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KORA ÚJKOR

A Wittenbergi Egyetem (1486–1547)*

Martin Luther 1517. október 31-én a wittenbergi templom kapujára szegez-
te 95 tételből álló reformjavaslatát. Ma már a reformáció napjaként tartjuk 
számon a dátumot, Wittenberg városa pedig egybeforrt Luther életművé-
vel. A reformáció okairól, szakaszairól, vívmányairól, körülményeiről és 
következményeiről külön-külön könyvtárnyi szakirodalom áll az olvasók 
rendelkezésére. Azonban a temérdek eredményt követően még mindig van 
feldolgozatlan terület, legalábbis ezt bizonyítja jelen kötet, amely első kiad-
ványa a 2009-ben, a Stiftung LEUCOREA kezdeményezésére alakult kuta-
tócsoport munkájának.

A program mögött nemcsak az 1994-ben létrejött Stiftung LEUCOREA 
áll, hanem a társintézmények között van természetesen a Martin-Luther 
Universität-Halle-Wittenberg, az Universität Leipzig, valamint a Techni-
schen Universität Berlin. Már az együttműködő intézmények felsorolásából 
látható, hogy nem egyetlen tudományterület szempontrendszere érvényesül 
a kutatásban, ahogyan az 1486 és 1547 közötti időszak sem megszokott 
időintervallum a Wittenberghez kötődő vizsgálatok esetében. 

A bevezetésben Heiner Lück ki is tér ezekre a kérdésekre. Ahogy írja, 
valóban rengeteg kutató foglakozott Wittenberggel, ennek ellenére mégis 
hiányoznak például a források modern kiadásai, a város történetének mód-
szeres vizsgálata, sőt a wittenbergi egyetemre vonatkozó történeti kutatá-
sokat sem találja naprakésznek. Ezt a kijelentését arra alapozza, hogy az 
átfogó megközelítések lassan egy évszázada születtek Walter Friedensburg 
tollából, és csak az utóbbi évtized hozott változást ezen a téren. Indokoltnak 
látszott egy nagyobb formátumú kutatás indítása, amely számos tudomány-
terület összefogásával határozta meg céljait. A Lück által felsorolt tudo-
mányágak között találhatja az olvasó az egyetemtörténetet, a művészettör-
ténetet, az építészetet, az egyháztörténetet, a jog-és alkotmánytörténetet, a 
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régészetet és a helytörténetet. A szerző a bevezetés másik két egységében 
egyrészt a wittenbergi egyetem- és várostörténet fontosabb eseményeit tár-
gyalja, másrészt tíz „vezérkérdést” (Leitfragen) fogalmaz meg. Nem titkolja, 
hogy a kötet összeállításánál számítottak arra, hogy az eltérő nézőpontokat 
és forráskezelést nem tudják egységesíteni, sőt kerülőkhöz, elágazásokhoz 
vezet. 

A kötetben összesen tizenkilenc szöveg olvasható, amelyek többé-ke-
vésbé tematikus blokkokba rendeződnek. Nem mindegyik teljes tanulmány, 
ugyanis rövidebb áttekintések is helyet kaptak, amelyek egy-egy kutatási 
irányt mutatnak be. A szerzők az 1486 és 1547 közötti időszakot vizsgálták: 
ez a két évszám jelöli ki a hagyományosan Wittenberg fénykorának tartott 
évtizedeket. Bölcs Frigyes szász választófejedelem 1486-ban nyerte el ezt 
a rangot, ekkor kezdett neki a választófejedelemség székhelyének, Witten-
bergnek a módszeres felépítéséhez. A záró évszám pedig a schmalkaldeni 
háborúban János Frigyes által végrehajtott wittenbergi kapituláció dátuma, 
amellyel Wittenberg elvesztette székhelyi rangját, helyét Drezda vette át.

A kutatás célja a fejedelmi székhely kiépülésének és virágzásának tanul-
mányozása, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy milyen összefüggések 
lehetnek a város, az egyetem és az egyház között.

Az első három írás a városról általánosságban értekezik: Heinz Schilling 
a város kialakulását vizsgálja, attól az időponttól, hogy Bölcs Frigyes meg-
kezdte a fejedelmi székváros kiépítését a XV. század végén. Arra a kérdésre 
keresi a választ a szerző, hogy milyen mértékben hatott Wittenberg várossá 
formálódása és Luther teológiája. Schilling kitér arra is, hogy a schmal-
kaldeni szövetség szétesése milyen hatást gyakorolt Wittenbergre. 1547-re 
az egyetem már a város szerves részévé vált, az 1570-es években pedig 
újjáépítik a Rathaust, ami azt jelzi, hogy nem volt végleges katasztrófa a ve-
reség. A tanulmány zárásában Schilling felhívja a figyelmet a Róma, Genf 
és Wittenberg jelentősége közötti párhuzamokra, és az ebben rejlő kutatási 
potenciálra. 

Enno Bünz a városkép és az egyházi épületek elhelyezésének összefüg-
géseit vázolja, rövid, inkább bevezető jellegű írásában. A kutatás város-
történeti jellegű célkitűzéseit ismerteti röviden, ennek során rámutat arra, 
hogy igen szerencsés forráskörülményeknek köszönhetően (csak az 1520-
as években 600 nyomtatvány jelent meg) akár a XV. század közepéig is 
tudják adatolni a város alakulását. Ezért az a szándékuk, hogy egy adattárat 
készítenek a város épületeiről. Bünz azt a szempontot is felveti, hogy Wit-
tenberg városa maga is interpretálható egy Luther-emlékműként. Ehhez a 
gondolathoz kapcsolódik Elgin von Gaisberg tanulmánya, amely a várost 



70

magát értelmezi forrásként. Számba veszi a vizuális médiumok által kínált 
lehetőségeket, vagyis a térképek, látképek, alaprajzok és egyéb ábrázolá-
sok jellegzetességeit. Általánosságban fogalmazza meg, hogy az időben 
előrehaladva egyre részletesebbek, és pontosabbak a megjelenítések Wit-
tenbergről. Ezeknek a forrásoknak a részletes elemzése hosszú távon arra 
szolgálhat, hogy pontosan azonosíthassák az egyes épületek rendeltetését, 
így többek között arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy hol laktak az 
egyetemi professzorok. 

Antje J. Goring írása átvezet a város és az egyház kapcsolatának vizs-
gálatához. A szerző áttekinti a téma kutatásának helyzetét, emellett ismer-
teti a főbb forrástípusokat, valamint hasonlóan a kötet korábbi írásaihoz, 
hangsúlyozza a kiadott források felülvizsgálatának szükségességét. A to-
vábbiakban Goring ismerteti a wittenbergi egyházi tér főbb összetevőit és 
szereplőit. A különböző tényezők középpontjában a városi templom állt, 
ehhez képest értelmezi az elemzés a bemutatott elemeket. A szerző kiemeli, 
hogy ez mindössze első lépés egy alapos kutatásban, amely az 1502 utáni 
változások előzményeit kutatja. 

Katja Pürschel a művészettörténeti vizsgálatokat lépteti be, mégpedig 
az axieni Dorfkirche (egykor Wittenberghez tartozó település) példáján ke-
resztül. A templom a késő román stílus egyik ékessége, 1200 körül építet-
ték. A kutatáshoz nem csupán a ma is hozzáférhető emlékeket használja 
fel, hanem a fennmaradt leírásokat, amelyek eredetije már nem létezik. Az 
axieni templom részletes elemzése során a szerző azt a megállapítást fo-
galmazza meg, hogy számos késő középkori kincs és templom maradt a 
reformáció idején Wittenbergben, és ezek az esetek többségében mentesek 
a reformáció hatásától. 

Fejedelmi székhelyként Wittenberg minden szempontból központtá vált, 
ezt a folyamatot Leonhard Helten, Anke Neugebauer valamint Thomas Lang 
egy-egy írása ábrázolja. Helten a középkori hagyomány és a lutheri újítások 
kérdésére összpontosít építészeti szempontból. Konklúziójában Bölcs Fri-
gyes döntése katalizátorként jelenik meg, amennyiben fejedelmi székhely 
volta miatt kapott egyetemet Wittenberg 1502-ben, és emiatt jött Luther a 
városba, amely aztán a reformációhoz vezetett. 

Ahogyan Helten a fejedelmi reprezentáció egyik folyományaként látja 
a XVI. századi változásokat, a másik két írás ezt a megjelenítést vizsgál-
ja alaposabban a fejedelmi épületegyüttesre vonatkozóan. Anke Neuge-
bauer Franziskus Oldenhorst 1565-ös ábrázolását használja fel apropónak 
ahhoz, hogy az ott szereplő épületek jelentőségét elemezze. Bölcs Frigyes 
1487-ben indította el a fejedelmi kastély nagyobb arányú átalakítását, ezek 
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a munkálatok több évtizedig elhúzódtak, a XVI. század elején fejezték be 
a Schlosskirche építését, 1515-ben indultak meg az utolsó változtatások: 
háromszárnyas Vorschloss épült a keleti oldalon. Az újonnan befejezett épü-
leteket a kor legkiválóbb művészei látták el alkotásaikkal, többek között id. 
Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Hans Burgkmaier, Conrad Meit dolgozott a 
fejedelmi kastélyon. A wittenbergi kastély Frigyes mecenatúrája, valamint 
a reformáció eseményei miatt is a kutatások egyik fontos témája. A kérdé-
sek az épület eredeti állapotára, valamint annak történetére vonatkoznak. 
Ezekre az eredményekre alapozva indultak meg az építészeti, berendezés-
re, valamint a használatra összpontosító vizsgálatok. A tanulmány második 
felében Claus Heffner pályáját elemzi részleteiben a szerző, akiről kevés 
adattal rendelkeztünk. Mesterségét tekintve kő-, képfaragó és szobrász, aki 
legalább 24 évig a kastélyon dolgozott, 35 éven keresztül pedig a városi 
tanács tagja volt. Neugebauer felhívja rá a figyelmet, hogy alkalmas példa 
arra, hogy bemutassa a fejedelmi székhely, az egyetem és a város összekap-
csolódását Bölcs Frigyes uralkodása alatt. 

Thomas Lang Neugebauer kérdésfeltevését fűzi tovább, azonban már 
nem a kastély építésén fáradozó mesteremberekre, hanem a fejedelmi szék-
hely 1486 és 1510 közötti létmódját vizsgálja, mégpedig az egyetem, a feje-
delmi udvar és a földművesek együttélésén keresztül.

A kötet írásai Thomas Lang tanulmánya után nézőpontot váltanak, és 
a városi terek kerülnek az elemzések középpontjába. Ezt az is jelzi, hogy 
Heiner Lück újabb áttekintéssel szerepel a kötetben, amely már nem álta-
lánosságban Wittenbergre vonatkozóan igazít el, hanem a város- és egye-
temtörténeti kutatások kiindulópontját és feladatait tárgyalja. Felhívja arra 
is a figyelmet, hogy az akadémiai tér kereteibe nemcsak az egyetemet so-
rolhatjuk, hanem a professzorok házait, a nyomdákat és minden egyetemi 
funkcióval rendelkező helyet.

Wittenberg XVI. századi virágzásának egyik fő letéteményese nyilván-
valóan az 1502-ben alapított Leucorea volt. Ulrike Ludwig az egyetemi 
épületek történetével foglakozik, az alapítástól egészen 1547-ig. Metodoló-
giai bevezetője után egyes épületeket levéltári forrásokra alapozva tárgyal. 
Esetbemutatásra a jogászok kollégiumát válsztotta, amelynek használatát a 
levéltári források segítségével tekinti át, szándékai szerint ezt a módszert 
a többi épületre is kiterjeszti a későbbi kutatások során. Insa Christia-
ne Hennen írása konkrétan azt a kérdést teszi fel, hogy ki hol lakhatott, 
valamint hogyan hatott a bevándorlás a városra. A nyilvántartásokat veszi 
alapul, ennek révén azonosítja az újonnan épült házak tulajdonosait, és ezek 
segítenek abban is, hogy megállapítsa egyes városnegyedek végleges álla-
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potának kialakulását. A lakóházak tulajdonosai abból a szempontból válhat-
nak érdekessé, hogy milyen reprezentációs szerepet tölthettek be a lakhe-
lyek az egyetemi pályán. 

Az egyetemtörténeti blokkot követően Hans-Georg Stephan írása a ré-
gészet, a mindennapi élet és a várostörténeti kutatások összefüggéseit bon-
colgatja, egyszersmind bevezeti az építészeti szempontokat alkalmazó írá-
sokat. Tanulmányában azokat a mindennapi élethez szükséges használati 
tárgyakat ismerteti, amelyeket eddig feltártak a wittenbergi ásatásokon. Et-
től a szemponttól elmozdul Ralf Kluttig-Altmann, aki a kerámiák interdisz-
ciplináris vonatkozásait tárja az olvasó elé, míg Dorothée Sack már konk-
rétan az épületekhez kötődő vizsgálatokat veszi sorra, utóbbi tanulmány a 
XVI. századi városkép restaurálásának lehetőségeit is számba veszi. 

A kötet utolsó négy írása egy-egy épületrészhez kapcsolódó esettanul-
mány: a pince, a lakóház és a kereskedőház mellett a wittenbergi tetőszer-
kezetek sem maradnak ki. A pincék elhelyezkedésének vizsgálata, valamint 
részletesebb feltárásuk a városszerkezet alaposabb ismeretéhez járulnak 
hozzá, erre ismerhetünk meg reprezentatív példákat Brauchle és Frase írá-
sából. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a wittenbergi pincék régebbiek, mint 
az első fennmaradt várostérképek, így igen alkalmasak arra, hogy a kiala-
kításuk tanulmányozása során az építkezésekre vonatkozóan fogalmazhas-
sanak meg állításokat. A Markt 3. szám alatti lakóház történetéhez és kiala-
kításához négy szerző szól hozzá. Diana Berger-Schmidt, Insa Christiane 
Hennen, Thomas Schmidt és Isabelle Frase a restaurálás problematikáját a 
levéltári forrásokkal kapcsolják össze, ezekkel együtt hoznak bizonyítéko-
kat arra, hogyan változtak az épületek az alatt az időszak alatt, amikor a vá-
ros fejedelmi székhely volt. Franz Jäger ugyanezen ház feliratait értelmezi 
az utolsó előtti írásban. A feliratok irodalmi előképei ugyanúgy előkerülnek, 
ahogyan a hasonló példák a korszakból, valamint a feliratok rendeltetése. 
Utóbbi a protestáns erkölcs nyilvánossá tételét mutatja meg, mivel a min-
denki számára látható falakon sok etikai vonatkozású szöveg olvasható. 
Holger Niewisch tanulmánya a wittenbergi házak tetőszerkezetének kutatá-
sával foglalkozik. Ez az izgalmas lehetőség egyben a legkevesebb forrással 
is rendelkezik. Noha a dendrokronológia segítségével rengeteg adathoz jut-
hatnak hozzá a kutatók (például az ácsmesterségre vonatkozóan), a tetőszer-
kezet az egyik legkönnyebben sérülő eleme volt az épületeknek. Számos 
épület már nem áll, a tetőt pedig akár többször is átépítették a századok 
folyamán. Niewisch azzal a konklúzióval zárja a tanulmányt, hogy a tetők 
vizsgálata tükrözi a hatalmi struktúra változását a schmalkaldeni vereséget 
követően.
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A kiadvány alapos bibliográfiával egészül ki, amely a Wittenbergről szó-
ló szakirodalmat listázza. A névmutató igen praktikusnak bizonyul az olva-
sás során, a kötet mellékleteként pedig várostérképeket vehetünk a kezünk-
be: az 1642-ben és 1723-ban készített térképek reprodukcióján túl, a kettőt 
összehasonlító 2009-es várostérkép kiegészül a fejedelmi kastély alaprajzá-
val, és a XVI. századi városkép modern rekonstrukciós alaprajzával. 

A kötetet úgy építették fel a szerkesztők, hogy Wittenberg városát egyre 
apróbb részletekben ismerhesse meg az olvasó. Az interdiszciplináris meg-
közelítés a kötet egészében teljesedik ki, az eltérő szempontok nem teljes 
képet hoznak létre, viszont érzékeltetik a kutatás első lépéseinek sikerét. A 
különböző tudományterületek érvényesítése együtt járt azzal a megoldással, 
hogy nem egyetlen historiográfiai áttekintést olvashatunk, hanem minden 
egyes szemponthoz elkészítik a szerzők ezeket a rövid összefoglalásokat. 
A tanulmányok másik jellegzetessége, hogy számos esetben részleges ered-
mények bemutatását vállalják, a későbbiekben számolnak jelentősebb ho-
zadékokkal. 

Jelen válogatás izgalmas kaleidoszkópot tár az olvasó elé, amikor felvil-
lantja azokat az újabb adatokat és szempontokat, amelyek eredményessége 
ebben a kötetben még nem jelenik meg teljes terjedelmében. A Das ernes-
tinische Wittenberg projekt lehetőségeit bemutató első kötet gazdag ízelítőt 
nyújt az egyik legfontosabb XVI. századi kulturális központ életéből, és a 
folytatás sem késlekedik: a 2. kötetet már két részben adják közre a szer-
kesztők, a Stadt und Bewohner alcím egy szöveges és egy képes részt rejt 
magában.     
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