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A DEBRECENI KOLLÉGIUM KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI

Debrecennek a 19. század második felére -  a millennium előtt -  elért 
eredményes fejlődését a lexikoníró történész így örökítette meg: „az előbb még 
egy nagy faluhoz hasonlító város most egyike hazánk legelőkelőbb városainak, 
mely ... a nagy város mozgalmas képét tünteti fel.” Ehhez a látványos átalaku
láshoz két tényező adta a lendületet: a királyi várossá nyilvánítás és az a szellemi 
légkör, amelyet a Debreceni Református Kollégium (továbbiakban: Kollégium) 
sugárzott önbizalmat erősítő tartásával és puritán fegyelmével. Buda visszafog
lalása és Magyarország törököktől való megszabadítása után ez a szellemi erő 
emelte porból a magasba a tűzből kimenekült „főnix”-et. Ahhoz, hogy e város 
kereskedelmével az Alföld egyik „emporiuma” lehessen, ahova nemcsak a 
„bécsárusok” jutnak el, hanem érdemes eljönnie angol, németalföldi, svájci, 
németországi kereskedőknek is áruik behozatalára, vagy az olcsóbban vásárol
ható gabona, liszt, állatok felvásárlására is, szükség volt a leszűkült külföldi 
kapcsolatok felélesztésére, megteremtésére. Ebben oroszlánrészt vállaltak a 
Kollégium akadémikus diákjai és professzorai, valamint a Kollégiumból kike
rült lelkészek.

A külföldi kapcsolatok sokrétű, szisztemetikus feltárása egy rövid írásban 
lehetetlen. Ezért csupán azokra a szellemi hatásvonalakra összpntosítom gon
dolataimat, melyek Debrecen és a Kollégium külföldi akadémiai kapcsolatainak 
meghatározói.

A privilégiummal, a jus oppidorummal járó politikai, gazdasági, társadalmi 
és szellemi élet 17. század végi hozzávetőlegesen gyors rendeződését még a 
reformáció szellemi eredményei formálták, és a 18. századra megalkották a 
felvilágosodás szellemi hátterét. Nem véletlen, hogy II. József édesanyja halálát 
követő napokban a Türelmi Rendelet előmunkálatát, hónapokkal törvényes 
kihirdetése előtt, 1780 december elején, megküldte Debrecen városának. Ezt 
Sinai oklevélgyűjteménye őrizte meg számunkra.1 A király szerint Debrecen 
nyitott volt a felvilágosodás külföldi hatásainak mérlegelésére, az itthon nyert 
értékek külországban való hasznosítására, valamint hazai elterjesztésére. Deb
recent felvilágosodás kori magatartása alapján egyszer konzervativizmusával, 
ortodoxiájával a „maradi” városok közé sorolják, máskor szabadságáért minden 
áldozatra kész városnak titulálják. E jelzők valóban érvényesek, mert e két 
véglet között vált a felvilágosodás idején Európa hírűvé. Az utóbbi években,
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külföldi utaim során az Európa-hírűséget igyekeztem megérteni. Indítást adott 
Ottmar Feylnek a jénai egyetem évkönyvében megjelent tanulmánya,2 mely 
bemutatja a magyarországi diákok művelődéstörténeti szerepét egy külföldi 
akadémia életében. A jénai egyetem hallgatói között ui. az 1790-1796. évi 
szemesztereken, azaz hat év alatt, összesen 206 magyarországi protestáns tanult. 
Debreceni kollégista 43 (21%) volt. Tehát a felvilágosodás során Európát járó 
kollégiumi diákok külföldi szereplése egyáltalán nem jelentéktelen. Nem hagy
ható figyelmen kívül a nyugat-európai szellemi vezetőkkel folytatott levelezés 
sem. Göttingenben, Heidelbergben betekinthettem az egyetemi levéltárak gyűj
teményeibe, amelyekben számos magyar, illetve debreceni levél vár még feltá
rásra. Illusztrációként említem Beck Jakob bázeli professzor levélgyűjteményét. 
A mintegy négyszáz oldalas kötetnek 463 levele közül -  az 1735—1785-ig 
terjedő fél évszázad alatt -  168 (36%) érkezett Magyarországról Bázelbe, vagy 
Bázelből Magyarországra, melynek többsége a Kollégimból svájci egyetemen 
járt személyek levélváltásait tartalmazza3. A levelek hivatkozási adatai között 
Debrecen 14-szer, London ugyancsak 14-szer, Berlin 13-szor, Párizs 12-szer 
szerepel. A svájci városokon kívül Európából csak Strassburg előzi meg Deb
recent. A felvilágosodás ez időszakában az európai művelődés szellemi kölcsön
hatásainak jelentős hordozói közt volt Debrecen és a Kollégium.

A nyugat-európai szellemi áramlatok több irányból érkeztek Magyarország
ra, hatásuk a különböző régiókban s városokban más és más változatban jelent
kezett. Debrecen város befogadó készsége, az átvett s átszűrt befolyások inten
zitása a Kollégium diákjainak, tanárainak külföldi egyetemi kapcsolatain 
keresztül -  hazai s külföldi források összevetésével és mérlegelésével -  nyomon 
követhető.4 A magyar egyháztörténetírás azonban napjainkig sem tisztázta 
mélyrehatóan, hogy az akkori fő szellemi hatások közül miért éppen a helvét 
irányú reformáció hódított eredményesebben.5 Hiszen, mint ismeretes s magam 
is rámutattam, a reformáció különböző irányzatai közül a Tiszántúl, illetve 
Debrecen reformációjában megragadható a francia humanista jelleget mutató 
helvét irányzat térhódítása.6

A Kollégium diákjai és tanárai külföldi egyetemjárását, felkészülését nem
csak a reformáció irányzataival kapcsolatos adaptációs tényezők befolyásolták, 
hanem -  akadályozólag is -  a magyarországi protestánsok egyházjogi helyzete. 
Az úgynevezett gyászévtizedtől a Türelmi Rendeletig -  tehát valójában gyászév
századnak nevezhető koron át -  királyi és felsőhatósági, helytartótanácsi ren
delkezések engedélyétől, vagy tiltásától függően alakult a külföldi tanulás. A 
történeti helyzet engedte lehetőségeket maguk a peregrinusok teremtették meg. 
Az ellentmondásos helyzet áttekintése s benne a debreceni diákok külföldi 
egyetemjáró útjainak felmérése pontos számadatokban addig nem mutatható ki, 
amíg minden külföldi egyetemnek az anyakönyveit -  természetesen az eddig 
feltárt eredmények összevetésével -  át nem vizsgáljuk. Ugyanis hazai enge
déllyel rendelkező diákok külföldön már szabadon választották meg tanulásuk 
helyét s nem kötötte őket itthoni hatóságaik által összeállított engedélyezett és
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tiltott egyetemek listája. Főként híres professzorok hallgatására törekedtek és 
sem a hazai intésekkel, sem a visszarendelésekkel nem törődtek.7

A Kollégiumból külföldön tanulók létszáma a reformáció félévszázadáról 
hiányos. A Demjén János és Bakóczi János készítette diáknévsorokból, ún. 
seriesekből csupán 248 diákról tudunk. A 17. században a Kollégium anyainté
zetében -  nem számítva a partikulák tanulóit -  3478-an tanulnak. A 18. század
ban a tanulólétszám 7483-ra növekedett8. Számításaim szerint e tanulók közül 
a 16. században 23-an (9,27%), a 17. században évi átlagban 35-en, a 18. 
században pedig évi átlagban 79-en jártak külföldi egyetemen. Hazai számada
tainkból megállapítható az egyes külföldi egyetemek vonzásköre és összeállít
ható a leglátogatottabb egyetemek jegyzéke. Különösen a 17-18. századból 
elégséges adattal rendelkezünk statisztikai kimutatásukra.

A 17: században a debreceni diákok többsége Németalföldön tanult. A 
holland egyetemek között első helyen Franecker áll (1600-1650 közt 33, 1651- 
1700-ig 69, összesen: 102 a Kollégiumból való diák). A második helyet foglalja 
el Leiden ( 1600—1650-ig 11-en, 1651—1700-ig 56-an, összesen: 67 diák), Lei- 
dent a harmadik helyen Utrecht követi (1600-1650-ig ugyan 17 diákkal, de 
1651-1700 között 31-en vannak egyetemén a Kollégiumból, tehát a 17. század
ban összesen 48-an).9

A Kollégiumból peregrináltak többsége a 18. században már Svájc felé veszi 
útját. A leglátogatottabb egyetem Basel lesz, Franeckeren is túltesz vonzásával. 
Franecker és Basel közt ingáznak a diákok és az első helyet Basel nyeri el. 
1700-1800 között Franeckerben 84-en, ugyanakkor Baselben 104-en tanultak. 
Különösen a század második felében vált kiemelkedővé a baseli egyetem von
zása a Kollégium diákjai számára.10

A németországi egyetemek növekvő hírneve nyomán a 18. században és a 
19. század fordulóján a holland és svájci egyetemekhez felsorakozott a jénai, 
heidelbergi, göttingeni, valamint a hallei egyetem. (A 19. században lassan a 
bécsi egyetemre is hajlandók kimenni a debreceni diákok, mert az engedély 
megszerzése máshova körülményesebb.) Ezekről az egyetemekről sok adat áll 
rendelkezésre, éppen ezért periódizálásuk és rangsorolásuk összetettebb. Ezért 
most csupán részadatokkal mutatom fel hatásukat. Németországban a 17-18. 
században -  tehát két évszázad alatt -  a Kollégiumból, helyi forrásaink szerint, 
152-en, ebből 1750-1880 között 33 diákunk tanul. A jénai egyetem nyilvántar
tása szerint viszont az 1790-1796 közötti hat esztendőben a magyarországi 
protestáns hallgatók száma: 206, Kollégiumunkból 43, a magyarországiak 21 %- 
a, tehát több, mint az itthon nyilvántartottak száma. Az összevetésből kiderül a 
hazai és külföldi adatok ellentmondása, de e két összevethető diákjegyzék 
szerint megállapítható, hogy az 1725-1802 években a Kollégiumból 94-en 
tanultak Jénában. Ezzel egyenrangú látogatásnak örvendett a megalakulása 
utáni évszázadban (1737—1831-ig) Göttingen. A 499 magyarországi hallgató 
közül 119 debreceni kollégista volt (23,85%).11
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A Kollégiumban tanító tanárok felkészülésének külföldi helyeit vizsgálva 
kiterjedtebb, szélesebb ugyan a kép, de az egyes gócpontok egyezősége kimu
tatható. A Balogh Ferenc közölte tanári névsorból ismert 23 tanár közül 6 
németalföldi (26,09%), 4 svájci (17,39%), 7 németországi (30,43%), főleg 
göttingeni és 1810 után 6 bécsi (26,09%) akadémikus volt. Néhányan Angliában 
is jártak.12

A külföldi utak betekintést nyújtanak az akadémikusok felvilágosodás kori 
érdeklődésébe.

A felvilágosodás kezdetén a Kollégium kapcsolata németalföldi hatásokat 
mutat, ahol késői zwingliánusi, Ramus, Amesianus, Vendicianus dialektikai, 
tanító és vitázó teológiája befolyása alatt fejlődik a puritanizmus. Tért hódít a 
bölcsészettan, a matematika, a logika és a történelem tanítása, átszőve cartesia- 
nusi és coccejanusi13 elvekkel. A Kollégium tanárai közül Martonfalvi György 
még a Ramus felfogása szerinti dialektikát adta elő. Szilágyi Tönkő Márton 
Descartes elveit hirdette, mely miatt sok támadás érte.14 Lisznyai Kovács Pál az 
üldözések idején, 1671 után Hollandiában nyert menedéket. Bibliai kronológiát, 
kritikai teológiát, matematikát és történelmet tanított. Kiemelkedő műve a 
„Magyarok krónikája” (1792).15 A 18. század elején szintén Hollandiában tanult 
Piskárkosi Szilágyi Márton, 1716-1749 között bölcseletet és történelmet okta
tott.16 Németalföldi, angliai felkészülés után 1760-ban lett kollégiumi pro
fesszor Sinai Miklós. Kimagasló tanáraink egyike volt, aki hatalmas egyháztör
téneti forrásanyagot gyűjtött össze, s ezzel a hazai magyar történetírás kútfőit is 
gazdagította.17 Ugyancsak Hollandiában tanult Debreceni Ember Pál, aki meg
írta a magyarországi és erdélyi református egyház történetét.

A németalföldi és magyarországi kapcsolatok alakulásában a két nép függet
lenségi harcainak hasonlósága és a tudományok művelése terén egymásra szo
rultsága is jellemző. Csupán két mozzanatot emelek ki az ismertebb szellemi 
hatások közül. A történetkutatás és történetírás fontosságának felismerése az 
egyik, mely különösen Van den Honért leideni, Daniel Gerdes groningeni és 
Friedrich Adolf Lampe utrechti -professzorok befolyására erősödött meg. A 
Kollégiummal való élénk kapcsolatuk jelentősen fellendítette a történeti adatok 
tudományos gyűjtését és azok feldolgozását. A múlt ébresztése -  már a felvilá
gosodás hajnalán -  e külföldi kapcsolat révén vált a Kollégium történelemtaná
rainak legfontosabb teendőjévé. A holland-magyar történetírói érintkezést iga
zolja Debreceni Ember Pál, franeckeri volt akadémikusnak F.A. Lampe által -  
Ember Pál halála után, családja kérésére, az ellenreformáció cenzúrájának 
kivédése érdekében -  1728-ban publikált műve, melyet Kocsi Csergő János 
teológiai professzor, a Tiszántúli Református Egyházkerület (továbbiakban 
Tisztántúl) püspöke nézett át és 1708. május 3-án ajánló sorokkal látott el.18 A 
felvilágosodás hozta el a magyar történelem felé forduló nyitottságot. A kollé
giumi tanárok történelemszeretetének vonzásába kerültek a református lelké
szek, tanítók, a tudományok művelői. Köztük találjuk Veszprémi István debre
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ceni orvost, aki Magyarország és Erdély orvosainak életrajzi adatait állította 
össze. A személyét dicsőítő vers érvényes volt a Kollégium tanáraira is:

„...úgy éled föl a Hon feledésbe merült 
sok alakja menten...
hát szabad e feledés homályába kerülnie annak, annyi halottat az életre ki 

visszahozott;
Tűrheti ezt a magyar?
Szórjátok hát tele kézzel -  várja Magyar Phöbus -  
most a babérkoszorút...”19
A másik fejlemény a történelem felelevenítése mellett főként angol-holland 

kapcsolatra utal. Ez a Biblia kortörténeti, régiségtani, nyelvészeti, kritikai, 
exegetikai, izagogikai ismeretanyagának összefoglaló, magyarázó feldolgozása 
és tanítása. Hollandiából -  Utrechtből hazatérve Körösi Mihály debrecen-ispo- 
tályi lelkész Debrecenben 1739-ben adta ki „Az Újtestamentumra mutató táblát” 
s készítette el a „Magyar Concordantzia, avagy az Ó- és Újtestamentomra 
mutató Tábla” c. művét.20 Valószínűsíthető, hogy református peregrináció útján 
került tiszántúli lelkészi könyvtárakba a 18. század közepén (1749-1779), a két 
évtized alatt folyamatosan kiadott, mindkét Testamentumot magába foglaló, 19 
hatalmas kötetből álló, igen részletes magyarázatokkal ellátott teljes Biblia, 
mely angol, holland, francia, német nyelven jelent meg. Térképekkel, szóma
gyarázatokkal, héber, görög, arám nyelvészeti jelentésekkel, részletes izagógi- 
kával ellátott exegetikai alkotás. A Mennyei Jelenések könyve (19. kötet) 
bevezetése közli Newtonnak a Dániel könyvével összehasonlító tanulmányát.21

Svájc volt a másik egyetemi és művelődési központ, ahol a református 
kantonokban konzervatív és radikális humanista álláspontok ütköztek a magyar- 
országi reformátusok egyházi megújulásához hasonlítható módon, de attól elté
rő viszonyok között. Ugyanis bár Magyarországon a bécsi és linzi békekötés 
(1606, 1645) kimondta a vallásszabadságot, mégis felerősödött az ellenreformá- 
ciós támadás és a pozsonyi törvényszék felállítása gyászba borította az ország 
protestáns területeit. A 18. század közepén -  a már-már enyhülő történelmi 
helyzetben Debrecenben -  a Kollégiumot anyagilag támogató városi alapítványt 
megvonták attól a református nevelőintézettől, melynek kihelyezett iskolái az 
egész országot behálózták. Ugyanakkor a helvét kantonokban az 1645. évi 
vesztfáliai békével megerősödtek a református gyülekezetek s a felvilágosodás 
idején európai hírűvé emelkedtek egyetemei. A svájci kapcsolatokat ez időben 
a Kollégium professzoraival kialakult jó viszony elmélyítette.

Svájci egyetem hallgatója volt Maróthy György, akivel eddig legtöbbet 
foglalkozott az utókor s aki sokrétű levelezést folytatott Jakob Beck baseli 
professzorral.22 Baselben szerzett orvos doktori oklevelet Hatvani István, a 
Kollégium hírneves professzora.23 Zürichben és Utrechtben járt egyetemre 
Varjas János professzor, az éledő magyar nyelv lelkes művelője, Csokonai Vitéz 
Mihály tanára, a magyar nyelvű költészet barátja.24 Ismert tanárokról lévén szó,
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csupán a kiemelhető és a kölcsönhatásokra utaló néhány szempontra hívom fel 
a figyelmet.

Svájci kapcsolat révén bontakozott ki a Kollégiumban a pedagógiai reform- 
törekvések gyakorlati megvalósítása. A magyar tanügy fejlődésében Maróthy 
György szerepe közismert. Már Mária Terézia trónralépésekor, 1740-ben elké
szült az ún. „Idea”-jával, majd 1741-ben „Opiniones”-ével lerakta a kollégium 
tanítási rendjének szisztematikus alapjait.25 A Maróthy György és Jakob Beck 
baseli professzor meghitt barátsága révén keletkezett levelezésből következtetni 
lehet arra, hogy Maróthy pedagógiai elgondolása a baseli iskolareform előké
szítésében közvetve hatott.26 A baseli gimnázium reorganizációja ugyanis Beck 
kezdeményezésére indult meg, végrehajtása azonban csak gr. Teleki Sámuel 
Baselben tett látogatása után valósult meg.27 Az űn. „Schulkomission” készítette 
„Schulordnung”-gal Baselben 1761-ben vezették be a gyakorlati pedagógiai 
újítást. Nálunk ez -  Maróthy korai halála miatt -  egy évtizeddel késett s csak 
1770-ben -  amikor Svájcban iskolalátogatási szabályzatról leveleztek -  hirdet
ték ki a „Methodus”-sal a felvilágosult és haladóbb tantervet. A „Methodus” 
nevelés-metodikai ismeretekről és didaktikai érzékről tanúskodó hagyományt 
őriz. A Kollégium tanárkarának a „Ratio Educationis”-szal szembeni állásfog
lalása nem annak tartalmát ellenzi, hanem a végrehajtás módszerével száll 
vitába, mellyel valójában a „Ratio Educationis” deformálódását, lényeges fel
világosodás kori tartalmát is megvédték.28

A nevelés, tanítás kiszélesítését szolgáló jelentős svájci hatásra utal a nyil
vános könyvtár gyakorlati megvalósítását szorgalmazó gondolat, a könyvaukció 
megszervezése, a nyomdatechnika és a könyvkiadás fejlesztése.29 Baselben 
Beck, Debrecenben Maróthy volt a mozgatója. Ő rendezte az első debreceni 
könyvaukciót és a bevételből -  másodpéldányok eladása révén -  fizikai eszkö
zöket, csillagvizsgáló nagyító lencsét, az énekkari és zenetudományi munkához 
kottákat, a nyomdának pedig görög betűket szerzett be Beck professzor révén.

A harmadik kiemelhető svájci befolyás is pedagógiai jellegű, a korabeli 
nyelvújítási törekvés, melyet Maróthy és Varjas professzor szorgalmazott. A 
Maróthy által kiadott számtankönyv nyelvújítási készségére vall, a magyar 
szóhasználatban a latin nyelv kifejezéseihez alkalmazkodott,30 a számvetés 
magyar szavait (összeadás, kivonás, osztás, sokszorozás stb.) alkotta meg, 
eszközeinek pedig népi szóhasználatát igyekezett megörökíteni (a mérőónt pl. 
mérőzsinórnak nevezte). Svájci befolyásként említhető Hatvani professzor 
egyik fizikusi, orvosi szerepéhez kapcsolódó tanulmánya,31 melyet a nagyváradi 
fürdőkről írt s természettanilag és orvosi tekintetből vizsgált. Úttörő munka ez 
a magyarországi fürdőhelyek feltárásának, a hőforrások hasznának és jelentő
ségének megismerésére. A svájci egyetemek is végeztek geológiai és geográfiai 
kutatásokat és a peregrinusok, utazók részére térképeket készítettek. A Drezdá
ban, Lipcsében 1762-ben kiadott -  európai országokról és városokról összeállí
tott -  térképgyűjteményhez Beck baseli professzor írt előszót.

64



Debreceni nézőpontból a jelentős felvilágosodás kori egyetemi szellemi 
központok (Jéna, Heidelberg, Halle stb.) közül kiemelkedik Göttingen.32 Az 
1737. évben kapuit megnyitó Georgia Augusta egyetemen évente több mint 
ezren tanultak. Könyvtára hamarosan félmillióra növekedett, több, mint 14 ezer 
térképe volt és 5250 darabra becsülhető a kézirattára (adatok a 19. század 
második feléből). Európa hírű tanárkarával33 hamar kivívta magának az elsősé
get és a 18. század második felében Európa tudományos irányítója volt. A 
forradalmibb francia, a pedagógusabb felfogású angol, a függetlenséget, sza
badságot zászlójára tűző németalföldi és svájci felvilágosodás értékei mérlege
lésével igyekezett összekötő hidat építeni a szellemi irányzatok között. Az 
egyetem Tudományos Társaságot alapított és kiadta a Göttingeni Tudományos 
Híradót (Göttingische Gelehrte Anzeigen)34. Az egyetem hat fakultást tartott 
fenn (teológiai, jogi, matematikai, filozófiai, orvosi, természettudományi kar), 
külön szemináriummal, levéltárral, könyvtárral. Botanikus kertje az egyetem 
alapításával egyidejű (Hortus Medicus).

A debreceni akadémisták a 18. század második felétől kezdve növekvő 
számban tanultak Göttingenben, és a Kollégium korabeli professzorai közül 
legtöbben az ott szerzett diplomával jöttek haza tanítani. Göttingenben tanult 
Diószegi Sámuel a kiváló botanikus, a rendszeres botanika hazai megalapítója.35 
A kiváló professzor, majd püspök, Budai Ezsaiás -  holland és angol egyetem
járás után -  szintén Göttingenben lett a bölcsészettan doktora. Sárváry Pál a 
rajzoktatás és rézmetszés szorgalmazója, Eresei Dániel -  Hatvani István után -  
a hazai statisztikai adatfelmérés úttörője, Péczely József Európa latin nyelven 
megfogalmazott összehasonlító történetének szerzője s az anyanyelven publi
kált „Magyarok Története” című mű írója, ugyancsak Göttingenben tanult.

A holland-magyar kapcsolatok révén fellendült a történelemírás és a biblia
kritika. Svájci érintkezés során hangsúlyt kapott a neveléstudomány, németor
szági hatásra pedig tért hódít a művelődéstudomány és a kultúra terjesztése. A 
göttingeni kapcsolatok legeredményesebben a Kollégium kultúr- és művelődés- 
ügyi missziójában hatottak. Budai Ezsaiás 1794-ben kezdte meg a tanítást. Első 
jelentős műve a „Commentatio de causis culturae”36. Nevéhez nemcsak a 
klasszika-filológia (nyelvészet, szövegkutatás) bevezetése, de még inkább a 
tankönyvkiadás szorgalmazása fűződik, melyben fontos helyet kap a természet
rajz és a növénytan. Kitűnő támogatója Diószegi Sámuel, volt göttingeni diák, 
aki növénytani, fűvészkerti tankönyvével a hazai botanika terjesztésében, alap
vető szolgálatot tett. A kollégiumi oktatás szabályzatának elkészítésében Budai 
Ézsaiásnak vezető szerepe volt. Históriai művei országszerte tankönyvvé váltak 
(Régi tudós világ históriája, Magyarország históriája).

Művelődéstörténeti küldetés felismerése eredményezte a tankönyvek kiadá
sának felgyorsulását. Ezzel összefügg a tankönyv-illusztrációk készítése, a 
rajzoktatás bevezetése és a rézmetszés elterjedése, melyet külföldön is haszno
sítottak. Németországi hatást mutat a diákegyesületek megalakulása. Heidel- 
bergben, Göttingenben, Jénában sorra alakulnak a különféle egyesületek. Kis
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Bálint békésbánáti esperes Jénában tanúja a fellendülő egyesületi munkának, 
Sárváry Pál professzor pedig göttingeni tapasztalatait valósítja meg, amikor 
vezetése alatt az érettebb tanulók szövetkeznek a tanári karral az iskola szellemi 
fejlesztésére. Tanárok írják a könyveket, diákok készítik ezekhez az illusztráci
ókat (természetrajzi ábrákat, térképeket, geometriai rajzokat stb.). A tanári 
karral végzett közös munka Sárváry alatt virágzóan működik s a tudományos, 
művészi alkotások páratlan példáját mutatja fel a kollégium történetében.37

Művelődéstörténeti szempontból haladást mutat a felvilágosodás nyomán 
kibontakozó statisztikai feldolgozó munka, melyet -  Hatvani István kezdemé
nyezése után -  Eresei Dániel Göttingenből hazatérve honosított meg38, valamint 
az összehasonlító történettudomány művelésének megkezdése, mely -  szintén 
Göttingenben végzett -  Péczely József nevéhez fűződik.39

Befejezésként szólni illik a debreceni Kollégium segítségére siető külföldi 
segélyezési akciókról, melyek a Kollégium kiterjedt ismerettségi, baráti kapcso
latait, tanító-, nevelő munkája megbecsülését jelzik. A professzori kar által 
küldött, 1753. október 2-án keletkezett „Calamitas ac periculas...” kezdetű — 
nyomorúság és veszedelmek között született -  levél segélykiáltására jött létre 
az angol, a svájci és a németalföldi alapítvány. Ezzel pótolták a kollégiumi 
tanárok állásainak fenntartására szolgáló, 1752-ben letiltott városi támogatást, 
hogy megmentsék a Kollégiumot a szétszóratástól (amit Pápa és Patak nem 
kerülhetett el).40

Skylla és Charibdis közt élő, politikai elnyomás és kétségek közt szorongó, 
anyagilag nehéz helyzetbe kényszerített Kollégiumával -  az európai reformátu
sok segítsége és támogatása révén volt Debrecen -  Pethe Ferenc szerint -  „a 
magyar felvilágosodás Európával lépést tartó nagy iskolájának színhelye”.
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nak elveszett paradicsoma 1792. Uo. R. 607/24
7. TtREL Felsőhatósági körlevelek gyűjteményei, seniorok nyilvántartásai. 

TtREL I.3/a, 1.1.a, b, c. II.l/c, d, II.l/j. II.l/f. II. 28. stb.
8. TtREL II. 28. Demjén, Bakóczi diák-, senior-, tanár- névsorok, életrajzi 

adatok. Lásd még Tury Etele adattárát. Tanulólétszám Bakóczi i.m. 
Balogh Ferenc, Nagy Sándor kollégium történeti művei. Balogh Ferenc. 
A debreceni református kollégium története adattári rendszerben Deb
recen. 1904. S. Szabó József. A debreceni református kollégium (Csen
des korszak 1711-1740, Külső hányattatás 1740-1782, Dicsőséges fél
század 1782-1849)

9. TtREL. 1.1.j. 1616-1870.
10. Kosáry Domokos i.m. Svájcban, Baselben tanult magyarok számát még 

nem pontosíthatta. Baselben csupán debreceni akadémikus 1700-1800-ig 
104. Uó'. A történelem veszedelmei. 145. A 18. században Baselben kb. 
200 magyar diákot jelez. Jénából 1760-1799 között 629 magyar, 
Göttingenben 1767-1808-ig 285 magyar diák tanult.

11. A debreceni akadémikusok jénai, heidelbergi, göttingeni névsorát s a 
debreceni Kollégium subscriptióját egyeztettem (szerző).

12. A Kollégiumban tanult diákok, seniorok, tanárok névsorát rövid életrajzi 
adatokkal állította össze Bakóczi János. TtREL II. 28.

13. Cartesianus-coccejanus. Descartes és Koch tanításának kevert formája.
A felvilágosodás idején sok ellentétnek a rugója. Az 1673. évi radnóti 
zsinaton vetélkedés. Zoványi Jenő'4. A coccejanismus története. Budapest 
1890. Cartesianusok, Descartes filozófiájának továbbadói. Descartes 
vezéralakja az újkori gondolkodás eszméi megfogalmazásának (Discours 
de la méthode). Kora természettudományos gondolkodója.” Cogito ergo 
sum” a kételkedés kimondása. Mechanika, optika, matematika, fizika 
tanítója. Egyensúly törvénye. Filozófiájából táplálkozik Kantig a felvi- 
lágásodás eszmeisége. Nézetellentéteket váltott ki Európa-szerte. Mar- 
tonfalvi György szemben áll a coccejanusokkal. Révész Imre4. Társadalmi 
és politikai eszmék a magyar puritanizmusban. 1943. Zoványi Jenó'4. 
Puritanus mozgalmak... 1911.

14. Szilágyi Tönkő Mártonról Zoványi Jenó'4. A tiszántúli református egy
házkerület története. 1939..

15. Lisznyai Kovács Pál a Szent História mellé verset írt Mártonfalvi 
Györgyhöz 1681-ben.

16. id.ifj. Piskárkosi Szilágyi Sámuel gyűjteménye R.607 143 kéziratsoro
zatot alkot a Nagykönyvtárban, Debrecenben. A felvilágosodás koráról 
tanulmányozásra ajánlható.

17. TtREL. külön gyűjteményben őrzi Sinai által megszerzett oklevelek 
másolatait. TtREL I.24/a. Nagykönyvtár R 509/1-75.

18. Debreceni Ember Pál kéziratát kissé átdolgozva Lampe adta ki Utrecht- 
ben 1728-ban. Részletes gyülekezet-történeti adatokkal gazdag munka.
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Névtárai korabeli egyháztörténettel foglalkozók gazdag forrás-kincstára. 
Bőd Péter kiegészítette az erdélyi református egyház adataival egyház
történeti 1-3 kötetes nagy müvében: História Hungarorum ecclesiastica. 
Leiden 1888-90.1—III. k. Közlés belőle Scrinium Antiquarium 1762-63.

19. Veszprémi István: Succinta Medicorum Hungáriáé et Transilvaniae 
biographia. Bilingvis kiadás 1968.

20. Körösi Mihály ispotályi lelkész: Magyar Concordantzia Győr, 1788.
1-2 kötet.

21. A teljes Biblia magyarázata, héber, görög, arám szavak értelmezése, 
különböző véleményen levők bevezető tanulmányaival. 1749-1770-ig 
Teller, Dietelmaier, Bruckner szerkesztésében angolból, hollandból, 
franciából fordításokkal. Köztük János Mennyei Jelenésekről írott 
könyve bevezető tanulmányai között van: Newton értelmező magyará
zata és a Dániel könyvével történő párhuzamának feldolgozása.

22. Maróthyról írt irodalom igen gazdag, köztük legújabbak: Csomasz Tóth 
Kálmán, Tóth Béla, Lengyel Imre stb. A Kollégium története jubileumi 
kiadásban; Lengyel Imre-Tóth Béla: Maróthy György nevelési törekvé
seinek külföldi gyökerei. Debrecen, 1971 (Kossuth Lajos Tud. Egyet, 
könyvtárának közleményei 76.; Tóth Béla: Maróthy György szerepe a 
Debreceni Kollégium könyvtárának fejlesztésében: Tóth Béla: Maróthy 
György albuma. Uo. Studia Litteraria XI. 1973. 107-126. Maróthy által 
készített Idea, Oppiniones-ről Tóth Béla kézirata TtREL. Sinka Sándor.
A debreceni gimn. oktatásügye 1848-ig.

23. Hatvani Istvánról Imre Lajos: A magyar Faust. Erdélyi Múzeum, 1893. 
Elekes György: Hatvani István receptjei a debreceni diákok részére, 1940. 
Kb. 280 receptje maradt fenn. TtREL II. 12.d.

24. Varjas János életéhez, Szilágyi István tanulmánya. Erdélyi Múzeum 1859.
25. Maróthy által készített Idea és Oppiniones-ről Tóth Béla kézirata TtREL. 

Sinka Sándor i.m.
26. Beck Jákobbal levelezés: Die Korrespondenz des Basler Professor Jakob 

Christoph Beck. Basel 1968.
27. Uo. 319. Teleki 1761. márc. 21-én tért vissza Párisból Bázelbe.
28. Kormos László: A Türelmi Rendelet és a tiszántúli protestánsok. Klny. 

Déri Múzeum évk.-ből.
29. Beck munkáinak jegyzéke, i.m. 16 kk. Uo. 184, 185 levél. Uo. 193. levél 

1744. aug. 8.
30. Sinka i.m. Maróthy Számtankönyve.
31. Hatvani Istvánról Imre Lajos: A magyar Faust. (Erdélyi Múzeum, 1893) 

Lósy-Schmidt: Hatvani István élete és művei. 1932. Elekes György: 
Hatvani István receptjei a debreceni diákok részére. 1940. i.m. Kb. 280 
db. receptje maradt fenn. TtREL. II. 12. d. Doktori értekezésének címe: 
Aestimatio morborum ex facie. (A betegségek megítélésének felismeré
séről). Baselben doktorált medikusként. Beck levelezése. Lm. Pesti
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Commisio két hatalmas kötete 4400 oldalnyi, Hatvani előszavával.
32. Johann Stephan Pütters: Versuch einer academischen Gelehrten-Ge- 

schichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen. Göttingen, 
1765.

33. Elenchus Promotorum et Doctorum in Restaurata Academia Giessena 
creatorum (1650-1876-ig több kötetben Göttingen könyvtárban). Göttin- 
geni egyetemi könyvtárban található évkönyvek az egyes fakultások 
történetei (teológiai, jogi, orvosi, filozófiai fakultás) kurátorok, rektorok 
kiadványai, professzorok önéletrajzai, köztük Michaelis, Pütter, Schlözer, 
Bürger, Müller, Thaer, Voss, Engelhard, Buttmann, Frank, Woltmann 
stb. Diák névsorok, krónikák, egyetemi törvények, rendtartások, külön
böző intézmények, szemináriumok történetei stb.

34. A Göttingeni Tudományos Híradó sokrétű tanulmányokat közöl az egye
tem történetével kapcsolatban is. Nachrichten 1735-től, Almanach der 
Georg-Augusts-Universität zu Göttingen auf das Jahr 1821. A göttingeni 
egyetemi levéltár igen gazdag anyaggal szolgál a magyar diákokról.
Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen, 1734-1837. 
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összehasonlítottam, kijegyeztem. Szerző.) A levéltári anyag a következő 
állagokat tartalmazza: Protocoll des Professoratus, Matrikel der 
Studenten, Eintragung, Anmeldung, Stiftung, Präfungsregister, Examen
register, Fakultätsregister, Professoreneintagung, Unterricht, Studium, 
Aufsatz Briefwechseln. A levelezések állagában számtalan magyar 
vonatkozású levél található, köztük Dégenfeld, Molnár Albert, Teleki 
Sámuel, Beregszászy Pál, Benedek Mihály, Diószegi Sámuel, Kolozs
vári Sámuel, Budai Ézsaiás, Körösi Csorna Sándor, Eresei Dániel, 
Kerekes Ferenc stb. Segner kéziratai: Handschrift Vol IV. No. 28.

35. Botanikus kert vezető 1989-ből: Georg-August-Universität Göttingen. 
Kleiner Wegweiser durch den botanischen Garten tájékoztat a botanikus 
kert mai állapotáról is. Diószegi Sámuel. Magyar Fűvész könyv. Mely
a két Magyar hazában található növényeknek megesmerésére vezet, a 
Linné Alkotmánya szerént. Készült, és nyomtatódott Debreczenben. 
Nyomtatta Csáthy György. 1807.

36. Borzsák István: Budai Ézsaiás és a klasszika-filológiának kezdetei Buda
pest, 1955. Péczeli József: Emlékbeszéd Budai Ézsaiás felett. 1841. 
Zoványi Jenó': A tiszántúli református egyházkerület története. 1939.
Ratio institutionis 1804. Álmosdi értekezlet Budai Ézsaiás elnöklete alatt.

37. Lisznyai Pál a rézmetszés kezdeményezője, Sárvári Pál a rajzoktatás 
szorgalmazója. Tóth Béla a rézmetszés történetéről írt tanulmánya kitűnő 
összefoglaló a rézmetsző diákok kollégiumban folyó munkájáról.

38. A statisztikai feldolgozások első kezdeményezője Hatvani István, mun
kájának folytatója és magyarországi statisztikai adatok publikálásának 
úttörője Eresei Dániel.
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39. id. Péczeli József Debrecenben tanult, 1778-ban senior volt. A Mindenes 
Gyűjtemény szerkesztője. (Első magyar tudományos folyóirat.) Fia ifj. 
Péczeli József a kollégium történelem és klasszika-filológia tanára 
1813-tól. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1832-től és 
rendes tagja 1837-től. Életéről és irodalmi hatásáról tanulmányt közölt
a Sárospataki Füzetek 1869. A göttingeni egyetemről sok adatot közöl
nek Sárvári Pál Göttingenből írt levelei. TtREF I.l.j. Jénai egyetemi 
tanulmányairól Kis Bálint, aki Jénában végzett református lelkész, 
esperes, a Magyar Tudományos Akadémia 1839-től levelező tagja, 
nevelési, történeti, gazdaságtörténeti, őstörténeti, egyházmegye- és 
egyházközségtörténeti művei jelentősek. Az egyházmegye történetéről 
és Szentes egyházközségről írt munkája kiadása folyamatban van, 
Kormos László bevezető tanulmányával jelenik meg 1993-ban. Közli 
Kis Bálintra vonatkozó levéltári forrásokat is.

40. Angol alapítvány iratai TtREL II.22.a. 1 .d.; Svájci alapítvány II.22.a.
16. Holland alapítvány uo. II.22.a. 9.d.
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