairól sejthető, hogy több társához hasonlóan Boroszló-
ban végezhette, mivel az egyik misszilisében (7. levél) említi, hogy a sziléziai városban 
tanító Johann Scholtznak7 tartozik, és az adósság törlesztésére Georg Wernher8 tett 
neki ígéretet. Schaider szépen megfogalmazott missziliseit latin nyelven írta. 1554 telén 
valamilyen ügy miatt Krakkóban járt, innen keltezte január 28-án azt a levelét, amely-
ben a tanácsot kéri, hogy a város határában lévő kertet, amely családja tulajdonában van, 
a közút rendezése miatt ne sajátítsák ki (1. levél). Schaider 1554 augusztusában már 
Wittenbergből címezte levelét, amelyben háláját fejezte ki a tanácsnak az iránta tanúsí-
tott jótéteményeiért. Hálája jeléül Melanchthon művei közül küldött néhány rövideb-
bet. Klasszikus műveltségéről tanúskodik, hogy Pindarosz Iszthmoszi ódájának egy so-
rát görög nyelven idézi (2. levél).  

5  Szabó, 1941, 132. Újabban a Wittenbergben tanuló magyarországi diákokról lásd: Szabó, 2011; Sza-
bó, 2017.

6  AAV, I, 259.
7  A sziléziai klein-heinersdorfi  születésű idősebb Johann Scholtz (1524–1583) 1545-ben iratkozott be a 

wittenbergi egyetemre, tanulmányait követően pedig négy évig Bártfán volt lelkész. Melanchthon, akitől 
a humanista Praetorius nevet kapta, ajánlotta a boroszlói városi tanácstag Johann Morenberg (1502–
1567) fi gyelmébe, akinek a meghívására Scholtz, miután 1552 telén Wittenbergben magiszteri fokozatot 
szerzett, távozott végleges állomáshelyére, a sziléziai Boroszlóba, ahol a Szent Erzsébet templom egyik 
prédikátora, valamint a templomhoz tartozó iskola rektora lett. Az 1552. július 31-én Boroszlóból írt 
leveléből kitűnik, hogy még ekkor is elszámolási vitái voltak a bártfai tanáccsal. Johann Scholtz a bártfai 
tanácsnak, 1552. július 31. ŠAB, missiles, šk. č. 130; Bauch, 1911, 175.

8  Georg Wernher (1490?–1556), királyi tanácsos, sárosi várkapitány, kamarai szakember életéről és mun-
kásságáról lásd: Bauch, 1894; Rensing, 1933; Szűcs–Varga, 1990, 8–11; Csepregi, 2013, 166–
171.
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1554. október 2-án kelt levelének megfogalmazására egy közelebbről meg nem ne-
vezett vallási nézeteltérés indította Schaidert. Itt minden bizonnyal a frissen érkezett 
eperjesi lelkész, Matthias Lauterwald tételei miatt kialakult vitára célzott (3. levél).9 Az 
elbingeni (Rajna-Pfalz) születésű Matthias Lauterwald vitatkozó természetével és sajá-
tos teológiai nézeteivel 1553–1554 folyamán okozott felzúdulást Felső-Magyarország 
városaiban. 

Lauterwald 1540–1549 között Albert porosz herceg pénzén tanult Wittenbergben. 
Taníttatásának célja az volt, hogy a nem sokkal korábban alapított königsbergi, lutheri 
szellemiségű egyetemen vele töltsék be a matematikaprofesszori állást. Lauterwald 
1549 tavaszán, rövid königsbergi pályafutásának elején rögvest teológiai vitába kevere-
dett a szintén akkortájt a porosz fővárosba érkező Andreas Osianderrel. Melanchthon 
hiába szerette volna kibékíteni a feleket, Lauterwaldnak 1550 nyarán el kellett hagynia 
Königsberget, majd néhány év wittenbergi tartózkodást követően fogadta el az eperjesi 
lelkészi állást.

Felső-Magyarországra már elkísérte a híre, miszerint civakodó ember. Bártfa vezető 
egyházi személyiségei 1553. november 14-én üdvözlőlevélben kérték Lauterwaldot az 
egyetértésre.10 Aggodalmuk nem volt alaptalan, hamarosan két hitvitára is sor került a 
bártfai szenior Michael Radaschin és Lauterwald között Bártfán, illetve a városhoz kö-
zeli Siba11 nevű faluban. Mivel a megigazulás kérdésében nem tudták egymást meg-
győzni, az eperjesiek követet küldtek a vita dokumentációjával Wittenbergbe, hogy az 
ügyben Melanchthon javaslatát és a wittenbergi professzorok ítéletét kérjék.12 

A fennmaradt szövegekből kiderül, hogy Lauterwald a megváltástant a lutheri orto-
doxiától eltérően értelmezte. Szerinte nemcsak a hit, hanem a bűnbánat, az új engedel-
messég, valamint a felebaráti szeretettől átitatott tettek egyaránt szükségesek a megiga-
zuláshoz.13 Radaschin ellenben Lauterwaldot azzal vádolta, hogy ő mindazokat az 
Antikrisztus eszközeinek nevezte, akik a sola fi de tant képviselik, és nem vele értenek 
egyet.14 

Az 1554 októberében kelt wittenbergi ítélet teljes egészében a bártfaiaknak adott 
igazat.15 Arra biztatták az eperjesi tanácsot, hogy amennyiben „sem az ítéletünkre, sem 
más egyházközségek véleménye hatására sem hajlandó a közmegegyezésre, a szolgálat-
tól mentsék őt fel”.16 Erre azonban nem került sor, mert a nagy vitatkozó Lauterwald 
hirtelen meghalt. 

   9  A vitáról bővebben: a Lauterwald Eperjesen című fejezetet az alábbi kötetből: Guitman, 2017.
10  Th oraconymi Matthiae epistolae, declamationes et poemata, OSZK Oct. Lat. 149, 45r–46r; Johannes Re-

zik, Gymnasiologia, é. n., II. Sec. I. Cap. IV. par. OSZK Quart. Lat. 29/2, 167r–168v. Csepregi, 2013, 
424–425.

11  Szekcsőalja, ma: Šiba, SK
12  A vita anyaga: CR, VIII, Nr. 5672/A–5673/B.
13  Lauterwald válaszai a vitán, Siba, 1554. július 30. CR, VIII, Nr. 5672/B. 
14  Radaschin Melanchthonnak, Bártfa, 1554. augusztus 24. CR, VIII, Nr. 5673/A. 
15  Lipcse, 1554. október 3. CR, VIII, Nr. 5672/D. 
16  Uo.



120

A következő közölt misszilis kilóg a sorból, mivel a wittenbergi egyetem rektora, 
Sebastian Th eodoricus von Windsheim írta a Lauterwald-vita kapcsán a bártfai bíró-
nak, Valentin Hankovskynak. Kiadását mégis helyesnek tartottam, mert tartalmában 
az előző Schaider-levélhez kapcsolódik: mindkét levél ugyanazon a napon kelt, minden 
bizonnyal együtt kézbesítették a címzettnek őket. 

Az 5. és a 7. levél szintén Schaider tolla alól került ki. E két misszilisben további tá-
mogatást kért a bártfai városi tanácstól, panaszkodott az őt sújtó adósságok terhe miatt, 
melyek következtében tanulmányait is meg kellett szakítania. Kétségbeesésében Isten 
haragjával riogatta az őt elhanyagoló, hálátlannak minősített patrónusait. Az állam szá-
mára hasznos tanulmányok támogatásának mellőzése ugyanis Istennel szembeni hálát-
lanság, amiért komoly büntetésre lehet számítani. Johann Schaider későbbi életútjáról 
tudható, hogy egyetemi tanulmányait követően előbb 1564 körül Libetbányán, majd 
1567-tól haláláig Bártfán látott el lelkészi szolgálatot. Lelkészi ordinációjának helye és 
ideje azonban nem ismert.17 

Schaiderrel ellentétben a wittenbergi egyetemre 1555 áprilisában beiratkozott Sala-
mon Scherer, aki Emericus Scherer városi tanácstagnak volt a fi a, mindhárom innen 
küldött, ismert levelét németül írta (6., 8., 9. levél).18 Ezeknek fő témája szintén a rossz 
anyagi helyzet, a csekély támogatás miatti udvarias, ugyanakkor határozott panasz. 

A levéltár megőrzött egy Scherer számára 1555. augusztus 21-én kiállított witten-
bergi ajánlólevelet is (10. levél). A dokumentum érdekessége, hogy a kézírás kétségkívül 
árulkodik a szöveget lejegyző, másoló személyről, aki nem más, mint Scherer diáktársa, 
Johann Schaider. Az anyagi támogatásra buzdító ajánlólevelet Salamon kérésére állítot-
ta ki Christoph von Barby und Mühlingen, az 1555 tavaszán választott egyetemi rektor. 
Kiderül belőle, hogy Scherer Leonhard Stöckelhez hasonlóan wittenbergi tanulmányai 
előtt Boroszlóban, az Elisabethaneum akadémiai gimnáziumban tanult, Andreas 
Winckler19 diákjaként A rektor megállapítja, hogy Scherer alkalmas tanári állás betöl-
tésére, amire kifejezetten ajánlja is. 

Hasonlóan nyilatkozik Schererrel kapcsolatban Melanchthon is egy levelében, ame-
lyet jelenleg a budapesti Evangélikus Országos Levéltárban őriznek. Az 1555. augusztus 
20-án kelt levél a bártfai tanács fi gyelmébe ajánlja Scherert, aki műveltsége és tisztessége 
révén wittenbergi tanulmányait követően nagy hasznára lehet szülővárosának. Kéri a 
magisztrátust, hogy küldjenek neki 16 tallért, mert hitelt kellett felvennie. Melanch-
thon arról is tájékoztatja a bártfaiakat, hogy Scherer a nagyobb eladósodás elkerülése 
miatt Boroszlóba tért vissza.20 A bártfai ifj ú további sorsáról annyi derült ki még a for-

17  ELEM, I/3, 26.
18  AAV, I, 302.
19  A mansfeldi születésű Andreas Winckler (Winkel) Querfurtban kezdte tanulmányait, majd 1514-ben 

Boroszlóban folytatta. 1517-ben a krakkói egyetemen tanult, azután baccalaureusként 1520-ban 
 Wittenbergbe utazott. 1522-ben foglalta el Boroszlóban első tanári állását. 1526-ban már a Szent Erzsé-
bet iskola vezetőjének jelölték ki, bár a magasabb fokozatot csak 1535-ben szerezte meg. 1538-ban 
nyomdát létesített kifejezetten oktatási célú könyvek kiadására. Bauch, 1901, 75–76.

20  1555. augusztus 20. EOL I. A. 24/4(6); Keveházi, 2001, 156. A Melanchthon-levél kiadása: Protestáns 
egyházi és iskolai lapok, 3. (1860), 14. sz. 424–425; MBW, VII, Nr. 7557.
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rásokból, hogy két év múlva is a sziléziai városban élt, innen címezte rövid levelét szülő-
városa tanácsának.21 A misszilisben ismét feltűnik Johann Scholtz neve, tőle kért ugyan-
is kölcsön, hogy a betegségéből kigyógyult rokonát ki tudja segíteni. 

David Stöckel Wittenbergből írta 1568 augusztusában kelt hosszú latin levelét.22 
A misszilis keltezése első látásra megtévesztő, a levéltár rendezőjét éppúgy, mint engem, 
tévútra vitt, e fi gyelmetlenség miatt korábban 1556-ra datáltam a misszilist.23 Valójában 
David Stöckel 1567. október 11-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre, így ez a leve-
le sem datálható évekkel korábbra.24 Az ifj ú Stöckel szövege elején szabadkozik, hogy 
esetleg terheli a tanácsot hosszú soraival és a már eddig is elküldött számos levelével. 
Felpanaszolja, hogy már fél éve nem kapott otthonról támogatást, amit rendkívül fájlal, 
mert szűkös helyzete akadályozza tanulmányai folytatásában. Miután David Stöckel 
1569-ben hazatért szülővárosába, a városi önkormányzatban látott el különböző tiszt-
ségeket, tanácstag lett belőle, 1582–1583-ban pedig bíróként állt Bártfa élén.25

Az alábbiakban közzétett levelek a rendkívül gazdag kora újkori misszilis anyagot 
őrző, számos tekintetben még feltáratlan bártfai városi levéltárban találhatók.26 A több 
tízezernyi tételből álló misszilis anyagról az 1526-ot követő éveket illetően még nem 
készült olyan segédlet, mint amilyen például az eperjesi városi levéltár vonatkozó állo-
mányát tartalmazza.27 Az 1540-es évek elejéig keltezett levelek kaptak csupán darab 
szintű azonosítást lehetővé tevő jelzetszámot, az azt követő időszakból a dátum meg-
adása alapján tudják a kutató rendelkezésére bocsátani az egyes tételeket, ezért én is 
ekképpen fogok rájuk hivatkozni, valamint megadom a levéltári doboz számát is, 
amelyben az adott misszilis található.

Az eddigi bártfai levéltári feltáró munkám alatt az 1550–1560 közötti, kicsivel több 
mint egy évtized levélanyagát vizsgáltam át alaposan darab szinten. Jelen összeállítás az 
ebből az időszakból származó összes, Bártfán található peregrinuslevelet tartalmazza.

21  1557. június 24. ŠAB MMB  šk. č. 144.
22  A két ismert David Stöckel közül nem a bártfai iskolarektor Leonhard Stöckelnek, hanem az ő testvéré-

nek, Peternek volt a fi a az a David, aki eljutott Wittenbergbe. Petrovič, 2011, 107.
23  Guitman, 2015, 192.
24  AAV, II, 135.
25  Petrovič, 2011, 107–109.
26  A levéltárral kapcsolatban az összes fontos információt tartalmazza az ún. Kosáry-bibliográfi a részeként 

a 2015. év folyamán két kötetben megjelent települési levéltárakkal foglalkozó segédlet. Kosáry–Kul-
csár–Szakály, 2015. 141–153.

27  Repčák, é. n.; Olejárova, 1999.
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Források

1.

Johann Schaider levele a bártfai tanácsnak
(Krakkó, 1554. január 28.)

ŠAB MMB šk. č. 135.

Levelének elején a köztársaság kori ókori Róma válsághelyzeteiben bevezetett rendkívüli 
állapotra (senatus consultum ultimum) utal, amikor a senatus teljhatalmat adott a consu-
loknak.28 Ez a római szokás szerinte minden jó kormányzat számára megfelelő, amennyi-
ben a vezetők szorgalmukkal és igyekezetükkel a köz és nem az egyes emberek javát keresik. 
Szerinte a bártfai városi tanács pont így működik, amiért nagy elismerés illeti meg. A leve-
lét azért írta, mert a tanács néhány hónapja kiadott egy, az egész város érdekében álló 
rendeletet, amely az út mentén fekvő bizonyos kertrészek kisajátításáról szól. Az ő kertjét is 
érinti a rendelet, ezért kéri a tanácsot, hogy ne vegyék el tőle ezt a kertrészt. A tanács által 
megbízott vizsgálók is tanúsíthatják, hogy sem az államnak nem lesz kára belőle, és az utat 
sem akadályozza, ha meghagyják neki. Ha mégis zavarná a közlekedést, gondoskodik róla, 
hogy az utazóknak ne kelljen panaszkodniuk. Atyai örökségéből ráadásul szinte semmije 
sincs ezen a kertecskén kívül, ahol komlót termel. A végén bevallja nyíltan, hogy a kert a 
testvére birtoka lett, és a testvéri kapocs, valamint az istenfélelem is kötelezi, hogy érte úgy, 
mint saját magáért, közbenjárjon. Végül elnézést kér, hogy sietve írta a levelét. 

Salutem e t offi  ciorum meorum commendationem. 
Ornatissimi prudentissimique senatores, etsi edictum illud Romanum, videant 
Consules ne quid Respublica detrimenti capiat, tantum fuit speciale et ad Consules 
eius temporis pertinuit, tamen non incommode potest transferri ad omnes bonos 
magistratus, ut ii summa diligentia et cura det operam, ut Reipublicae maior Ratio 
habeatur, quam privatorum civium. 

Cum ergo vos omnibus temporibus singulari studio id edictum executi sitis, magisque 
Rempublicam servare quam commoda privata augere conati sitis, magnam inde laudem 
estis consecuti. Eiusmodi autem editum est edictum publicum a vobis ante aliquot menses, 
cuius universae Reipublicae interest, de hortis quibusdam prorsus tollendis, de quibusdam 
vero tantum parte aliqua in angustius contrahenda. In hoc autem meo itinere incidit mihi 
mentio etiam mei horti, qui nonnihil versus publicum iter extenditur, ac ideo mihi 
mandatum erat, ut ea pars tollatur. Sed cum aliquid incommodi ad me rediturum sit, si ea 
particula sepis demoliretur, magnopere vos oro, ne illam particulam mihi adimatis. Nihil 
enim detrimenti inde Respublica capiet, eo quod neque pascuis commodus est locus, 

28  Vö.  Sallustius, De coniuratione Catilinae, 29,3.
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neque viae obest, mihi autem aliquantulum utilitatis inde cedit, quia locus lupulo consitus 
est. Quicquid autem potest concedi sine Reipublicae iactura id fi eri debet. Haec particula 
horti mei potest concedi sine iactura reipublicae. 

Ergo vehementer oro, ut mihi eam concedatis, cum praesertim fere nihil aliud 
habeam ex parte proporcionali mei patrimonii. Quod vero nihil detrimenti inde capiat 
Respublica, testes sunt mihi multi honesti viri, qui fuerunt inspectores. Etsi aliquid viae 
publicae obesse videtur, ego curabo, ut illa via ita curetur, ne quid vectores conqueri 
possint. Quanquam autem hortus ille (ut ingenue fatear) non mihi sed fratri cesserit, 
tamen aeque magna cura eum colere debeo, ac si esset meus. Maxima enim coniunctio 
est fraterna sicut ipsi nostis, ac propterea pietas me hoc facere iubet. Ego vicissim, si 
mihi hoc benefi cium praestiteritis, gratitudinem meam erga hanc Rempublicam pro 
mea facultate declarabo. 

Nunc precor, ut deus pater Domini nostri Jesu concedat huic vestrae Reipublicae, ut 
sit hospitium Ecclesiae, ac conservet contra rabiem Turcicam. 

Bene et foeliciter valete, ac mihi, quod non satis eleganter et erudite scripsi (ut fi t in 
festinando) ignoscite. Vuiteberga, Deo volente, politius ac ornatius scribam. 

Datae Cracoviae 28 Januario. Anno 1554

Vestrae dominationis observantissimus 
Joannes Schaider

Külcím: Ornatissimo prudentissimoque Senatui civitatis Bartphae, Domino et Patrono 
meo imprimis observandissimo.

2.
Johann Schaider levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1554. augusztus 18.)
ŠAB MMB šk. č. 136.

Néhány napja már küldött egy meglehetősen hosszú és szószátyár hálálkodó levelet a ta-
nácsnak, most egy sürgető ügy ismét írásra késztette. Úgy véli, nem elégséges, miként az 
egyszerű ember gondolja, egyszer köszönetet mondani, hanem egy teljes életen át illendő a 
háláról és a szolgálatkészségről tanúságot tenni. Pindaroszt idézve meg jegyzi, ha a jótettek 
emléke homályba vész, az sokakat visszariaszthat a jó cselekedetektől, miként azt Timon29 
példája is mutatja. A hála Isten által megszentelt fajtája az igazságosságnak. Azok pedig, 
akik vétenek ellene, kemény büntetést érdemelnek. A hálátlant már a perzsák is főbenjáró 

29  A három lehetséges Timón közül (athéni Timón, phleiúszi Timón, Szent Timón diakónus) nyilvánvalóan 
Periklész kortársára, a legendás athénire gondolt a levél szerzője, akiről az hírlett, hogy miután csalódott az 
emberekben, házába zárkózva embergyűlölő remeteként élt haláláig. Lenschau, 1937, 1299–1301.
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bűnösnek tekintették. Mindezen okok késztetik arra, hogy ismét hálálkodjon. Ezenkívül a 
tanácsnak mellékelten küldi Melanchthon több rövidebb írását, beszédeit, köztük egy Lu-
ther-életrajzot is. Kéri, hogy jó szívvel fogadják ezeket.

Salutem. 
Etsi paucos ante dies Viri ornatissimi satis prolixas et verbosas ad excellentiam vestram 
dedi literas, quibus conatus sum animi mei gratitudinem et propositum meum expri-
mere, tamen cum haec occasio oblata esset, iterum scribere ad vos offi  cii mei esse duxi. 
Non enim suffi  cit (ut vulgus hominum putat) semel gratias egisse, sed per omnem vi-
tam gratitudinem lucere, et certis offi  ciis declarari decet. 

Alioqui enim si omnis memoria et recordatio benefi ciorum paulatim obscurata ext-
ingueretur, iuxta consuetudinem vulgi παλαιὰ  γὰ ρ έ υδει χάρις, άμνάμονες δε βροτοὶ,30 
multi a benefaciendo deterrerentur sicut Timonis exemplum ostendit. Deinde si altera 
pars tantum daret nec quicquam reciperet, altera ad accipiendum dumtaxat comparata 
esset, illius arcula tandem prorsus exhauriretur, atque ita communicatio et societas diu 
durare nullo modo posset. Quapropter divinitus haec iustitiae species sancita est, videli-
cet gratitudo, ut sit mutua et perpetua offi  ciorum communicatio, quasi vinculum. Ideo 
illi, qui eam violant graviter puniuntur. Igitur et apud persas ingrati capitali supplicio 
affi  ciebantur.31 His causis adductus sum ut iterum de gratitudine vobis praestanda cog-
itarem, ac eam reipsa declararem. 

Mitto itaque vobis libellum Domini Philippi de iuramentis et coniugio, cuius nuper 
mentionem feceram, sed tunc propter tabellarii petulantiam hic relictus erat, eique adi-
unxi vitam Lutheri, libellum de haereticis et orationes quasdam.32 

Ac maiorem in modum a nobis peto, ut hanc qualemcunque voluntatis meae signifi -
cationem in optimam partem accipiatis. Bene valete. 

Datae Witebergae 18 Augusto Anno Domini 1554.

Vestris Humanitatibus Addictissimus 
Johannes Schaider

30  „De bizony a régi | hőstett már szunnyad, elfelejtik a halandók” („παλαιά γάρ | ειἔδει χαρις, άμναμονες δε 
βροτοὶ”), Pindarosz, Iszthmoszi óda (7.16–17.); vö.: Agó cs, 2007, 41.

31  „Megtorlás jár náluk a hálátlanságért is, azért a vétekért, amely miatt az emberek oly nagyon tudják 
egymást gyűlölni, de a legkevésbé sem torolják meg. Szigorúan megbüntetik tehát azt, akiről kiderül, 
hogy nem rótta le háláját, pedig módjában lett volna. Mert úgy gondolják, hogy a hálátlan ember nem 
fog törődni az istenekkel, szüleivel, hazájával és barátaival sem.”  Xenophón, 1979, 13.

32  Az alábbi Melanchthon írásokról lehet szó: De coniugio sacerdotum, Wittenberg, 1549 = CR, XXXIII, 
673–692; De juramentis = CR, XVI, 453–470; Vita Martini Lutheri, CR, XX, 429–438 (a számos ki-
adásban megjelent Luther-életrajz adatai). Az eretnekekről szóló munka talán a francia protestáns teoló-
gus, Sé bastien Castellion könyve lehet: Sé bastien Castellion: De Haereticis, an sint persequendi et 
omnino quomodo sit cum eis agendum, doctorum virorum tum veterum, tum recentiorum sententiae ..., 
Magdeburgi, G. Rausch, 1554.
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Külcím: Ornatissimis et amplissimis viris gubernatoribus Reipublicae Bartphanae, 
Dominis et patronis meis singulari pietate observandis.

3.
Johann Schaider levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1554. október 2.)

ŠAB MMB šk. č. 136.

Az egyházon belül támadt új vita – itt minden bizonnyal a Lauterwald-féle vitára utal 
– miatti fájdalmát szeretné röviden kifejezni. Ámbár fi atal kora miatt bizonyosan nem 
érti teljesen a vita miatt kibontakozó veszélyt, ami a vallást és a közösséget fenyegeti, és az 
nem is érinti közvetlenül saját ügyeit, szívből sajnálja, hogy az egyházon belüli egyetértés 
gonosz módon felkavarodott. Nagy dicséretet érdemel a tanács, hogy ebben a szomorú ösz-
szezavarodásban az egyház és az igaz hit tisztaságát igyekszik megtartani, ami egyúttal 
Istentől kapott feladatuk, amiként az a jó kormányzathoz illik, amelyben megvan a helyes 
cselekvésre való elhatározás képessége. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy nincs olyan igaz a föl-
dön, aki miközben helyesen cselekszik, olykor-olykor ne vétkezne. Ám mivel oly nagy veszé-
lyek fenyegetik az államokat és az egyházat, ezért nagy érdemeket szereznek Istennél azok, 
akik az egyházra – miként Dávid vagy Nagy Konstantin – gondot fordítanak, miközben 
az emberekben annyira nincs köszönet, hogy lázongóknak, a világ feláldozóinak nevezik 
őket. Ezért a tanács megérdemli az elismerést, mivel az igaz hit megőrzéséhez és védelmé-
hez semmilyen fáradságot, veszélyt, költséget nem sajnál. Két evangéliumi idézettel zárja a 
levelét, amelyben röviden szerette volna a fájdalmát kifejezni. 

Salutem. 
Nolo hoc tempore prolixa nimium oratione dolorem meum, ornatissimi viri, quem 
communem vobiscum iam habeo, propterea, quod ad priores vestras curas per se 
humanis viribus intolerabiles, ista nova sollicitudo accessit propter exortam novam in 
religione controversiam, exponere, cum parvam forsitan mihi habituri sitis fi dem, vel 
quod propter aetatem magnitudinem periculi non satis intelligam, vel quia res meae 
sint extra periculum, etiamsi religio et Reipublicae salus periclitetur. Sed vere et ex 
animo doleo publicam nostrarum ecclesiarum concordiam, quae hactenus dei benefi cio 
mediocris fuit, nunc maliciose turbari. Sum enim qualecunque membrum vestri 
corporis. Laborante autem toto corpore necesse est singula quoque eius membra male 
aff ecta esse. Vulgus hominum propter imperitiam secure ista mala exulcerati corporis 
contemnit, in nullo ponens discrimine quidcunque doceatur, si modo corporalibus 
bonis abundet. Talis est haec corrupta natura hominum, praesertim eorum, qui nulla 
liberali doctrina sunt instructi. Ergo illi tantum, qui in inquisitione doctrinae versantur, 
ista pericula moesti considerant, cupientes, si possent sanare, ac laude voluntatem ac 
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studium illorum, qui non prorsus gubernaculum abiiciunt, sed utcunque nutantes et 
ruinosas aedes fulciunt et sustinent, ne prorsus corruant, prosequentes.

Cum autem vos quoque in hac tristi perturbatione omnium rerum, tamen Ecclesiam 
et verae doctrinae puritatem retinere conemini, magnam vos laudem mereri omnes 
boni iudicant. Nam offi  cium divinitus nobis iniunctum sedulo et vigilanter 
administratis, sicuti bonos magistratus qui habent proaeresin33 recte faciendi decet. 
Etiamsi interdum, ut fi t in hac hominum infi rmitate, cessant, sicut dicitur. Non est 
iustus in terra, qui cum recte faciat, non etiam peccet. Sed etiam talium maxima est 
penuria, ingens autem multitudo est tantum pernicies Rerumpublicarum et Ecclesiarum. 
Ideo illi pauci, qui diligenter suo muneri, ad quod adhibiti sunt, praesunt, magnam 
laudem consequuntur apud deum, praecipue vero hi, qui Ecclesiae curam suscipiunt, ut 
David, Constantinus et alii. Apud homines vero tantum abest, ut aliquam gratiam 
ineant, ut iudicentur seditiosi et catharmata34 mundi. 

Ergo et vos magnis encomiis digni estis, quod ad conservationem et defensionem 
verae doctrinae omnem operam vestram confertis, nec ullas molestias, ulla pericula, 
ullas expensas subterfugitis. Christus ipse magna pollicetur premia servantibus suum 
sermonem, cum inquit, si quis diligit me, sermonem meum servabit, et pater meus 
diliget eum, et veniemus ad eum, et mansionem apud eum faciemus.35 Certissimum est 
autem vos istum habere et diligere hospitem, cum sitis custodes incorruptae doctrinae 
in fi de et bona conscientia. Nam id signifi cat hic sermonem Christi servare. Quare hic 
hospes omnia necessaria ad huius vitae corporalis sustentationem suppeditabit, 
Reipublicae benedicet et mediocrem tranquillitatem concedet. E contra vero illi graves 
poenas sibi accersunt, qui non modo non promovent sanam doctrinam, nec iuventutem 
recte institui curant, sed etiam defendunt impia dogmata et tetra scandala spargunt, de 
quibus dicit Christus, quod melius esset eos in profundo maris submersos esse.36 
Nullum ergo dubium relinquitur quin vos magnis preconiis propter vestrum studium 
defendendae purae doctrinae ornandi sitis. 

Atque ut perpetuam inde gloriam consequamini, solitam vestram diligentiam ac 
fi dem, pristinamque magnanimitatem adversus omnes insultus Diabolorum et aliorum 
adversariorum magna constantia tueri decet. His paucis, viri ornatissimi, dolorem 
meum declarare volui, eum non esse simulatum, cum sim membrum vestrae ecclesiae, 
cui libenter non modo meo moerore, sed etiam aliis offi  ciis, ut matri iam senio confectae 
inservire cupio. Deinde vestram diligentiam in tuenda vera doctrina celebrare, quod 

33  Proairesis (προαίρεσις): Arisztotelész által bevezetett fi lozófi ai fogalom, jelentése: elhatározás, döntés. Vö. 
Arisztotelész, 1987, 61–63; Bene, 2012, 31–33.

34  Catharmata: jelent mindenféle, pogány szertartások során végrehajtott áldozatot, emberáldozatot is, 
bővebben lásd: Hamburg, 1919. 

35  „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni.” Jn 14,23.

36  „Jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy e kicsik közül 
egyet is megbotránkoztasson.” Lk 17,2.
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tamen Ecclesiae in hac eius decrepita senecta fautores et defensores estis, iuxta 
mandatum Dei. Reges erunt nutritores tui et Reginae nutrices.37 

Nec dum tremulas palmas frustra ad potentes tendit,38 vos quoque eam despicitis, 
sed prostratam et oppressam vere paterno animo amplectimini, pro hoc autem charitatis 
offi  cio vicissim recipiet vos in aeterna tabernacula. Interea vero ut pacatum ei et 
tranquillum nidulum in vestra Republica concedat Deus, fi lium eius, custodem 
Ecclesiae, suae toto pectore oro. Bene valete.

Datae Vuitebergae, 2. Octobris. Anno Domini 1554.
Humanitatibus Vestris Addictissimus 
Johannes Schaider

Külcím: Prudentia et virtute praestantibus Viris Domino iudici et Senatoribus 
Reipublicae Bartphensis Patronis ac Dominis suis plurimum colendis.

4.
Sebastian Th eodoricus von Windsheim,39 egyetemi rektor levele 

Valentin Hankovsky40 bártfai bírónak 
(Wittenberg, 1554. október 2.)

ŠAB MMB šk. č. 137.

A Lauterwald-vita kapcsán kért állásfoglalás ügyében Melanchthon elfoglaltságai miatt 
késik a válaszuk. Amikor a bártfai követ megérkezett, Melanchthon éppen házon kívül 
volt, mivel a választófejedelem megbízásából az alsóbb fokú iskolákat ellenőrizte. Habár a 
vita kapcsán már döntésre jutottak, mégis egyetértenek abban, hogy Melanchthonnal és 
a teológiai karral való tanácskozás után adjanak választ. Rávették a követet, hogy várja 
meg Melanchthon hazatérését, aki azonban visszatérte után is nagyon elfoglalt volt, és 
emiatt az ügy további késedelmet szenvedett. Kéri, hogy legyenek türelemmel, és a késedel-
met ne vétlen követüknek, hanem Melanchthon teendőinek tulajdonítsák.41 

37  „Királyok táplálnak majd, és királynék lesznek a dajkáid” Iz 49,23. 
38  A „tremulas palmas” kifejezést Lucretiustól vehette a levélíró. Lucretius: De Rerum Natura V. 995–996. 

Köszönöm Szabó András Péternek, hogy felhívta fi gyelmemet a szöveghelyre. 
39   Sebastian Th eodoricus von Windsheim, (Sebastian Th eodorich, 1520 k.–1574), matematikus, orvos, a 

wittenbergi egyetem tanára. Th eodoricus, Sebastianus. In: Deutsche Biographie, https://www.deutsche- 
biographie.de

40  Valentin Hankovsky előkelő bártfai polgár, városi tanácstag volt, aki több alkalommal töltött be bírói 
tisztséget.  

41  A várt választ végül Melanchthon és az egyetem egyaránt Lipcséből küldte el egy nappal későbbi kelettel, 
mint a fenti türelmet kérő wittenbergi levél. Vö. A Wittenbergi egyház és egyetem válasza, Lipcse, 1554. 
október 3. (CR, VIII, Nr. 5672/D, MBW, VII, Nr. 7301); Melanchthon válasza az eperjesi tanácsnak, 
Lipcse, 1554. október 3. (CR, VIII, Nr. 5673/C, MBW, VII, Nr. 7300).
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Salutem. 
Ornatissime Domine iudex et amice carissime, cum hic vester Nuncius controversiam a 
pastoribus vestris agitatam adferret, Reverendus Dominus praeceptor noster, Philippus 
Melanchthon peregre aberat, mandato Illustrissimi principis42 triviales scholas 
inspiciens. 

Etsi autem de controversia deliberabamus, tamen omnibus placebat Philippi 
adventum expectare, ut communicato cum ipso consilio, et cum facultate Th eologica, 
vobis responderemus, cumque eius adventum post aliquot dies praestolaremur, 
iniunximus et Nuncio vestro, ut eum expectaret. Quod quanquam invitus facit, tamen 
ne sine Philippi literis rediret, morem nobis gessit. Sed cum reverendus noster 
praeceptor reversus aliis negociis molestaretur,43 et Nuncio vestro ob ea scibere non 
posset, diutius is detentus est. 

Idque vobis signifi candum duximus ne ipsius culpa hanc moram accidisse existimetis, 
quae nobis quoque non est adscribenda, sed potius occupacionis, quibus innumerabilibus 
quotidie praeceptor noster gravetur. Rogamus igitur, ut hanc moram boni consulatis, et 
Nuncium vestrum de ea excusatum habeatis. 

Bene valete vestra humanitas et nostram responsionem benigne accipiret.
Datae Vitebergae die II. octobris anno 1554.

Humanitatibus Vestris addictissimus
Magister Sebastianus Th eodoricus Winshemius Rector Universitatis

Külcím: Ornatissimo et integerrimo viro Domino Valentino Hangofskj judici 
Bardtfeldensi Domino et amico suo unice colendo.

5.
Johann Schaider levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1555. március 9.)
ŠAB MMB šk. č. 138.

Udvariasan, de  határozottan sürgeti a bártfai városi tanácsot, hogy vele kapcsolatos szán-
dékukról értesítsék. Biztos benne, hogy rá és kéréseire emlékeznek. Nyugodt lélekkel viseli a 
tanács hallgatását, mint olyan, akinek kevéssé jó sors adatott, és mások szívélyességétől függ, 
ezért sokkal türelmesebbnek kell lennie, hacsak nem szeretné a saját szerencsétlenségét nö-
velni. Jól tudja a tanács, hogy tanulásra vágyik a lelke, ugyanakkor, a támogatására kül-
dött költség nem volt elegendő télre, és a tanulmányaihoz szükséges volt könyveket is vásá-

42  Ágost szász hercegről (August von Sachsen, 1526–1586) van szó, aki 1553-tól haláláig volt szász 
 választófejedelem.

43  Utána áthúzva: „ut”
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rolnia. Sok kára származott belőle, hogy nem értesítik döntésükről. Nem tud így dönteni 
arról, hogy béreljen-e nyárra szállást, ezenkívül kölcsönt is kellett kérnie. Míg a levelükre 
vár, gyakran eszébe jut bölcs emberek panasza, miszerint a tudomány ügye hanyatlásnak 
indul, amikor a köz oltalmától függ. A történelem tanúsága szerint ugyanis a fejedelmek és 
városok mindig szűkmarkúbb patrónusok voltak, mint a magánemberek. Márpedig az az 
állam, amely ezen spórol, híjával lesz a tanult államférfi aknak, és így a vesztébe rohan. 
Mivel ez Isten iránti hálátlanság, aki, mivel a hálátlanságot nem tűri sohasem büntetle-
nül, a legédesebb fény helyett szörnyű vakságot és sötétséget küld. Schaider kevesli azok szá-
mát, akik a tudományt az ifj aknak híven tanítják. Ezen a helyzeten az állam kormányzó-
inak minden módon javítaniuk kell, ha Isten igéjének tisztaságát meg kívánják őrizni. 
Kevesli azokat is, akik a kormányrúdnál ülnek és a szent tudományoknak, valamint a fi lo-
zófi a megőrzésének szükségességét látják. Ennek ellenére egyfajta derűlátással zárja levelét, 
a fentiek ellenére Isten valamiképpen egyházát megóvja, és azt kívánja a levélíró, hogy ezt 
tegye Isten hazájával is.

Salutem. 
Etsi nondum hactenus Viri ornatissimi a vobis de vestra voluntate certior factus sum, 
tamen vos adhuc memoriam mei petitionisque cum benevolentia tenere non dubito. 
Perspectum enim vestrum habeo animum iuvandi doctrinae et literarum studia 
cupidissimum. Sed in illo maximo quasi concursu occupationum non dari vobis tantum 
ocii, quo mihi respondere possitis, bene scio. Quamobrem vestrum silentium aequo 
animo hactenus tuli, sicut eum, qui fortunam minus propiciam habet, et ex aliorum 
liberalitate pendet multa patienter ferre necesse est, nisi ultro miserias sibi cumulare 
velit. 

Scripseram autem vobis sumptus illos ad integram hyemem non suff ecturos propter 
libros quosdam. quorum in quotidianis studiis magnus est usus emptos, ac rogaveram, 
ut me de voluntate vestra (cui me, sicut decorum postulabat, penitus adstrinxeram) 
certiorem ante hyemem faceretis. Cum vero nondum de consilio vestro mihi constet, 
non parum excrucior. Ac dum vestra me voluntas latet, multa et magna incommoda me 
obruerunt. De Musaeo conducendo ad futuram aestatem plane nihil statuere potui, 
praeterea aeris alieni aliquid irrepsit, quod facile cavere potuissem, nisi me consilio 
vestro stare velle scripsissem. 

Praetereo iam alia detrimenta brevitatis causa, ac vobis iterum pro vestro benefi cio 
gratias agens, sicut superioribus literis, ita his quoque affi  rmo me daturum operam, ne 
vos benefi cii vestri poeniteat, sin minus meis offi  ciis id assequi potuero, at saltem 
restitutione illius sortis. Saepe autem mihi vulgaris querela virorum sapientum in 
mentem venit, dum desiderium vestrarum literarum me tenet, quod ad ruinam sit 
inclinatura res literaria, cum ex publicis praesidiis ei pendendum erit. Quia omnium 
aetatum historiae testantur Principum et civitatum munifi centiam minorem fuisse in 
hoc genere, quam hominum privatorum. Meritam igitur poenam luunt Respublicae, 
cum idoneis gubernatoribus in politia et ecclesia destitutae praecipites in exitium ruunt. 
Sunt enim Deo  ingratae, qui ingratitudinem nunquam impunem esse patitur, sed pro 
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dulcissima luce horribilem coecitatem et tenebras sequi permittit. Mundus enim magis 
amat tenebras quam lucem.44 Magnasque tenebras hoc quoque tempore pii summo 
cum dolore prospiciunt. Vident enim paucissimos esse, qui doctrinam iuventuti fi deliter 
tradunt et discentes nequaquam eo ardore studiorum fl agrare, qui requiritur, deinde 
indoctissimos quosque admitti ad ministerium docendi in ecclesia. His malis 
Reipublicae gubernatores aliqua ratione subvenire deberent, si qua cura conservandae 
puritatis verbi divini affi  cerentur. Sed quotusquisque est inter eos, qui sedent ad 
gubernacula Rerum, qui literarum sacrarum, nedum philosophicarum conservationem 
necessariam esse ducit? 

Verum etiam si omnia praesidia humana desint, tamen Deus aliquas reliquias 
Ecclesiae conservabit quod ut etiam in nostra patria faciat, toto eum pectore oro. 

Bene valete.
Datae Vuitebergae 9 Martii. Anno Domini 1555.

Vestris Humanitatibus observantissimis 
Johannes Schaider

De forma Academiae isti Hungari nos certiores facient.

Külcím: Prudentia et pietate ornatissimis Viris Reipublicae Bartphanae 
gubernatoribus Dominis et patronis meis observandissimis.

6.
Salomon Scherer levele a bártfai tanácsnak 

(Wittenberg /?/, 1555. március 26.)
ŠAB MMB šk. č. 138.

Engedelmességet ígér továbbra is a tanácsnak, azt teszi, amit kérnek tőle. Így került Wit-
tenbergbe is. A levéllel egyrészt az a célja, hogy beszámoljon arról, ami vele történt a csak-
nem egy évvel korábbi távozása óta, ahogy azt az édesapja és a tanács előtt is ígérte. Nem 
minden alakult a tervek szerint, mivel a kapott pénzzel az utazási költségekkel együtt nem 
lehetett megélni Wittenbergben. Bár emlékszik az előző évi bíró, Hankovsky szavára, hogy 
elégedjék meg azzal, amit adnak neki, azonban úgy véli, hogy üres reménnyel nem lehet 
jóllakni. Másik célja tehát a levéllel, hogy a bártfai tanács további támogatását kérje. Nem 
akart úgy járni, mint diáktársa, Johannes Schaider, de neki is hitelezőkhöz kellett fordul-
nia. Segítségüket kéri ezért. Egyúttal köszöni, hogy nem csak szavakkal, de tettekkel is tá-
mogatják a tudományokat, az iskolát, egyházat. 

44  „A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tet teik 
gonoszak voltak.” Jn 3.19.
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Gottes gnade vnnd der segenn des heyligenn geystes sey bey vnss allsampt amen.

Erbare, grossgunstige, Ehrsame, wohlweyse hernn, demnach es, eynen yedenn fromenn, 
trewenn, Christenn menschenn, geburet vnnd gezymet denenn byllichen gehorsam ynn 
aller demutigkeyt zugeleystenn, so vonn yrenn Oberhern, schutz hernn vnnd patronis, 
trewlich ermanet, vnnd zu aller zucht vnnd Erbarckeyt gehaltenn vnd gezogenn werdenn, 
das man solchenn yren trewenn Radt, vnd Ermanung, nicht tzuwider sey, sondern ynn 
allenn byllichen, ehrlichenn Christlichenn sachenn, gehorche vnnd nachfolgung thue. 

Dieweyll nu Ewrer Ehrsamen Weisheit fur guth angesehen, vnd mich diese tzeyt 
vber bedacht, wie ych ferner ynn meynen christlichenn furgenomenen werck, mechte 
ferharrenn vnd gefurdert werdenn, des solchs meynn thun, gelangenn vnnd gereychen 
möge, durch die hülff , segenn vnd barmhertzigkeyt gottes, zur furderung seynes 
heyligenn göttlichen worts vnnd tzum Nutz, fromenn, vnd Erbawung der heyligenn 
Christlichenn kyrchen, vnd christlichen gemeynn. Wyll ych mich auch, solch ewrem 
wyllen, Radt, vnd befelh nach, ynn allem gehorsam gegenn Ewer Ehrsame Weisheit 
gantz treulich vnd gehorsamlich befundenn habenn, vnnd das yenige, so mir beyde 
vonn goth, vnnd Ewrer Ehrsamen Weisheit auff erlegt, meyner tzu sage vnnd fermugen 
nach, so viel goth gnade verleyhet, eynn gnugenn thun, vnnd mich dahyn gestellen vnd 
ferfugenn, da Ewer Ehrsame Weisheit ganz herzlich vnnd treylich, hyngeradtenn vnnd 
befolenn hat. Nemlich genn wytteberg. 

Es möcht euch aber, Ersame wolweyse hernn wnnder nemen, (wie dann auß ewrem 
schreybenn zum teyll fernomenn). Wie, das es komme, syntemall ych ytze kunfft  ig auff  
Ostern eynn yhar kurtz fur meynem abschiedt, for Ewrer Ehrsamen Weisheit gestandenn, 
vnnd da Mundtlich zugesagt hab, nebenn meynen gunstigenn liebenn herr vater,45 dieses 
radts gesessenen, das ych mich on allenn ferzug, so goth gesundenn ferleyhet, stracks nach 
witteberg hienauß machenn wolt, vnnd doch solches nicht geschenn sey? 

Kann ych keyne andere gewissere vrsach nicht an zeygenn, dann ebenn diese, das ich 
mich mit dem gelde, so dieselbe tzeyt vonn Ewrer Ehrsamen Weisheit empff angenn, 
(darfur ych mich auch hochlich bedancke) nicht trawtte so eynenn weyten, fernen weg, 
deßgleychenn Eyn yhar tzu wytteberg tzuerhaltenn, vnd furnemlich darumb, dieweyll 
ych keyne fertröstunge mehr hatte, das mir was, auff  gewisse tzeyt, von Ewrer Ehrsamen 
Weisheit widerumb folgenn mecht. Dann ych erynnere mich nach wohl, der wort, so 
ych vonn dem Ehrsamen, wohlweysenn hernn Valtenn Hankoff sky, des fergangenenn 
yhares Richter, ynn gegenwertigkeyt, der Erbaren wohlweysenn hern, hernn Walentiny 
Ecky, herr george Bynder46 etc. fernomenn hab, wie das es so, vonn eynem Erbarenn 
wohlweysenn radt beschlossen wehre, das mir dißmall, nicht mehr folgenn kunde, 
sondern, solt so Content seynn, vnnd fur guth nemen. 

Da ich aber nu ferner anhilt, vnnd erkundigte, ob mir sonst hilff e kunde geschen, 
myttler zeyt, das ych mich drauff  wuste zufortröstenn. Ware die antwort zum andernn 

45  Emericus Scherer városi tanácstag volt Salamon Scherer édesapja.
46  Georg Binder, bártfai városi tanácstag volt. 
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mahl, wie formals. Wnnd hernach, keine tzeyt, keine Radt, keine Tadt. Aber Erbare, 
grossgunstige Ersame weyse hernn, es ist böse inani spe lactari. Wenn eyner eyner sach 
gewiß ist, so weyß er sich darnach tzurichtenn vnn tzuhaltenn. Der ferbrente furcht 
gemeynglich des fewres, Ich beforte mich, das mirs nicht so gehenn möchte, wie dem 
Johannj Scheyder,47 meynen liebenn Comilitoni, das ich nicht ynn schultt gerette (wie 
dann Ewrer Ehrsamen Weisheit dieselbe tzeyt angezeygt) vnd meynenn liebenn, 
fromenn, trewenn Eltern, darnach wol groher hare machtte. 

Aber was nu geschen ist, das sey geschehen. Ich wyll mich nach Ewrer Ehrsamen 
Weisheit radt, wyllenn vnnd befehl, nach allen gebur ferhaltenn, vnnd mich yhm 
Namen gottes, dahyn ferfugenn dartzu mir dann vonn Ewrer Ehrsamen Weisheit hülff  
vnnd forstreckung gegebenn wirt, vnnd so dieselbenn vnkostenn anlegenn, das ychs 
beyde gegenn goth, vnnd gegenn Ewer Ehrsame Weisheit tzuforantwortenn weyß. 

Bedancke mich derhalbenn gantz freuntlichen vnnd höchlichenn gegenn Ewer 
Ehrsame Weisheit, solches ewers guttenn, geneygtenn wyllens, gemuts, vnd hertzens, 
welcher yhr nicht alleynn mit wortenn, sondernn auch mit der tadt selbst an tag gebt, 
gutte ehrliche kunst zufurdern, schulenn vnnd kyrchenn tzuerhaltenn. Wnnd erbitte 
Euch widerumb, gantz freuntlichen vnd demutiglichen, meynenn geringenn trewenn 
dienst. Mitller tzeyt So viel der Allmechtige guttige goth gnade ferleyhenn wirdt, Ewrer 
Ehrsamen Weisheit vnd eyner gantzenn Chrystlichenn gemeynn, wo man meynn bedarff  
furderlich, vnnd dienstlich tzu seynn. Vnnd bitte darneben gantz freuntlich, wollet mich 
Ewer Ehrsame Weisheit befolenn seynn lassenn, vnnd wo mittler tzeyt, mir hullff e 
gebreche, yhr mich auch nicht lassen wollet, der ych mich denn auch gewißlich zu Ewrer 
Ehrsamen Weisheit fersehe. Itzt nicht mehr, sondern wyll euch hiermit allsampt sampt 
ewrem Christlichen regiment, vnnd der gantzenn christlichen gemeyn, ynn dem Schutz 
vnnd schyrm gottes des allmechtigenn befolenn habenn, der Euch behutte vnnd beware, 
fur vnfridt, krieg, tewrer zeyt, blutfergissenn, vnnd fur allem vngluck leybs vnd der selen. 
Welcher euch auch bey der Erkantenn warheit, seynes heyligenn göttlichen worts erhalten 
wolle, ynn eynem festenn starcken glauben, byss ans Ende. Amen.

Gegeben denn Dynstag nach Letare ym 1555 yhar

Salomon Scherer
fi lius domini Emerici
vester in omnibus

Külcím: Dieser brieff  komme tzuhandenn Eywer Erbarenn, Ersamenn, wohlwey-
sen, Radt der Königlichen Stadt Bartpff elt.

Más kézzel: Bartpha
Salomons Scherer

47  Johann Schaider, lásd az 1., 2., 3., 5., 7. számú leveleket.
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7.
Johann Schaider levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1555. április 19.)
ŠAB MMB šk. č. 138.

A levél elején  köszönetet mond a tanács eddigi támogatásáért. Meg van róla győződve, hogy 
a Szentlélek sugalmazására segítik őt végső szükségében. Jelen állapotában ezeket a nagy 
jótéteményeket nem tudja viszonozni. Igyekszik rövidebben írni, mivel tart tőle, hogy ha a 
jó cselekedeteikért hosszabban hálálkodna, akkor a hízelgés bűnébe esne. Már tavaly szep-
temberben jelezte nekik, hogy a tőlük kapott összeg nem lesz elég télre, ezért most adósságtól 
szorongatva várja válaszukat. Kénytelen megfontolni, hogy eltávozzon, mivel a jövőre vo-
natkozóan eddig nem írtak még neki semmi biztatót. 

Tájékoztatja egyúttal a tanácsot, hogy a közeli lipcsei vásárba készül, egyrészt, hogy a 
tanács által küldött pénz nagy részéből a hitelezőknek törlesszen, másrészt, mivel nem tud-
ja a tanács szándékát, harmadrészt – és ezt írja a legnyomósabb indoknak – mert őt Jo-
hannes Scholtz, noha nem nyíltan, de a hitelének a kifi zetésére fi gyelmeztette. Scholtz 
számtalan levelében kérte erősen, hogy Schaider Georg Wernhert emlékeztesse az ígéretei-
re, amelyek szerint törleszti a bártfai diák hitelét. Nem tudja másként törleszteni adóssá-
gát, csak úgy, hogy valamilyen állást vállal. A nehézségek ellenére vágyik rá, hogy az egye-
temen tanulhasson, ahol napról-napra gyarapszik a tudása. Ígéri továbbá, hogy a jövőben 
Bártfa szolgálatába áll. Hangsúlyozza, hogy a teológia tudománya nem egy hónap vagy 
egy év alatt tanulható meg, hanem jó pár év kell hozzá. Viszont ehhez szükséges a város 
további támogatása, mert 25 tallér semmiképpen sem elegendő egy évre, különösen, ha 
könyvet is kell venni.

Salutem. 
Verissimum est, viri ornatissimi, illud ductum, Deum esse adiutorem in opportunitate.48 
Id enim testatur tota series historiae universae Ecclesiae inde usque ab initio et 
singulorum piorum Experientia. 

Quare et mihi Deus in extrema necessitate opportune subvenit per vestrum 
liberalitatem, quam instinctu et motu Spiritus sancti accensam esse non dubito. Quare 
primum Deo aeterno patri Domini nostri Jesu Christi, qui consilia et mentes vestras ita 
rexit, deinde vobis ingentes pro vestro tanto et tam immenso benefi cio gratias ago. 
Referre enim hoc tempore nequeo. 

Ac si vestram benefi centiam longiore oratione (quae tamen nequaquam benefi cio 
par futura esset) celebrare vellem, vereor, ne assentationis crimen incurram. Itaque de 
industria sum brevior. Scripseram praeterito anno in septembri ad vos, eos sumptus, qui 
mihi a vobis suppeditati erant, non fore suffi  cientes ad totam hyemem, atque hoc ita 
evenit. Cito enim propter causas a me vobis indicatas defecerunt, postea aes alienum 

48  „Az elnyomottnak az Úr lesz menedéke, a szükség napjaiban egyetlen mentsége.” Zsolt 9.10. 
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contraxi vestrum responsum expectando. Ideo ad illud exolvendum maximam partem 
proximae missae pecuniae dare coactus sum creditoribus. Nunc igitur consilium de 
discessu capiendum mihi fuit, cum vestram in vestris litteris de futuro tempore 
voluntatem non expresse aperueritis, quo consilio autem antea et nunc a vobis id factum 
sit, non video. Nolo itaque vos celare me propter certas causas ad proximum mercatum 
Lypsensem discessurum hinc esse, quarum prima est, quod maximam partem pecuniae 
creditoribus dedi, secunda, quod animus vester me latet, tertia et gravissima, quod 
Johannes Scholtz me, quamvis non aperte, de suo credito persolvendo admonet. Toties 
enim iam scripsit ad me, ut Dominum Vernerum suae promissionis commonefaciam, 
ut satis inde colligere possum, eum magnopere desiderare solutionem. Nulla autem alia 
ratione pecuniam, qua ipsi satisfaciendum est, corradere possum, nisi suscepta functione 
aliqua. 

Quamobrem, viri ornatissimi, hunc meum discessum in optimam partem accipiatis, 
oro, ac polliceor vobis simul sicut antea, me ubicunque futurus sum patriae vocationem 
praelaturum, si modo mea opera, quod certe est exigua, ei opus fuerit. Ex animo quidem 
cuperem Diutius hic in Academia agere, in qua in Doctrina coelesti et aliis artibus in 
dies profi cere possem, sicut infans in utero materno sua incrementa capit. Non enim 
studium Th eologiae, ut multi somniant, unius mensis aut anni tantum laborem et 
sumptus requirit, sed aliquot annorum. Sed id non est mearum facultatum, nec vestri 
aerarii, quantum ex vestris literis intelligo. Est autem impossibile hic sine sumptibus 
vivere, sicut vos ipsi existimare potestis, ubi tanta est multitudo, necesse est magnam 
esse omnium rerum penuriam et caritatem. Quamobrem 25 talleri nequaquam 
suffi  ciunt ad annum, si praesertim libri emendi sunt, qui certe magno constant, id quod 
ex illis, qui istac iter faciunt, intelligere potestis. 

Ideo consultissimum esse iudicavi, ut me quamprimum alio conferam, quod tamen 
vobis signifi candum esse duxi. Bene valete. 

Datae Vuitebergae 19. Aprilis Anno Domini 1555.

Vestris Humanitatibus deditissimus 
Johannes Schaider

Külcím: Ornatissimis Viris pietate et prudentia praestantibus, Gubernatoribus 
Reipublicae Bartphanae, Dominis et patronis meis imprimis observandissimis.

Más kézzel: 55 Johannes Schaider



135

8.
Salomon Scherer levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1555. április 20.)
ŠAB MMB šk. č. 138.

Biztosítja a tanácsot, hogy szeretne szülőföldje hasznára válni, viszont nagy szükségben 
van. Megkapta ugyan és hálásan köszöni a Csabai Mátyás és Mood György révén küldött 
pénzt, ám bizonytalan, hogy a csekély összeg meddig lesz elegendő. Félő, hogy úgy fog járni, 
mint Johannes Schaider, aki két héttel ezelőtt arra kényszerült, hogy kilépjen az egyetem-
ről. A pénz ugyanis, amit Scherer révén küldtek Schaidernek, fél évig sem volt elegendő. 
Most mondhatná a tanács, hogyha Csabain keresztül küldtünk volna még pénzt, tudott 
volna segíteni magán, és ez igazán jó hír lehetett volna számára. Nagy szenvedést okoznak 
vele, hogy válaszra sem méltatják Schaider kérését. Határozott, egyértelmű választ vár a 
tanácstól támogatása ügyében legkésőbb szeptember 14-ig, mert a szüleit nem szeretné idő 
előtt sírba vinni, továbbá pedig az adósságot úgy akarja kerülni, mint a kígyó mérgét. Sür-
gető szavaiért elnézést kér. 

Gottes Gnadt, vnnd der segenn des heyligenn geysts sey bey vnß allsampt amen

Erbare, grossgünstige, Ersame wohlweyse hernn, demnach ych mich, nach Ewrer 
Ehrsamen Weisheit wyllenn vnd befehl gehaltenn, vnnd an diesenn orth, da Ewer 
Ehrsame Weisheit hyngeredtenn vnnd ych lengst nach gewynscht vnnd begert, mich 
ferfugt vnnd gestellet hab, gutte ehrliche kunst, sonderlich aber, die, so tzu gottes lob, 
ehr vnnd preyss, vnnd zu furderung vnnd Erbawung der heyligenn christlichenn 
kirchen gelangten, tzu fassen vnnd tzu lernen. 

Auff  das wo mittler tzeyt meynn begert ich auch der trew vnnd wolthat, so vonn 
meynen liebenn vaterlandt auff  mich gewaget, eyngedenck muge seynn, vnnd mich 
gebrauchenn lassenn, dartzu mir goth seyne gnade gebenn, vnnd ych beruff enn werdt. 
Syntemall aber Erbare grossgunstige, Ehrsame weyse hernn, viel drauff  geht, wie all die 
yenigenn bekennenn vnnd sagenn mussenn, so heraussen gewesenn vnnd one nachdruck 
nichts oder gar wenig mag aussgericht werdenn. Kan, wnnd wyll ych auch nicht Ewrer 
Ehrsamen Weisheit bergenn vnnd ferhaltenn, denn Mangell, so mir ynn kurtzenn 
erfolgen vnnd entstehen wirt, das es schwerlich so hienauß gehen wirdt, wie dann Ewer 
Ehrsame Weisheit fermeynet. Ich hab vonn Ewrer Ehrsamen Weisheit durch denn 
Mathiam Chabay49 vnd Georgium Mood50 das geltt empfangen, so mir tzur furderung 

49  Csabai Mátyás (?–1562), a Zemplén megyei Laskon (ma: Laškovce, SK) született. 1550-től Leonhard 
Stöckel diákja volt Bártfán. 1555 áprilisában iratkozott be a wittenbergi egyetemre, 1556-ban szeniora 
lett a magyar bursának. Később 1561-ig volt iskolarektor Kassán, Torna (Turnianske Podhradie, SK) 
váránál halt meg. AAV, 302; Szinnyei, II, 44; RMSZ, 153.

50  Mood György, kolozsvári, András nevű öccsével, valamint Csabaival és Schererrel együtt 1555 áprilisá-
ban iratkozott be a wittenbergi egyetemre. AAV, 302.
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meynes studirens gesandt, (darfur ych mich dann, hochlich bedancke) aber wie lang ich 
mich darmit werde erhaltenn mugenn, das weyß alleyn der liebe goth. 

Ich besorge aber, wirdt nicht vonn Ewrer Ehrsamen Weisheit was mehr tzugeschickt 
werdenn, so werdt ych yhm, ebenn so thun mussenn, wie der Erbar frome gesell, 
Johannes Scheyder,51 der auch wyttemberg ynn kurtzen, ynnwenig 14 tagen, mit der 
ferschenn ansehen muß vnnd außtretten. Was vrsach sey, kan Ewer Ehrsame Weisheit 
selbst ermessen vnd abnemen, das es vnmuglich sey, so mit geringen gelt, eyn gantzes 
yhar sich erhaltenn, vnnd sich mit all dem yenigenn fersehenn, so tzum studiren vnnd 
leybes Notturfft   Nothwendig, hat er sich, mit dem geltt, so fur eynem yhar durch mich 
gesandt, nicht kunnenn eyn halbes yhar erhaltenn, der sich doch die tzeyt vber, wohl 
eyngericht hat. Ey viel weniger werdt ychs Endenn kunnen, das gantze yhar durch, der 
ich frembdt vnnd new komen bynn. 

Ja, möcht yhr sagenn, habenn wir yhm doch mehr tzugeschickt, durch denn 
Mathiam Chabay etc, er kann sich warlich wohl darmit behelff en. Das yst yhm warlich 
Ersame weyse hernn, eynn angeneme botschafft  , vnd wylkomenes seliges Newes wol ey 
gewesenn, ynn seyner durfft  igkeyt, Noth vnnd kranckheit, welchenn wir fundenn 
habenn liegenn, als eynenn armen Elendenn menschenn, aller hulff  beraubet, der wider 
holler nach pff ennig ynn hendenn gehabt, vnnd sich mit was het tzuerquicken gehabt, 
dartzu mit schult beladenn, das er ynn die Eynvndtzwantzig fl orin guttenn leytenn, fur 
das yhre, fur kost etc tzu thun war. Wo her soll ers nemen vnnd denn leytenn eyngangenn 
thun, dieweyll er so mit aller Miserien vmbegebenn wahr? 

Welcher harm vnnd bekummernuß, yhn auch one tzweyff ell, ynn solche seyne 
kranckheit geworff en hat, dartzu ihm dan auch wedlich Ewrer Ehrsamen Weisheit 
Procrastination geholff en hat, das ihr yhm, nicht mit eynem wortleynn auff  seynn 
ersuchen antwort geben habt, das er sich darnach hett wissen zurechtenn vnnd 
zuhaltenn, ob yhm was mehr, vonn Ewrer Ehrsamen Weisheit auff  gewisse tzeyt mecht 
tzugeschicht werdenn, oder nicht. 

Welches Ewrer Ehrsamen Weisheit schreybenn auch sonderlich, an mich gethan, 
one tzweyfell (welchs goth wende) mich auch fervrsachenn wirdt, gleycherweyse zu 
thun. Syntemall ych nichts ferner, nicht mit eynem wortleyn nach punckleyn, mich 
drauß zu fertrostenn hab Eweres wyllens, was yhr ferner wyllens seyt, mit mir zu thun 
vnd anzugehenn, oder wie lang, diese ferlegung wehrenn soll. Bith der halbenn Ewer 
Ehrsame Weisheit als meyne lieben Moecenates vnnd patronos, vmb schrift liche 
antwort, das ych mich darnach weiß zurichtenn vnd zuhaltenn, so mir was mehr vonn 
Ewrer Ehrsamen Weisheit stewr erfolgenn mocht. Ja, oder Neynn,52 was Ewer Ehrsame 
Weisheit wyllen sey, auff  das ych dergleychen schadenn, sampt meynenn lieben fromenn 
Eltern, mecht vberhabenn seynn, schultt meyden, vnnd nicht viel groher har machen, 
vnnd sie ehe der tzeyt vnder die Erdenn bringenn. Dann schult wolt ich so gerne 
meydenn, als denn gifft   der schlangenn. 

51  Johann Schaider, lásd az 1., 2., 3., 5., 7. számú leveleket.
52  Utána áthúzva: „grundlich vnnd ru…. h….. .....” 
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Wnnd bitte ferner, wolt auch mit ewrer antwort nicht lang ferzihenn vnnd 
auffh  altenn auff  das nicht auß bösen was ergers entstehe, sondern auff s ehest vnnd 
beste, als yhr yemandenn bekompt, ewrer Ehrsamen Weisheit meynung entbitten, vnd 
an tag geben, krieg ych aber nicht antwort, vmb bartolomei,53 oder Krucis,54 so goth 
gesundenn ferleyhet, so yst nichts gewissers ferhandenn, das ych mich der selbe tzeyt 
mit meynenn armen leuten mit grossem vnwyllen werdt dar vonn machen mussen, 
vnnd Michelis55 nicht erharrenn. 

Bith derhalbenn Erbare großgunstige Ersame weyse hernn, wolt solch meynn vntzeylig 
schreybenn thun bestenn wendenn vnnd kerenn, vnnd nicht ferargern, das ych so frue an 
Ewer Ehrsame Weisheit schreybe. Es ist besser, ych sage vnd entdecke euch meynem 
Mangell vnnd meynung ynn tzeytenn, denn hernach mit ewrem vnwyllenn. 

Nu itzt nicht mehr, sondernn ych wyll hie mit Ewer Ehrsame Weisheit sampt Ewrem 
christlichen regiment, vnd gantzenn gemeynn yn denn schutz vnd schyrm gottes des 
Allmechtigenn befolenn habenn, der euch allsampt behutte vnnd beware fur allen 
vngluck leybs vnd der seele, welcher euch auch erhalte, sampt ewrer Christlichenn 
Kyrchen vnnd schulen bey der Erkantniss seynes heyligenn gottlichenn worts, vnnd 
bey dem rechten brauch der heyligen Sacrament an welchen all vnser heyll vnd seelenn 
seligkeyt gelegenn ist. Amen

Gegeben auß wyttemberg denn 20 Aprilis ym 1555. Jhar
Salomon Scherer 
fi lius domini Emerici vestri [!] deditissimus

Külcím: Dem Ersamen Namhafft  en wohlweysenn hernn Richter, vnnd radt der 
königlichenn stadt Bartpha seyenn gunstigenn liebenn hernn vnnd patronen 
tzuhandenn. Bartff eltt 

Más kézzel: 55. S. Emrichs von

9.
Salomon Scherer levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1555. június 14.)
ŠAB MMB šk. č. 138.

A magisztrátus kötelessége éppúgy támogatni az iskolát és egyházat, miként azt egy lelkiis-
meretes gazda vagy kertész teszi az ültetvényével. A kertész a még jó termő fák mellé palán-
tákat is ültet, hogyha majd az öreg fa kimerül, a fi ataltól jusson gyümölcshöz. A palántát 

53  Szent Bertalan ünnepe: augusztus 24. 
54  Szentkereszt fölmagasztalása: szeptember 14.
55  Szent Mihály ünnepe: szeptember 29.
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gondoznia is kell a kertésznek: körülárkolnia, metszenie, öntöznie. Ehhez hasonlóan szük-
séges, hogy az állam vezetői gondoskodjanak az ifj akról, mivel egyetlen öreg sem élhet örök-
ké. A levélíró ugyan csupán Isten méltatlan eszköze, ám Istentől kapta feladatul, hogy ta-
nuljon, viszont pénz nélkül semmit sem tehet, ezért elvárja, hogy a tanács támogassa, mivel 
Isten számára nincs kedvesebb, mint az egyház és az iskola fenntartása. Megismétli múlt-
kori levelének kérését, írásos választ vár, amely lehetőleg szeptember 29. előtt érkezzen meg, 
mert nem tud tovább várni. Némi aprópénzt is kér a válaszlevéllel együtt. Ha nem kap 
segítséget, kénytelenségből féláron kell majd eladnia holmijait, hogy pénzhez jusson. Tájé-
koztatja továbbá a tanácsot, hogy a lőcsei követ, aki a bártfaiak levelét vitte, a lipcsei Hie-
ronymus Preussernek56 adja át a választ, aki most Lőcsén van, és remélhetőleg augusztus 
24-én visszatér Wittenbergbe és megígérte neki, hogy a bártfaiak levelére meghozza a 
választ.

Gnad vnnd friede vonn goth dem vater, durch Christum Jhesum vnsernn eynigenn 
heylandt vnnd seligmacher amen.

Erbare, weyse, fursichtige, gunstige liebe hernn vnnd patronen, demnach der ewige 
guttige goth der vater ym ynn diesem menschlichen geschlecht eynn ewige kirche wyll 
gesamlet habenn, die ihm recht erkonne anruff e, ehre, lobe vnnd dancke, welche auch 
mit ihm vnnd seynem liebenn sonn, vnserm heylandt Jhesu Christo, vnnd goth dem 
heyligenn geist, ynn Ewigkeyt, ym Ewigck lebenn der ewigenn seligkeyt genissenn vnnd 
teylhafft  ig werdenn soll. 

Wnnd solchs auff  keyne Andere weyß nach Mittell, denn durch die Myndtliche 
predige seynes heyligenn gottlichen worts, welches ynn der gemeyne gottes schallen, 
vnnd off entlich fur yedermeniglich soll geleret vnnd geprediget werdenn, geschenn mag, 
wyll gezymen vnnd geburen, das auch die yenigenn, durch welche goth seynn reych, wyll 
gefurdert habenn, auch das yhre darbey thun vnnd schulenn vnnd kyrchenn, yhnen, ynn 
yre sorge befolenn seynn lassen, daß sie der selbenn veter vnnd Ernerer seynn, das yst 
yhnenn wohl furstehenn. Auff  das die zunemung gottes reychs, nicht gehyndert, sondernn 
gefurdert werde. Wnnd gleycher weyse thun, wie eynn fromer, trewer, fl eyssiger haußwirt 
vnnd görtner, der eynenn feynenn schönen lustbarn garten hat mit schönen erwachsenenn 
beumen gezyret, das er auch nebenn den selbenn erwachsenen beumen auch junge 
pff ropff e vnnd zeuge die Myttler tzeyt, wo die Altenn yrer frucht beraubet, vnnd 
abgehawenn werden, so der Jungenn frucht auch genisssen mugenn. Dieweyll aber solchs 
nicht gnug ist, das man sie pff ropff e vnnd pffl  antze, sondern auch ferner, des gartners 
fursichtigkeyt vnnd fl eyß gefoddert wirt, das er sie beschneytle vnnd vnder hacke. Ja nicht 
alleynn vnderhacke, sondernn auch wohl muste das sie feuchtigkeyt vnnd safft   kriegenn, 
da an meystenn an gelegenn ist, sonst ysts auß etc. 

56  Hieronymus Preusser tagja volt egy előkelő lipcsei családnak, kapcsolatban álltak Lőcsével, hiteleztek a 
felső-magyarországi városokból érkező wittenbergi diákoknak. Vö. Katona–Latzkovits, 1990, 21.; 
31.; 32.; 34.; 37.; 38.; 39.; 40.; 41.; 43. számú levelek.
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Also wyll auch allenn fromenn trewenn hernn vnnd Regentenn, deren furnemeste 
sorge vnnd fl eyse, schulenn vnd kirchen zuerhalten seyn sol, getzymen vnnd geburen, 
das sie ihnenn auch wohl furstehen vnnd hulff en vnnd radten, mit radt vnd tadt, auff  
das Mittlertzeyt auch leut gefunden werdenn (dann die altenn nicht Ewiglich leben 
kunnen) die widerumb eynem christlichen Regiment, vnd gemeynn kunnenn dienstlich 
vnnd furderlich seyn (denn auß denn schulenn muss man sie nemen, sonst nirgent her). 
Dieweyll ych nu als eynn vnwirdiges gliedt vnnd wergktzeug, meynes lieben heylandes 
vnnd seligmachers Jhesu Christi tzu diesem meynen ampt, tzum studirenn beruff enn 
bynn worden, vonn goth. Vnd yhr auch, als frome, trewe, fursteher vnnd patronen, mir 
zu solchem meynen beruff enenn ampt furderlich vnnd dinstlich gewesenn, auff  das ich 
zu weyterer ferstandtnuß vnd tzunemung ynn heyliger, reynenn christlichen lere 
komenn muge, auff  dass darnach myttler tzeyt, wo meynn Nothwendig, eyner 
chrislichenn gemeynn widervmb muge gedienet werdenn. Kann ich drauß anders 
nichts erlesenn nach schlissen, dann das dieser ewrer furgenommener fl eyß vnnd sorge, 
kyrchen vnnd schulen zuerhaltenn, goth dem allmechtigen, die angenemeste vnnd 
wohlgefelligste dinst, werck vnnd lieblichste geruch ist, den yhr yhm ann besten thun 
kyndt.

Welchenn er auch, nicht alleyn hie ynn diesem lebenn, sondern auch ynn yenem 
lebenn, ynn Ewigkeyt, mit der Ewigenn seligkeyt reychlich wyll fergeltenn vnnd 
belonenn. Aber dieweyll es nicht gnug ist, eynn guth werck anfangenn, ober eyn Junges 
beymlen zupff ropff en, sondern auch, ynn der Nachfolge, ym vnderhacken vnnd 
mystenn nicht seumig zu seyn. (Auff  das es nicht ferderbe), vonn dem görtner gefoddert 
wirt. Also auch Erbare, weyse, gunstige liebe hernn, wyll euch hinfurder auch geburenn. 
Diewyell yhr mich her aussen fersehenn habt, das ich hie was lernen sollt, dinstbarlichs 
vnnd Nutzliches zur erbawung vnd erhaltung Christlicher gemeynn (wie dann 
angefangenn), das ihr auch mit dem mysten, das ist mit ewrer befurderung, ewer 
furzureychenn, mehr seumig seyt, syntemall hie one geltt nichts kan angefangenn nach 
ferbracht werdenn. Wo der liebe heller wendet, da wendenn all ding. Wie dann die zum 
teyll wohl darvonn wyssenn, so hieraussenn gewesenn, vnnd yre kynder ferlegt habenn. 
Auff  das ych ynn meynem furgenomenenn werck, auch muge fort furen vnd nachdruck 
thun, vnd also meyne tzeyt anlegenn. Auff  das Mitler zeyt, ych solchs, (wo goth 
gesunden ferleyhet) gegen euch, gegen eyner Christlicher gemeyn, vnnd vnnd gegenn 
goth meynem hymlischenn vater tzuferantwortenn weyß.

Im fall aber, wo es Ewrer Ehrsamen Weisheit ferfi elet, vnnd eynn beschwer dran 
habet, mich lenger hieraussen zuferhaltenn, syntemall es zuviel gelts frist, vnnd ych 
auch ewres wyllens vngewiß bynn, was ych vonn euch hinfurder zugewartenn. Vnnd 
wie lang ymich ferlegenn wolt, Ist meyne freuntliche, demutlich bit an euch, wolt euch 
solches eweres wyllens durch briff es zeuger schrifft  lich ferstendigenn, vnnd grundlich 
antzeygenn, das ych mich darnach weyst zurichten vnnd zuhaltenn. (wo dann auch ynn 
meynen forigenn schreybenn gebotenn) dann ich doch Michelis57 nicht erstreckenn 

57  Szent Mihály ünnepe: szeptember 29.
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kan, syntemall58 mir das geltt auß denn handenn gangenn, vnnd auff  das gewendet, so 
zum studiren, vnnd erhaltung des leybs nothwendig, wnnd wo yhr yedes wyllens seyt. 
(deß ych noch doch nicht forsehe) das ych abzihenn muß, bith ych freuntlich, wollet 
nebenn ewrem schreybenn, mit brieff es zeuger, eyn taler zehen mit her ausser schicken, 
auff  das ych, was ych guttenn teylenn fur das yro zuthun schuldig, eyngnugenn that, 
vnnd auch zerung tzuruck habe, vnnd auch sehe, wo ich bleybe. Deß ych mich dann 
gentzlich zu Ewrer Ehrsamen Weisheit forsehe, das ihr mich nicht lassen werdt, 
geschieht aber solches, vnnd ych nichts kriege, so muß ych doch mit meynem grossenn 
schadenn, all das yenige, vmb halb geltt ferkauff enn, so ych bisher gezeugt hab, das ych 
dann Niemandts dann Ewrer Ehrsamen Weisheit werdt zudanckenn habenn. Aber der 
liebe goth, der ferhutte vnd vnderneme solchs das es nicht gescheh. Was ych nu formals 
gebetenn hab, das bith ich auch noch, wolt mich grundtlich ewres wyllens ferstendigen, 
vnnd mich meyner bith gewehren. Es steht vmb Ewer Ehrsame Weisheit vnnd vmb 
eynn gantze gemeyn widervmb zuferschuldenn, dann es doch one gelt nichts wirt 
außgericht.

Der botte, so vonn der Leuschtz, wirt solch ewer schreybenn an mich, dem 
hieronymo preyser vonn Leyptzig, vberantwortenn, der yezunde ynn der Leuschtz ist, 
der ob goth wyll, widrumb hie tzu wyttembergk vmb Bartolomei59 seynn wyl, der mir 
solch ewer schreybenn getreulich zuvberantwortenn zugesagt hat. Dem yrs auch 
kunlith fertrawenn kunnet. Nu hiermit wyll ych Ewer Ehrsame Weisheit sampt Ewer 
chrystlichem gemeynn dem liebenn goth, ynn seynem schutz vnnd schyrm befolenn 
haben, der Euch allsampt behutte vnd bewart fur allem vngluck leybs vnd der seelen, 
vnnd auch erhallt bey der Erkantenn warheit byß ans Ende Amen.

Gegebenn auß wyttemberg denn 14. Junny ym 1555 yhar
Salamon Scherer
Ewrer Ehrsamen Weisheit vnterteniger allzayt.

Külcím: Dem Erbarn wohlweysenn hernn Richter vnnd Radt der koniglichen Stadt 
Bartff a, seynenn gunstigen liebenn hernn, furderer vnnd patronen tzuhanden.

58  Utána áthúzva: „ich”
59  Szent Bertalan ünnepe: augusztus 24.
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10.
Salomon Scherer támogatását javasló ajánlólevél, 

amelyet a wittenbergi rektor állított ki
(Wittenberg, 1555. augusztus 21., egykorú másolat)

ŠAB MMB šk. č. 139.

A rektor Salamon Scherer kérésére állította ki az ajánlólevelet. A diák eddigi wittenbergi 
egyetemi tanulmányai alatt erkölcseiben, tanulmányaiban egyaránt kifogástalan volt. Ezt 
megelőzően Boroszlóban Andreas Wincklernél tanult retorikát. Wittenbergben leginkább 
az egyházi tudományok tanulásában mélyült el, mivel ennek az oktatásával szeretné a 
későbbiekben Krisztus egyházát szolgálni. Felismerte ugyanis a Nagy Szent Vazulnál és 
Nazianzi Szent Gergelynél olvasható panasz igazságát, hogy nagy széthúzás keletkezhet 
az egyházon belül, ha nem gondoskodnak a megfelelő oktatói utánpótlásról.60 Különösen 
ajánlja szülővárosa tanácsa fi gyelmébe, hogy bármi módon segítse az arra érdemes ifj út. 
Döntsenek arról, hogy a tanulmányai folytatásában támogatják, szánják magukat el arra, 
hogy úgy szerezhetnek a legdicsőbben érdemeket az egyházban, ha patronálják azokat a 
szegény diákokat, akiknek a kegyessége és a szorgalma a tiszta tudomány jövőbeni megma-
radásának a záloga.

Rector Academiae Witebergensis generosus ac nobilis Dominus, Dominus 
Christophorus Comes ac Dominus in Barby de Mylingo61 etc. omnibus lecturis has 
literas. Salutem Dicit. 

Nihil virtute amabilius est, nihil ad conciliandas quorumcunque hominum 
voluntates effi  cacius. Quare sua quenque virtus praecipue commendat. Sed tamen et 
praeceptorum testimonio scholasticis opus est apud eos praesertim quibus ignoti sunt, 
ne existimentur esse ignavi errones. Cum igitur honestus hic iuvenis Salomon Curaeus 
Bartphensis testimonium de suis studiis et moribus a nobis peteret, non passi sumus in 
re honesta et merita nostrum hoc qualecunque offi  tium ipsi deesse. 

Comperimus enim eum hoc tempore, quo in Academia nostra vixit et mores honeste 
rexisse de in studiis diligentiam et assiduitatem scholastico dignam adhibuisse. Nam 
cum iam ante Wratislaviae in schola optime constituta apud virum doctissimum 
Magistrum Andream Wincklerum, cuius est in Docendo eximia fi des industria et 
foelicitas, eas artes quae dicendi rationem tradunt, percepisset, postea in nostra 
Academia in iisdem studiis diligenter se exercuit, hisque simul doctrinam ecclesiae 
adiunxit. In qua discenda, ideo plus studii posuit, quod cogitat eiusdem doctrinae 
propagationem Ecclesiae Christi aliquando servire. Hinc enim studiorum suorum 

60   Nagy Szent Vazul (Baszileosz, 329/330–379) és Nazianzi Szent Gergely (329/330–389/390) egyház-
atyák írásai nagy megbecsülésnek örvendtek a wittenbergi egyetemen. Melanchthon gyakran hivatkozik 
rájuk műveiben, ugyanakkor a jelzett panasz forrását nem találtam meg. Vö. Toepfer, 2007, 260–269. 

61  Christoph von Barby und Mühlingen (1537–1576) a wittenbergi egyetem rektora volt az 1555. év nyá-
ri félévében. AAV, 303.
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scopum sibi propositum habet, ad hanc unam metam cursum suum praecipue dirigit, et 
quidem iam Catechesin ac praecipua capita doctrinae christianae, quae constat in hac 
schola dextre et fi deliter explicari, studiose et recte didicit, nihilque magis cuperet, 
quam sese in eo studii genere certius confi rmare, si modo per fortunam hic commorari 
diutius et consuetudine ac voce doctorum, quos scit dei benefi cio in hac schola non 
Tyrones, sed longo iam usu confi rmatos, perfrui posset. 

Agnoscit enim nimis veram esse veterem illam querelam, qua apud Basylium et 
Nazianzenum extat, hac ex re magna dissidia in ecclesia oriri, quando ad eam docendam 
Th eologi subito nati, et qui alios doctores et senes non audiverunt, evehuntur, cum 
igitur sine aliorum auxilio coeptum studiorum cursum urgere nequeat, sedulo eum 
bonis omnibus et doctrinae amantibus commendamus et rogamus, ut huius Salomonis 
pium conatum, quibuscunque offi  ciis poterunt, adiuvent. Inprimis vero commendamus 
eum amplissimo senatui Bartphensi reverenter orantes, ut qua liberalitate hactenus erga 
hunc Salomonem usi sunt, deinceps quoque eundem complectantur eiusque studia 
propter nostrum hoc de ipso iudicium iuvare et ad ulteriora provehere pergant et 
statuant se de Ecclesia Dei praeclarius mereri non posse, quam si miseros scholasticos 
quorum pietate et industria spes sit puriorem Doctrinam ad posteritatem transmitti et 
propagari posse, liberalitate sua foveant. Haec pietas Deo grata est, isque sine dubio 
illis, quorum in hoc benefi centiae genere voluntas pia et off ociosa est, vicissim 
benefaciet. 

Bene vale pie lector. Witeberga XXIo Augusti Anno 1555.

Testimonium Salomonis Curaei Bartphani a Rectore Witebergensis 
MDLV

11.
David Stöckel levele a bártfai tanácsnak

(Wittenberg, 1568. augusztus 2.)
ŠAB MMB šk. č. 142.

Mindenekelőtt elnézést kér a tanácstól, hogy sokszor, ahányszor csak lehetséges, leveleivel 
fárasztja őket. Bizonyára az elfoglaltságuk akadályozza a magisztrátust, hogy mind ez 
idáig válasz nélkül hagyták, pedig előző leveleiből is nyilván megérthették, hogy számít 
rájuk. Elismeri, hogy szégyentelenül sokat panaszkodik, de égető szüksége kényszeríti, hogy 
újra és újra hozzájuk forduljon, akiktől már eddig is sok jótéteményt kapott, és akikre nagy 
tisztelettel tekint. Együttérzésüket úgy kívánja felkelteni, hogy emlékezteti a tanácsot, hogy 
a szenátorok közül számosan végeztek egykor, egy boldogabb korban egyetemi tanulmá-
nyokat. Szülei csekély vagyonuk miatt csak kis mértékben tudják támogatni. Nagyon nehéz 
körülmények között él, ám az adósságtól mindenképpen szeretne megmenekedni, ami 
olyan, mint a dögvész, mint a diákok pestise. Mivel a teljes hat hónapra nem kapott sem-
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mit, ezért kölcsönre kényszerült, ami tanulmányait komolyan akadályozza. Teljesen re-
ményvesztetten emlékezteti a tanácsot az isteni rendelésre, hogy a közösség világi vezetői a 
helyes nevelésről, oktatásról gondoskodjanak. Híres férfi ak példájának követését javasolja, 
akiknek azáltal lett fénylő a hírneve, hogy támogatták az egyházat, akadémiát, iskolát 
alapítottak. Közülük név szerint egyedül az alamizsnás Tiberius császárt említi.62 Patró-
nusainak sem lenne nehéz így tenni, és ezzel a városnak is komolyan használnának, hiszen 
a támogatottak kizárólag annak szoktak szolgálatot teljesíteni, akiktől a jótéteményeket 
kapták. Továbbá, miként a katonának is jár a zsold, úgy ő is megérdemli a fi zetséget. Ezért 
kéri a tanácsot, hogy még egy szemeszternyi időre küldjenek neki pénzt, vagy ha ez soknak 
tűnik, legalább váltsák ki szorult helyzetéből. Döntésükről írásbeli válaszukat várja. 

Salutem Dicit. 
Adeo crebris onero Paternitates Vestras literis, ut metuam. ne vobis taedium eas legendi 
aff eram. Quam quidem opinionem meam valde auget vestra in rescribendo tarditas. 

Toties enim vos compello, quotiescunque per tabellarios licet, nec tamen aliquid me 
profi cere video, quod tamen tabellionum culpa fi eri credo, qui vel literas non reddunt 
vel intempestive tradunt, aut certe vestra ardua negocia, quae hoc ipso tempore sunt 
frequentissima, impediunt, quo meis literis legendis vel ad eas respondendis, minus 
temporis vobis sit reliquum.

 Petitionem meam de patrocinio vestro erga me continuando, ex proximis meis 
literis haud dubie satis intellexistis, nec existimo a Vobis eandem omnino neglectum iri. 
Et quamvis non ignorem me impudenter facere, quod non erubescam vestras aures 
iisdem semper obtundere querelis et tam crebris solicitare vos, a quibus tam multa iam 
accepi benefi cia precibus audeam, tamen mei etiam iudico esse offi  cii, ut meam aperiam 
egestatem vobis, qui soli mederi ei potestis et soli promisistis. Ingenii mei verecundiam 
nosse vos non dubito, sed quorsum non impellit necessitas telum durissimum? 

Quo quidem ego in tantum sum vulneratus, ut ingenuitatis esse duxerim, precibus 
indefessis vos assidue fatigare, donec subveniatis. Versata est olim maxima vestrum pars 
in iisdem castris, in quibus ego nunc milito. (Sed quid prisca tempora vere aurea cum 
his miserrimis confero?) unde melius poteritis pro vestra Prudentia singula intelligere, 
quod ego srcibendo possim adumbrare. Novistis etiam tenuitatem facultatum 
parentum63 meorum, qui in hac temporum diffi  cultate paucissimis me iuvare rebus 

62  Tiberius császár (Kr. e. 42–Kr. u. 37) megítéléséről a történeti hagyományt leginkább Tacitusnak és 
Suetoniusnak az írásai határozták meg, akik rendkívül negatívan értékelik Augustus utódának uralkodá-
sát. Az ismert ókori szerzők közül egyedül Velleius Paterculus az, aki az előbbiekkel ellentétben dicshim-
nuszt zeng Tiberius kormányzásáról. Bár a levél szerzője ismerhette Paterculus munkáját, hiszen azt 
Beatus Rhenanus 1520-ban Baselban kiadta, valamint létezett egy ókeresztény (Orosius, Tertullianus) 
eredetű, erősen krisztianizált Tiberius-hagyomány is, viszont ez sem tartalmazza az alamizsnálkodó csá-
szár motívumát. Borzsák István hivatkozik Melanchthon történeti munkájára, akinél viszont szerepel a 
jótékonykodó császár képe, csakhogy ő Flavius Tiberius Constantinusról, azaz II. Tiberiosz (c. 535–
582) bizánci császárról írja mindezeket, nyilvánvaló tehát, hogy a levélben olvasható pozitív császárkép 
rá vonatkozik. Borzsák, 1960, 496–501; Chronicon Carionis. In: CR, XII, 1066–1067; Dihle, 1955.

63  David Stöckel családjáról lásd: Petrovič, 2011.
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possunt, et hinc facilime poteritis colligere, quantis in miseriis vixerim hactenus, 
quarum tamen omnium libenter obliviscerer, si modo hic in posterum aes alienum 
eff ugere possim, a quo tanquam peste, sicut et revera pestis est studiorum, abhorreo. 
Nunc igitur, quia totis 6 mensibus nihil accepi sumptuum, aes alienum contraxi, quod 
mihi maxima est causa tristitiae et ingens studiorum meorum impedimentum. 

Restat igitur solum hoc, ut postremum apud vos quaeram refugium imitando 
nautas, qui desperatis omnibus rebus ad anchoram unicum praesidium suum in rebus 
adversis profugiunt. Memineritis obsecro, praecepti divini, qui mandat gubernatoribus 
omnibus christiani nominis, ut curent homines de Deo recte erudiri et prospiciant 
subditis de doctoribus fi delibus, quos etiam mandat ali, quia Sanctus Spiritus eos per os 
Prophetae nominat Nutritores Ecclesiae. Hoc dulcissimum nomen ut vos quoque, qui 
etiam in fastigio rerum in patria nostra estis collocati, quibusque communis salutis cura 
est demandata, qui estis ornati sapientia, instructi consilio, et armati authoritate, 
retineatis, adminicula praebete ad conservandam Ecclesiam et propagandam ad 
posteros puram et incorruptam de Deo doctrinam.

Aspicite omnia clarorum virorum exempla, quorum nomen nulla alia re citius 
inclaruit, quam liberalitate in ordinem Scholasticum. Omnes pii et religiosi principes 
sicut et Magistratus in civitatibus plurimis, aluerunt suis sumptibus Ecclesias, instaurarunt 
Academias, fundarunt Scholas, etc., existimantes se nullum Deo gratiorem cultum 
praestare posse, quam omnem conatum eo dirigere, ut Ecclesiae nihil desit, ut omittam 
longiorem enumerationem, recitabo unum exemplum, Tiberius Caesar vir vere pius, in 
quo fuerunt omnia ornamenta, quae in optimo principe desiderantur mirum in modum 
delectatus est benefi centia in pauperes et ob id etiam largissimis a Deo opibus est donatus. 
Is enim aliquando ab uxore morosiore et tenaciore reprehenderetur, quod exhauriret 
aerarium publicum sua liberalitate in pauperes, pulcherrima hac sententia respondit. 
Nunquam defuturam fi sco pecuniam, quamdiu pauperes ex eo alerentur. 

Non igitur et vobis Patronis meis erit diffi  cile hoc factu, cum omnino nihil utilitati 
publicae decedat, imo potius multum accedat. Cogitate, quanto plus emolumenti 
aff erant docti viri rebuspublicis, quam immensa saepe pecuniae vis, cum haec facile 
recuperari possit, illi interim sint fere irrecuperabiles. Recolligite etiam apud vosmet 
ipsos amplissimam illam benedictionem rei familiaris, quam Deus mentiri nesciens, 
ornare volens benefi centiam, iuramemto confi rmare non detrectat, cum inquit, Amen 
Amen dico vobis, non perdet mercedem suam, quicunque vel potum frigidae aquae 
dederit uni ex minimis meis.64 Nec vero tantum iam enumeratas utilitates aff ert 
benefi centia, sed et alias multo plures et fere infi nitas, iuvat amorem patriae in multis, 
ut illi soli inservire constituant, cum ab ea sola benefi cia acceperint. Auget multorum 
industriam in discendo, praesertim in iis, qui sunt tenuiorum facultatem et sperant se 
etiam promotos iri. Inde cives boni multiplicantur, inde Ecclesia Dei augetur, inde 

64  „És aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, 
mondom nektek: nem veszíti el jutalmát” Mt 10,42.
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respublica peritos gubernatores sumit, inde gloria Dei augetur et patriae nomen celebre 
redditur. 

Et quid non praeterea? Agite igitur, praebete vos hilares in largiendo, cum tanta 
possitis vestra liberalitate aff ere patriae commoda, ne negligite vestra egentes ope, sed 
certissimum date illis apud refugium, qui diligenti cura studiis liberalibus incumbunt. 
Sicut enim milites, quicunque vel pro ipsius patriae salute dimicare debent, non serviunt 
sine certis stipendiis, nec se nullo praemio allecti periculis frustra obiiciunt, ita certe 
omnino aequum est docentes et discentes, sicut duces et milites e publico alere, 
praesertim eos, qui ingenue suam promittunt operam se non fore immemores 
benefi ciorum acceptorum, sed sedulam navaturos operam, ut maximae possint esse 
laudi suae patriae. Inter quos cum et ego me non immerito numerare possim, mei 
quoque memores sitis et mea studia strennue [!] adiuvate. Si ulterius non placet, oro, ut 
adhuc semestrem me hic alatis, si id quoque multum videtur, oro ut  tantum me hoc ex 
loco exolvatis, quod me exorare sinetis procul dubio. Quid enim agendum mihi esset si 
hac mea spe frustrarer, quia ne pedem quidem auferre hinc possem. Si id feceritis vestrae 
quoque voluntati ego, ubicunque mihi licuerit, libentissime satisfaciam. His saltem 
meis precibus aliquid tribuite, tunc vestra omnia rata apud me erunt tergiversabor 
nunquam. Postremum oro, ut per literas quamprimum vestram mihi signifi cetis 
voluntatem, ne diutius distractus animo et totus dubius ac suspensus hic vivam, sed 
certam metam praefi nitam habeam, intra quam ea, quae ad studia mea continuanda 
pertinent, componere mihi liceat. 

Hisce commendo Paternitates Vestras in protectionem altissimi, qui vestra omnia 
regat et gubernet, ut vobis et toti Reipublicae salutaria cogitetis et agatis. Valete feliciter 
et me votorum meorom compotem reddite. 

Datae Wittebergae 4 Nonas Augusti, qui dies clarus redditus est praeliis infelicissimis 
duobus Romani Imperii. Semel enim fusi sunt ad Cannas ubi innumeri fere occiderunt 
ex Romanis militibus.65 Et iterum in Germania inter Visurgim et Rhenum paludes 
totus Romanus exercitus et omnia eius auxilia ad internecionem usque caesa sunt, ante 
annos 1556.66 

David Stöckelius 
Paternitatum Vestrarum observantissimus cliens.

Külcím: Prudentissimis et Circumspectis Viris N. N. iudici et iuratis civibus civitatis 
Bartphensis, Dominis ac Patronis suis summa semper obseruantia colendissimis

65  A cannaei csatát a második pun háború idején vívták Kr. e. 216. augusztus 2-án.
66  Kétségtelenül a teutoburgi csatára gondolt, amely Kr. u. 9-ben, ősszel zajlott le. Az Eber-féle Calenda-

rium Historicumban – amely ha nem is közvetlen forrása volt a levélírónak, de jelzi, hogy a korszakban 
mely időpontokra datáltak különböző történelmi eseményeket – viszont a római legiók nevezetes vere-
sége pont augusztus második napjánál szerepel Kr. u. 12-re datálva, így ha hozzáadjuk a tizenkettőt az 
1556-hoz, megkapjuk David Stöckel misszilisének helyes keltezési évét, azaz 1568-at. Eber, 1559, 275. 
A dátum megfejtésében köszönöm Szabó András Péter segítségét.
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