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ISKOLAI HASZNALATU KÖNYVEK  
A NÉMETÚJVÁRI PROTESTÁNS ISKOLA KÖNYVTÁRÁBAN

1569- 16341

MONOK ISTVÁN

gazából keveset tudunk erről az iskoláról.2 Az iskolatörténeti összefoglalásokban 
nem kapott helyet, ám források igazolják, hogy a Batthyány udvar környezetében, 

a család által támogatottan, Németújváron, egy jelentős protestáns iskola működött 
a XVI. században. A legismertebb személyek, akik ott tanítottak, a Beythe család 
tagjai voltak. A Batthyányak udvari papja István (1532-1612), aki lelkész egyéni
ségként kulcsszerepet játszott a Dunántúli Református Egyházkerület, és a Dunántúli 
Evangélikus Egyházkerület külön-kiilön történő intézményesülésében, fiatalon el
hunyt fia, a botanikával is foglalkozó András (1564-1599), majd a másik fia Imre 
(7-1624).

Az itt tanult diákokról szinte semmit sem tudunk, csak azokat az általánosságokat 
tudnánk felsorolni, hogy a XVI. században egy főúri udvar mellett miként működött 
egy patronált iskola, ahová a familiárisok gyermekei és néhány környékbeli járt. Pe
dig Gratian Leser 1926-ben említ egy könyvet, Martinus Crusius Civitcis Coelestis 
című munkáját -  már Magyar Arnold sem találta meg - ,  amelyben volt egy kézzel 
írt jegyzék Catha/ogus studentium tertiae classis felirattal.3 Németújvár legismer
tebb diákja az önéletíró katona, Wathay Ferenc (1568-1609 k.), aki 1578-ban és 
1579-ben tanult itt, majd Beythe István javaslatára Sopronban folytatta tanulmá
nyait.4 Gratian Leser -  forráshivatkozás nélkül -  az iskola kettő érdekes tanítványá
ról tudósít.5 Giczi János Gyulafehérvárról írt Batthyány Boldizsárnak (1575), misze
rint a Bihar megyei ifjú nemest, Pázmány Gáspárt az Erdélyben is jó hírű Vas megyei 
iskolába küldené tanulni. Balassi Bálint pedig állítólag egy (nem megnevezett) len
gyel nemes ifjút ajánlott Batthyány Ferenc figyelmébe, akit Németújvárra küldött. 
Magyar Arnold említi még Tornyos Lénártot, mint Beythe Imre tanítványát. 6
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Akárhogy is, az iskola létezett, és megszüntetése Batthyány Ádám katolizálásával 
(1629) nagy viharokat váltott ki. Még évekkel később is téma volt. Payr Sándor a 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerülete történetének megírásában összefoglalta azo
kat az adatokat, amelyek szerint 1637-ben a pozsonyi országgyűlésen is foglalkoztak 
a Batthyány Ádám által, a protestánsoknak okozott sérelmekkel. Payr az iskola és a 
templom elfoglalását 1633 körűire teszi,7 Magyar Arnold 1634-et dokumentál.8 
Az iskola történetéhez a legtöbb adatot a németújvári ferences rendházban egyetlen 
korpuszban megőrzött könyvtár szolgáltatja, illetve azok a ma is kézbe vehető köny
vek, amelyekben azon személyek kézírásos bejegyzései találhatók, akik szerepelnek 
a ma Güssingben megőrzött kötetekben is. Az alapításról, és az iskola történetéről a 
legalaposabb tanulmányokat Magyar Arnoldnak köszönhetjük, aki ugyancsak több 
szakirodalmi tévedést helyesbített a könyvekben lévő bejegyzések alapján. Magyar

szerint az iskolát 1569 körül alapította Batthyány Boldizsár (1543-1590),Arnold
vagyis az ágostonos rendház e dátum körül szűnhetett meg.1' Az iskola -  és annak 
épülete-történetében 1604 egy kritikus dátum, ekkor ugyanis Bocskai István hajdúi, 
és a velük érkező törökök feldúlták Németújvárt. Nem tudjuk, hogy a könyvtár mi
képpen menekült meg a dúlásban.

Az 1569 körül elkezdődött iskolai munka megkívánta legalább az iskolai köny
vek jelenlétét. Természetes volt tehát a könyvtár gyors gyarapítása. Részben az ágos-

de
fennállásának

újvárra exulánsok, akik magukkal hozott könyveikből adományoztak darabokat,
r v f  f

tour
Mielőtt

könyvanyag tartalmi jellemzőire térnék, néhány nagyobb könyvadományt megemlí-
tenék.

A karintiai és stájerországi protestáns menekültek Németország felé haladtukban 
megálltak a lutheránus főúr birtokain, és minden bizonnyal a szükség kényszerítette 
őket, hogy könyveik egy részét eladják („Jákob Radkespurge aus Strassgand bei

Matthias Madl
kényszerült a könyvbejegyzések tanúsága

szerint — a harmincéves háború kitörése utáni első években érkezett a Batthyány-
birtokokra.

feje ekkor 1625) volt, aki apjának lutheránus
Meg kell rögtön

gat-magyarországi területen a két protestáns vallás egyházi elkülönülése véglegesen 
csak a XVII. század elején történt meg.11 Ekkor a Batthyány-udvarban tevékenykedő 
lelkészek többsége a helvét irány mellett döntött. Koltai András a Batthyány Ferenc

7 P a y r  1924, 199.
8 M a g y a r  1973, 59-66 . (itt: 65.); vö.: M a g y a r  1976, 84-88.
9 M a g y a r  1973, 59-66.
10 K o l t a i  2002, 5-12 .
11 K o k a s  1991, 15-22.
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halálát követő időszakot (Adám fia katolizálásáig) „evangélikus fordulataként mu
tatja be, utalva arra a vitára, amely a helvét irányultságú férj és az egyértelműen 
lutheránus feleség -  Lobkowitz Poppel Éva (15857-1640) -  között volt.12 Batthyány 
Ferenc családfősége idejéről közel 500 kötetről ismert, hogy a könyvtárba került, 
ezek egy része csehországi provenienciára utal. A fehérhegyi csata után sok nemes
nek és persze lelkésznek is menekülnie kellett Csehországból.13 Ilyen nevekkel ta
lálkozunk a bejegyzésekben, mint Adam Scheurlius „Pastor Exul ex Hosterlitz”, 
„Friedrich Schrötter aus Budweiss”, Benedictus Dresingius, Laurentius Biemus, 
Hanns Kurtz, vagy Andreas Labocher.

Egy másik exuláns kör kitapinthatóan felső-bajor (Ober-Bayern), illetve felső- 
pfalzi (Ober-Pfalz) területről érkezett a XVI. század második felében, majd a har
mincéves háború kitörésekor. Olyan nevek utalnak erre, mint „Leonard Kröll aus 
Moosberg” (Mosbach?), az ambergi Johannes Aelfens, a nürnbergi Melchior 
Apelius, a hammelburgi Philipp Jákob Bohrinus. Felső-Pfalzból említhetjük a pleis- 
teini Michel Heckelt, illetve a pressathi Johann Kommannt, Pfalzból a Vo- 
henstraussból érkezett Johannes Glacianust és Martin Koscht (Cosch). De jöttek még 
a XVII. század elején Stájerországból („Martin Grueler aus Judenburg”), Sziléziából 
(Peter Neubert) és Thüringiából is: az erfurti Johannes Schmücknek húsz könyve 
található ma a gyűjteményben.

Kétségtelen azonban, hogy legérdekesebb az a gyűjteményi rész, amely wíirttem- 
bergi provenienciájú,14 tulajdonosaik közül is kiemelkedik az egyébként sziléziai Pe
ter Neubert és a sulzi Johann Jacob Knaus (Cnaus). Miután csak kettejük esetében 
bizonyítható, hogy személyesen is jártak Magyarországon, elvileg feltehető lenne, 
hogy a többi württembergi bejegyzésű könyvet ők hozták magukkal, ám ezt a forrá
sok nem igazolják. A hét württembergi, illetve Wtirttemberg környéki név a követ
kező: Anton Frey, Johann Jacob Frey, Dániel Höffer, Nicolaus Haselmeyer, Jákob 
Mtiller (Molitor), Abraham Schwágerlin és a már említett Johann Jacob Knaus.15

A könyvtári gyűjtemény történetében természetesen a legnagyobb jelentőségű 
Batthyány Boldizsár gondos gyarapítása volt,16 de a protestáns iskola könyvtáráról 
alkotott képet kiegészítik azok a könyvek is, amelyek -  feltételezésünk szerint -  Né
metújvárról elkerültek úgy, hogy valamelyik, a környéken tevékenykedő lelkész ma
gával vitte azokat. Az Esterházy család ezen a nyugat-magyarországi területen a 
XVII. század elejétől jelentősen növelte birtokait. Az 1630-as évektől sok falu la
kosságát katolizálták, és a falvakban maradt parokiális könyvtárak egy része családi 
könyvtárukba került, és így Kismartonban maradtak fenn. Köztük több olyan is van, 
amely németújvári provenienciájú, vagyis Beythe István, Beythe András, vagy ép
pen Batthyány Boldizsár bejegyzései található meg bennük.17

12 KOLTAI 2002, 16-20.
13 K o l t a i  2002, 11-12.
14 M onok  2003, 205-211.
15 M onok  2003/a, 138-146.
16 M onok- Ö tvös- Z vara  2004.
17 Zvara  2013.
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De térjünk rá a könyvanyag tartalmi érdekességeinek jellemzésére, részletes 
elemzése a könyveknek hosszabb tanulmányt kíván. Most hangsúlyosan az oktatás
ban jól használható rétorikai, logikai és grammatikai munkákat veszem sorra. 
Az ágostonos szerzetesek, elhagyván az épületet, könyveiket, de egy részüket bizto-

hátrahagyták. Ma
Miklós

(1508 -1566) által felszámolt közeli pálos rendházból is, Monyorókerékröl.ls A kéz
iratok egy részét később a protestáns iskola könyveinek, illetve Johannes Manlius 
vándornyomdász kiadványainak kötésére használták fel.14 A papír ősnyomtatványok 
jobban megmaradtak. Részben olyan szövegkiadások (például egyházatyák művei), 
amelyeknek későbbi kiadása nem volt meg a könyvtárban, de olyan, középkori mun
kák is, amelyek szellemisége a devotio modernet személyes vallásosságát közvetítet
ték (ilyenek Robertus de Litio, Temesvári Pelbárt, Imitatio Christi -  Thomas de 
Kempis és Johannes Gerson szerzői affiliációjával). Kevés azonban az olyan könyv, 
amelyben az ágostonos rendház tulajdonjegye szerepel. A középkori kéziratok közül 
vagy azokról feltételezzük, hogy az övék volt, amelyekről biztosan tudjuk, hogy nem 
a ferencesekkel került a gyűjteménybe, vagy az olyan ősnyomtatványokról, ame
lyekben nem szerepelnek bejegyzések, amelyek igazolják, hogy valamelyik protes
táns tulajdonosé volt a kötet, illetve, hogy a XVII-XVIII. században került Gi'is- 
singbe. Ezek a könyvek a protestáns iskola könyvtárával együtt, ahogy említettem, 
a mostani güssingi ferences rendház egyik termében találhatóak, együtt őrzik azokat 
a ferences rend későbbi beszerzéseivel. A mostani könyvtárról számos tanulmány 
szól,20 de senki sem elemezte még külön a protestáns iskola egykori könyveit. Pedig 
ezek a kézírásos bejegyzések alapján jó elkülöníthetőek azoktól, amelyeket a feren
ces rend tagjai szerzeményeztek.21

A személyes, elmélyült vallásosság a humanista tudósok számára éppen úgy fon
tos volt, mint a ferences szerzeteseknek. A protestantizmus pedig éppen ebből a ket
tős hagyományból nőtt ki (elmélyült kereszténység, humanista gondolkodás). A hu-

bene
fektetett
és közel kortárs szerzőktől, amelyek stílusa ennek az eszménynek telelt meg, tartal-

vtár
gazdagságú ebben a tekintetben. Az iskolai latin nyelv, illetve a rétorika oktatása

támaszkodhatott. Maga
örögökre

ls Az itteni pálos rendházról röviden: M a g y a r  1976, 76-79.
19 BORSA 1972.
20 M onografikus jelleggel: M a g y a r  1980, 236-269; PUMM 1992. A résztanulm ányok bib

liográfiai összefoglalását lásd: Adattár, 18/2, 269-272.
21 TABERNIGG 1972. elkészítette a könyvek katalógusát, részletesen leírta a könyvek állapo

tát, és a legtöbb kézírásos bejegyzést is elolvasta. Sajnos azonban sok mindent a címből, 
illetve a bejegyzésekből németre fordított, a magyar és a horvát nyelvű bejegyzéseket 
vagy kihagyta, vagy sok hibával olvasta.
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(főként Origenészre) való rámutatással, a Biblia mindenki számára való értékét a 
komoly filológiai gondossággal való közvetítéssel.

A leuveni egyetemen a XVI. század első felében jelentős számú szegényebb sorsú 
hallgató tanult (pauperes). Olyan közeg alakult tehát itt ki, amelyben csak gondosan 
kidolgozott módszerrel lehetett szónoklattant tanítani, a hallgatók családi hagyomá
nyaira nem lehetett építeni. Erasmus, Ludovicus Vives, Adrianus Barlandus alapmű
vei mellett a Hadrianus Juniusszal kortárs tudósok munkái szolgáltak a cél megva
lósításának alapvető munkáiként. Johannes Murmellius, Petrus Montanus, Georgius 
Macropedius, Petrus Nannius (Oláh Miklós barátja), Cornelius Crocus22 művei sorra 
fellelhetőek Németújváron. A leginkább figyelemre méltóak Georgius Macropedius
(Joris van Lanckvelt, 1487-1558), Cornelius Crocus (1500 k.— 1550) és Gulielmus 
Gnaphaeus (1493-1568) drámái, a humanista moralitás irodalom mesterművei.23 
Ezek a kisterjedelmű drámák többnyire sok darabos kolligátumokban maradtak fenn, 
amelyekben nem csak az említett németalföldi humanisták drámái, hanem sok wit
tenbergi, illetve más protestáns iskolai színjáték is szerepel.

Ismert, hogy a klasszikus filológus és a történetfilozófus Philipp Melanchthon 
hatása meghatározó a fiatalokra nézve a wittenbergi egyetemen.24 Gyakran idézik a 
Praeceptor Germciniae mondását: »Utiliorem post sacrorum bibliorum lectionem 
esse nullum quam tragoediarum« , vagyis erkölcsi szempontból a bibliai stúdiumok 
után a görög tragédiák tanulmányozása a legfontosabb dolog.25 A németújvári isko
lában az antik drámaírók szövegei kézbe vehetőek voltak, nem csupán iskolai, ha
nem komoly humanista filológiai apparátussal ellátott kiadásokban.

A XVI. századi, magyarok által is látogatott képző intézmények sorából kiemel
kedik Johann Sturm (1507-1589) strassburgi Academiaia. Sturm ars poeticaja rövi
den így hangzik: „ Propositum a nobis est, sapientem atque eloquentem pietatem f i 
ttem esse studiorum”, vagyis a tudás és az ékesszólás elsajátításának végső célja a 
kegyes, és tudatos vallásosság elmélyítése.26 Ez a program tökéletesen összecseng 
Erasmus, vagy Melanchthon tanításának lényegével. A Sturm által kiadott szövegek 
(főleg Cicero), saját munkái, csaknem teljességgel megvoltak Németújváron. 
A strassburgi mester életének végén összetűzésbe került az ortodoxszá váló lutherá
nus teológusokkal. Számukra Sturm túlságosan is toleráns, megengedő a nem luthe
ránus felfogásokkal kapcsolatban. Kollégája, Johannes Pappus (1549-1610), strass
burgi teológus ellen írott művei éppúgy megvoltak a Vas megyei falu iskolájában, 
mint ennek válasza, vagy Pappus védőinek, Johann Marbachnak, Lucas Osiander- 
nek, vagy Jacob Andreaenek vitairatai az üggyel kapcsolatban.27

22 M ie r t 201 1, 1-15.
23 GÜSSING 2/38; 3/88; 4/68; 7/61
24 SCHEIBLE 1997; G o l t z - M a y r h o f e r  1998.
25 R i t o ó k - S z a l a y  2001, 273-284; R i t o ó k - S z a l a y  2004, 259-263.
26 Fata  2012, 205-231.
27 GÜSSING 4/84; 6/151; 6/152; 7/189
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Es ezzel el is értünk oda, hogy a XVI-XVII. század fordulójának legújabb köny
veit már nem elsősorban a humanista szellemiség, a latin nyelv és rétorika tanításá
nak alapműveiként jellemezhetjük: a ferences rendházban megőrzött könyvek a teo
lógiai vitairodalomnak a Magyar Királyságban másutt nem ismert gazdagságáról ta
núskodnak.

Sturm utódja, Melchior Junius (1545-1604) például csak egyetlen könyvvel sze
repel a katalógusban,28 jóllehet a magyar diákok közt is népszerű volt. A rétorikát 
gyakran magyar vonatkozású tematikán keresztül tanította (a beszédek, vagy a levél
írás nemei).29 Persze ez nem jelenti azt, hogy a Junius-szal kortárs iskolai logikai 
viták frissessége ne lenne megállapítható a németújvári könyvanyagban. A Szent 
Bertalan éjen meggyilkolt Petrus Ramus (151 1-1572) művei megvannak, főként ha-

kiadásokban
(1546 főként William
Temple (Tempellius, 1555-1627).30 A ramista Fridericus Beurhusius (1536-1609) 
Ramust Melanchthonnal összehasonlító (dialéctica) műve is forgalomban volt a 
nyugat-magyarországi falusi iskolában,31 összekötve Johannes Riger (7-1605) elem
zésével. A XVI. század második felének másik leginkább meghatározó logikai rend
szerének megalkotója Bartholomaeus Keckermann (1572-1608) valamennyi alap
műve megvolt Németújváron, ahogy az őt támadó lengyel Adam Goslavusé, vagy a 
quedlinburgi Martinus Titiusé (1585-1635) is.32 De Keckermann nem csak a logikai 
munkájával váltott ki vitákat, hanem mérsékelt kálvinizmusa is ellenzőre talált; a 
Batthyányak iskolájában a jénai Albertus Grawerus ellene írott munkái voltak meg.33

Johannes Riger említésével kapcsolatosan ide kívánkozik egy megjegyzés a 
könyvtár erkölcstani műveiről.34 Az ethica oktatása általában nem külön tantárgy
ként történt, hanem az ókori szerzőktől kezdve a Biblián át, a kortárs filozófusokig 
mindennel kapcsolatosan felbukkanó kérdés lehetett. Elég nehéz Ciceróról, vagy ép
pen Arisztotelészről beszélni úgy, hogy az erkölcstani nézeteit megkerülje a tanár. 
Riger egyik alapműve is éppen Cicero értelmezésekkel van tele. Az a jelenség azon
ban figyelemre méltó, hogy a XVI-XVII. század fordulójának nagy erkölcstani rend

fordul
Magyar

zül nem találunk egyet sem Németújváron. A magyarországi politikai gondolkodás 
története kutatásának koncepcióját kidolgozó Bene Sándor sok nevet sorolt fel,35

28 Politicarum Quaestionum centum ac tredecim, in eloquentiae studiosorum gratiam, stylum 
exercere cupientium, selectarum ... Francofurti, Lazar Zetzner, 1606 (GÜSSING 9/85)

29 Juniushoz hasonlóan a Strassburgi Egyetem történelem tanára, Matthias Bernegger is ma
gyar témákat dolgoztatott fel a Magyar Királyságból, illetve Erdélyből érkezett hallha
tókkal. Vö. RESTÁS 2009, 66-70.

30 GÜSSING 5/176; 7/122; 3/103; 4/53.
31 GÜSSING 4/53.
32 GÜSSING 4/48; 8/57; 8/58; 8/138; 8/85; 8/168.
33 GÜSSING 7/162; 8/165.
34 DREITZLE 2009, 320-378 . (itt: 362.)
35 BENE 2007, 50-64 .
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mint akik etikai szempontok szerint meghatározták a társadalomra vonatkozó politi
kai nézeteket, jól láthatóan ezek egyike sincsen jelen a Vas megyei iskolában. Jelen 
van a bázeli jogász, Johann Thomas Freigius (1543-1583)36 Cicero kommentárok 
alapján írt erkölcstana -  iskolában kiváló használható mű - ,  és két wittenbergi klasz- 
szikus: Philipp Melanchthon, majd a kései utódja, Balthasar Meisner (1586-1627).37 
Rajtuk kívül két második vonalbéli wittenbergi tanár tézisei szerepelnek a kataló
gusban, Henricus Velstenius (7-1620 k.) és Nicolaus Hunnius (1585-1643).38 
Utóbbi Magyar Királyságbéli diákjainak a tézisfüzetei is megvoltak Németújváron 
(a pozsonyi Wolfgang Tschateré, illetve az érsekújvári Johann Ritsché).39 Ennek a 
kitérőnek a tanulsága úgy általánosítható a Magyar Királyság és Erdély kora újkori 
olvasmánymüveltségével kapcsolatosan, hogy a XVI. század végéig valóban megta
lálhatóak az európai jelentősebb szellemi áramlatok kidolgozóinak a művei, míg a 
XVII. században egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a mai filozófiatörténeti, mű
velődéstörténeti összefoglalásokban szereplő „nagy nevek” eszméi a kortárs befoga
dástörténetben a tanítványok, vagy a másod-, harmadvonalbéli közvetítőkkel voltak 
jelen.

r

Es térjünk most vissza az iskolai munka alapjaihoz, a grammatica oktatásához. 
Nem egyszerűen nyelvtan, vagy nyelv tanításáról volt szó egy humanista iskolában 
-  magam a németújvárit humanista iskolának tekintem. A műveltség alapja a nyelv 
szemlélete volt, és a nyelvet nem lehetett az adott kultúra ismerete nélkül megta
nulni. Ugyan buta kérdés manapság azt kérdezni „miért mondják úgy”, de a válasz
ban benne van a másik kulturális csoport mentalitás- és művelődéstörténete. A hu
manisták erre a kérdésre is választ akartak adni. Nincsen nyom arra nézve, hogy 
hébert tanítottak volna Németújvárt. Sebastian Münster (1488-1552) és Johannes 
Avenarius (1516-1590) héber grammatikái, illetve héber szómagyarázatai is inkább 
a tanárok biblikus ismeretei pontosításához kellettek. Avenarius más munkái alap
vetően a lelkiségi irodalomhoz (Erbauungsliteratur) kapcsolódnak, és ezekkel az is
kolai könyvtár ilyen hagyományát folytatja.

Hogy görögöt tanítottak-e? Nem tudjuk. Elvileg lehetséges. A görög nyelvről 
számos munka rendelkezésre állt jo b b á ra  grammatikák. Most csak az impozáns név
sort hozom erre példának: Urbánus Bellumensis, Aldus Manutius, Franciscus Ver- 
gara, Philipp Melanchthon, Antonius Niger, Martinus Crusius, Nicolaus Clenardus, 
Michael Neander, Johannes Frisius40 -  vagyis lényegében a legtöbb XVI. századi 
komoly munka.

A latin grammatikák -  Leonhard Culman (1497-1562) és Sigismundus Lupulus 
(7-1582)41 -  mellett minden fontosabb, a latin nyelvvel kapcsolatos munka kézbe

36 G üssing 7/92.
37 G üssing  3/78; 6/75; 9/102.
38 G üssing 8/167 (kolligátum)
39 RMKIII.  1092, 1104 (G üssin g  8 /1 6 7 -k o l l ig á tu m )
40 GÜSSING 7/193; 3/135; 4/85; 8/54; 5/80; 6/31, 6/49, 8/2, 8/52; 4/64; 5/16; 6/99.
41 G üssing 2/80; 5/60.
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vehető ma is Németújváron. Az ókori szerzőktől (Theodor Gaza) kezdve a nagy hu
manistákon (Lorenzo Valla, Erasmus, Jodocus Badius) át a XV-XVI. századi egye
temi szerzőkig. A „grammaticae artis compendium”, a „grammatica figuráé" (Va
lentinus Erythraeus), az „ars grammaticae” (Alexander de Villa Dei, Johannes Ca- 
merarius, Thomas Linacre, Heinrich Bebel, Johannes Despauterius), a „de ratione 
studii grammaticalis” (Joachim Fortius Ringelberg) címektől a „grammatica specu- 
lativa”-ig (Blasius Pico Fonticulanus) rengeteg könyvet és kiadást sorolhatnánk fel.

Nem térünk most ki a könyvtár teológiai tartalmára. Pedig ez az iskolai könyvtár 
egy elsőrangú, modern, az európai -  főleg protestáns, és azon belül elsőként luthe
ránus -  teológiai nézetek recepciójában naprakész állománnyal bírt. Igen, az egyes 
lelkészek, exuláns értelmiségiek ízlése jól látható az anyagon, de ettől egyben mo
dern módon összetett. Nyilván nem a diákok olvasták ezeket a könyveket A lelké
szek, akár a környékbeliek is, remélhetően igen, akkor, amikor felkészültek egy-egy 
fontosabb prédikációra, nyilvános szereplésre, vagy csupán intellektuális érdeklő
désből.

Az oktatásban közvetlenül használható anyagról összegzésképpen elmondható, 
hogy az nem az iskolák számára nyomtatott könyvekből áll. Az ókori szerzők kiváló, 
humanista, vagy késő humanista editiói álltak a tanárok és a diákok rendelkezésére. 
Erős a grammatica és a logicci humanista reprenzentációja is. Azt mondhatjuk, hogy 
a grammatica esetében a XVI. század végéig, de a logikát tekintve az iskola meg
szűnéséig a legmodernebb nézetek is megismerhetőek voltak Németújváron.

Magyar
vtári

mányok mennyisége megnő, bár ez utóbbi vizsgálata nagyon összetett kérdés, de 
tény, hogy semmilyen értelemben nem vált ortodoxszá.

A bevezetőben említettük, hogy a Dunántúlon a két nagy protestáns felekezet in
tézményes elkülönülése kései egyháztörténeti jelenség. Csábító lenne összhangba 
hozni ezt a németújvári iskolai könyvtár heterodox összetételével, kiváló humanista 
megalapozottságával, de azt hiszem ez a gazdagság, nyitottság, humanista szemlélet 
inkább köszönhető a Batthyány családfők jó  érzékű művelődéspolitikájának, tudo
mányos és kulturális érdeklődésének, és talán elsősorban az udvari környezetnek, 
amely folyton változott, és mindig új és más szellemi arculatot hozott Németújvárra. 
A Beythe családtól sok minden maradt itt, az iskolai használatú anyag színvonala, 
azt hiszem, nekik is köszönhető.
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