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Kincses Katalin Mária

Johann Christoph Deccard (1686–1764) botanikus,  
soproni evangélikus líceumigazgató

Johann Christoph Deccard – illetve, ahogyan neve a magyar szakirodalomban el-
terjedt – Deccard János Kristóf a XVIII. század első felében a szűkebb pátriárkáján 
kívüli, az európai protestáns értelmiségi körökben is ismert és elismert protestáns 
értelmiségi alakját jeleníti meg. Életútja a nyugat-magyarországi város, Sopron, 
egyben a régió XVI–XVIII. századi polgárságának, értelmiségi elitjének képvi-
selőjeként várospolitikai, oktatáspolitikai és nem utolsó sorban egyházpolitikai 
tevékenységét, továbbá műveltségének gazdagságát, tudományos életének és tudo-
mányszervező tevékenységének színvonalát prezentálja. 

A korai hazai orvostörténeti szakirodalom legjelentősebb alkotása, a debre-
ceni orvosdoktor, Weszprémi István 1787-ben kiadott monumentális Biographiája 
szerint a morvaországi származású, németajkú és minden bizonnyal már ekkor 
evangélikus hitű Deccard család, közelebbről a szülők, Johann Jacob Deccard és 
felesége, Borbála Lewald már az 1680-as évek első felében soproni polgárjoggal 
rendelkező család volt.1 Nem tudni pontosan mely településről érkeztek, és mikor 
telepedtek le Sopronban. Ám valószínűleg azok közé tartoztak, akik a XVII. század 
nyolcvanas éveinek elején, közelebbről az 1681-es soproni országgyűlést követően 
jelentek meg az alsó-magyarországi szabad királyi városban a Habsburgok fennha-
tósága alatt lévő ausztriai, morvaországi, cseh és sziléziai területekről áttelepülve, 
ahonnan az ellenreformáció üldözései miatt a protestánsok tömegesen menekülni 
kényszerültek, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.2 A protestáns rendek 
Magyarországon, közöttük is kiemelten az evangélikusok3 – kihasználva Thököly 
Imrének a Habsburgokat fenyegető, a nyílt abszolutizmust és a lipóti ellenreformá-
ciós törekvéseket is megakasztó katonai sikereit – sikeres politikájának köszönhe-
1 Weszprémi István: Svccinta Medicorvm Hvngariae et Transivaniae Biographia / Magyarország és Erdély 

orvosainak rövid életrajza. Harmadik száz, I. és II. tized, IV. kötet, Bécs, 1787 (reprint: Budapest, 1970), 
196–197.

2 Annak feltárása, hogy az 1681-es soproni végzés (25. tc.) következtében a magyar területekre a 
birodalom egyes vidékeiről mekkora számban települtek át, még várat magára. Ehhez nagyon 
szemléletes kiindulópontul szolgálhat a grafikon, melyet 1970-ben Granasztói György készített. 
Granasztói György: Becslés Sopron XVI–XVII. századi lélekszámára, Soproni Szemle, XIII, 1970.  
3. sz., 275–324. Az ábra: 317. A mai napig a témában alapvetően meghatározó tanulmányban a 
grafikon 1682/5-től egyértelműen a soproni lakosságszám hirtelen, egyértelmű, és innen kezdve 
meredek emelkedését mutatja. Granasztói György utalt arra, hogy a korban általában a vallási 
okokból menekülő lakosság nagy népmozgást okozott (uo. 320.), de a kérdést tovább nem vizsgálta.

3 Fabiny Tibor: A soproni evangélikus líceum története (1557–1908). In Győrffy Sándor – Hunyadi 
Zoltán (szerk.): A soproni líceum, Budapest, Tankönyvkiadó, 1986, 34.
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tően a korábbi évtizedekben, elsősorban az 1670-es években elűzött prédikátorok, 
lelkészek, tanítók és a felekezetek más tagjai a Magyar Királyságba visszatérhettek 
és pozícióikat, státusaikat, lakóhelyeiket elfoglalhatták. – Az 1681-es végzés, vala-
mint e két tényező: a protestáns szellemi vezetők hazatérése és az üldöztetés elől na-
gyobb számban magyar területekre, így Sopronba is újonnan érkezők letelepedése 
együttesen járult hozzá ahhoz, hogy a szabad királyi városban 1682. július 9-én az 
evangélikusok újra megnyithatták iskolájukat, immáron nem a város, hanem az 
egyházközség felügyelete alatt (ami egészen 1853-ig volt a konventnek alárendelve).4 

Az újjászervezett, újraindult líceum első igazgatójának, Johann Friedl-nek (Frideli-
us János) 1682 és 1712 között végzett munkáját folytatta és örökségét vette át Johann 
Christoph Deccard, aki  nemcsak országos hírű tanárként, újítóként, iskolaszerve-
zőként, tantervi reformerként, líceumi rektorként vonult be a pedagógiai és egyház-
történeti irodalomba, hanem európai hírű tudósként, botanikusként is. A Jénai Latin 
Társaság tagja már státusánál fogva is kiemelkedő alakja volt a nyugat-magyarországi 
régió evangélikus értelmiségének, és habitusának, munkásságának köszönhetően 
évtizedeken át meghatározó személyisége volt Sopron szellemi elitjének.5 

Deccard 1686. október 21-én született Sopronban. A család soproni letelepedé-
sének körülményeiről ellentmondásosak a források. Míg a már említett Weszprémi 
István soproni polgárjoggal rendelkezőknek írja a szülőket,6 addig Házi Jenő sop-
roni polgárcsaládokat felvonultató kötetében megjegyzi, hogy a családnak ezen ága 
(sem János Kristóf, sem pedig annak fia, a soproni orvosdoktor János Vilmos) nem 
szerezte meg a soproni polgárjogot.7 A család másik ága ugyanakkor már a XVII. 
század közepétől Sopronban élt Házi Jenő szerint: Deckhart Jakab mészáros mester 
1649. április 19-én szerzett polgárjogot, s az Ezüst utcában vásárolt házat magának. 
1683-ban végrendelkezett, vagyonát az evangélikus lelkészekre és a magyar iskolára 
hagyta. Az ő fia volt a Weszprémi István által Johann Christoph Deccard apjaként 
említett Deccard János Jakab (†1720), aki ügyvéd volt, és Leowalth András Ágfalvi 
Varga Magdolna nevű leányát 1684-ben vette feleségül. A polgáresküt 1685. július 
30-án tette le, ezt követően a városi kancellária tagjaként tevékenykedett, s ez idő 
tájt született meg Zakariás nevű gyermeke is.8 Míg tehát Johann Christoph Deccard 
szülei vonatkozásában az apa neve bizonytalan, addig az anya neve (Borbála) utal-
hat arra, hogy a család két ága esetleg két-két testvérpár nagyjából egyidejű házas-
ságkötésének következtében szerepel a soproni forrásokban. Ily módon, ha a csa-
lád morvaországi eredetű is, feltételezhető, hogy Johann Christoph Deccard szülei 
valószínűleg rokoni kapcsolatok révén érkeztek Sopronba. Az apa foglalkozásáról 

4 1674 óta nem működött. Ennek okaira, történetére lásd: Fabiny: i. m. 30–33.
5 Hrabovszky György: Idősb Deccard Kristóf János Soproni evang(élikus) Rector élete. Tudományos 

Gyűjtemény, X., 1820, 97–99.; Leitner József: Deccard János Kristóf. Soproni Szemle, V., 1941, 3. sz., 
136–138; Fabiny Tibor: i. m. 38–41.

6 L. az 1. jegyzetet!
7 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535–1848, 1. kötet, Budapest, Akadémiai, 1982, 327.
8 Uo.
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nem tudunk semmit, de feltételezem, hogy már ő maga is gyógyítással foglalkoz-
hatott, mert soproni polgárjog nélkül (s valószínűleg ezért sem találjuk őt a taná-
csosok között) a városban ingatlant lehetett ugyan vásárolni, de ott tevékenykedni 
a város alkalmazásában csak egyetlen foglalkozást űző személynek, a városi orvos-
nak (physicus ordinarius) lehetett, akivel a város időről időre szerződést kötött.9

Johann Christoph Deccard többek között a líceum diákjaként Johann Friedel 
rektor, az első magyar antropológus és Balog György conrector stúdiumain készült 
fel wittenbergi egyetemi tanulmányaira. Wittenberg diákja Deccard 1707 és 1712 
között öt évig volt, ahol a teológiai tanulmányok és a doktorátus megszerzése után 
a lengyel király udvari orvosának és a wittenbergi botanikus kert felügyelőjének, a 
neves természettudósnak, Johann Heinrich Heuchernek (1677–1747) a hatására or-
vosi és kiemelten botanikai stúdiumokat folytatott.10 Orvosdoktori diplomát való-
színűleg nem szerzett, de természettudományos érdeklődése megmaradt: többek 
között botanikus kertet telepített Sopronban, élete végéig ásványtani, növénytani 
megfigyeléseket végzett Sopron környékén, továbbá fiát is orvosnak nevelte.

1712-ben szerencsés váltás következett a város evangélikus líceuma és Deccard 
életében: nemcsak a város helyzete és az oktatás helyzete konszolidálódott a Rá-
kóczi-szabadságharcot követően, hanem a tanügyi reformokat bevezető Johann 
Friedl 1712-ben lemondott soproni rektorságáról, s a város egyházközsége egyhan-
gúlag támogatva őt kérte föl a líceum igazgatójául, mely státust Deccard aztán közel 
három évtizeden keresztül, 1741-ig töltötte be.

Pályafutásának első szakaszát tehát a líceumi rektorság évei jelentik. Ennek so-
rán már folytatott természettudományos kutatásokat, de tevékenységének fő iránya 
az oktatás, a tanügyi kérdések, az egyházszervezés, az iskolaszervezés volt a XVIII. 
század első felében. A meghívólevél – mely fennmaradt az Evangélikus Országos 
Levéltárban – szövege és tanulsága szerint erre a pozícióra Deccardot az egyház-
község egyetemi peregrinációját figyelemmel kísérve, illetve finanszírozva már 
korábban kijelölte:11 „A mi igen tisztelt urunk tanulmányait már kezdettől fogva 

 9 2000-ben a Debreceni Szemlében a témában megjelent tanulmányomban még – Házi Jenő nyomán 
– ennek ellenkezőjéről írtam, a városi alkalmazás feltételeként a polgárjog megszerzéséről szóltam: 
Kincses Katalin Mária: Természeti környezet, ökológiai háttér és gyógyítás Sopronban a kora 
újkorban, Debreceni Szemle, VIII., 2000. 4. sz. 528. Mindennek hátterében az állt, hogy a városi orvos 
közvetlenül a város alkalmazásában állt. Nagyon keresett pozíciót töltött be, illetve feladatot vállalt, 
olyat, melyet a város közvetlenül felügyelt és fizetett. Végül, az egyetemet végzett orvosdoktorok 
nemesi státusúak voltak, ami az amúgy mindenkor megszerzendő polgárjogot helyettesítette.

10 Weszprémi: i. m. 202–203.
11 Vö.: Weszprémi: i. m. 200–201. A soproni származású wittenbergi professzor, Johann Christoph 

Roeschl adott neki szállást, aki valószínűleg nemcsak Deccard, hanem a nyugat-magyarországi, 
közelebbről pedig a soproni diákok patrónusa is volt, illetve a hazai evangélikus közösség és a 
wittenbergi peregrinusok közötti kapcsolattartó. – Ennek a kapcsolatnak volt eredménye az is, hogy a 
soproni líceum 1689-től Roeschl szervezeti működési elvei alapján folytatta a tanítást. Vö.: Müllner 
Mátyás: A soproni evangélikus főtanoda története a soproni evangélikus gyülekezet nevezetesebb 
eseményeivel együtt, Sopron, 1857, 51–53.
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ebben az irányban folytatta, s mi néki minden lehető segélyt megadtunk, hogy fel-
sőbb tanulmányait kellő időben és alkalmatossággal elvégezhesse, s így egykoron 
ennek az evangélikus egyházközösségnek az iskolájában szolgálhasson.”12 Vagyis 
Deccard kinevelése illeszkedik ahhoz a véleményem szerint nagyon tudatosan szer-
vezett és megvalósított programhoz, amely szerint Sopron evangélikus közössége 
ifjait a városi líceumba kerülésüktől kezdve egészen egyetemi tanulmányaik befe-
jezéséig a közösség és a városvezetés politikai, vallási tisztségeire kinevelte, illetve 
ezek betöltésére készítette föl.

A rektorságát 26 évesen megkezdő Deccard az első években elődje, Johann 
Friedl két évtizedes, bevált módszerei és tanterve alapján vezette a líceumot, 
vagyis a vallástan (elsősorban Luther Kis- és Nagykátéjának, Dietericus-féle Insti-
tutiones Catecheticaenak) pietista szellemiséghez közelítő tanulmányozása és a latin 
nyelv magas szintű oktatása mellett a görögöt is oktatták, továbbá grammatikát, 
szintaxist, retorikát, poézist, prozódiát, logikát, dialektikát, valamint egyetemes 
történelmet – mindezt háromnyelvű (latin, német és magyar) tankönyvek alapján 
és oktatási nyelven.13 Deccard magas színvonalú klasszikus latintudásának híre is 
ezekben az években terjedt el.14

A soproni városvezetés az 1710-es évek második felében gyakorlatilag szilárdan 
az evangélikus felekezet tagjai közül került ki, élén Dobner Ferdinánd (1659–1730) 
polgármesterrel,15 aki egyben a konvent elnöke is volt. Ebben a mind a soproni ön-
kormányzatiság, mind pedig a protestantizmus megszilárdulásának szempontjából 
szerencsés időszakban Dobner (és a két akkori iskolafelügyelő, Kastenholz András 
lelkész és Meiszner Mihály soproni polgár) Deccard rektorságának megszilárdulása 
után, 1718-ban átfogó vizsgálatot indított a líceum működését illetően, az oktatási 
rendszer jobbításának céljából, melynek nyomán a konvent felkérésére Deccard új 
tantervet készített. Ennek lényege, hogy a líceumot négyről hat osztályosra bőví-
tette – különböző elnevezésekkel ugyan, de gyakorlatilag egészen a reformkorig 
ez a hat osztályos rendszer maradt az oktatás alapja.16 Deccard szervezeti reformjait 
még az 1980-as évek közepén Fabiny Tibor tárta föl és írta le részletesen a Soproni 
Evangélikus Levéltár forrásai alapján.17 A szervezeti változtatások részletes felsoro-
lásától e helyen el kell tekintenünk, de a szemléletbeli módosításokról, újításokról 
feltétlenül szót kell ejteni: ezek nyomán – ha csak közvetetten is, de – képet kap-
hatunk Deccard mentalitásáról, emberi habitusáról. A líceumot alapvetően pietis-
ta elvek alapján reformálta meg: Deccard pietista kapcsolatait forrásszinten Csep-
regi Zoltán tárta föl másfél évtizede.18 A Methodus sive Ratio Docendi címet viselő 
12 A forrást feltárta és magyar nyelvre fordítva idézi: Fabiny: i. m. 38. o.
13 Fabiny: i. m. 37.
14 Weszprémi: i. m. 212–213.
15 A városi magisztrátus tagja, hatszor volt bíró és nyolcszor polgármester (consul) 1689-től haláláig.
16 Fabiny: i. m. 40.
17 Fabiny: i. m. 104. (131. jegyz.)
18 Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700–1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus 

történetéhez (Adattár XVI–XVIII. szellemi mozgalmaink történetéhez 36, szerk. Balázs Mihály és 

orpheus noster 2021.2.indd   99orpheus noster 2021.2.indd   99 2021. 10. 24.   21:20:302021. 10. 24.   21:20:30



XIII. évf. 2021/2.

100

tantervben már az alsóbb osztályok oktatási követelményeit megfogalmazva kifejti, 
hogy azoknak a pietas, a honestas és a humanitas alapelvein kell nyugodniuk.19 Ehhez 
kiegészítésképpen hozzá kell tenni, hogy a soproni líceumban Deccard hatására 
kezdték el a természettudományok oktatását is.

Johann Christoph Deccard szigorú rendet szabott nemcsak a diákoknak,  ha-
nem tanártársainak is (a tanmeneten túl): egyfelől erélyesnek kell lenniük, szilárd 
erkölcsiséget kell képviselniük – mindezt a pietizmus alapján –, másrészt tudásuk-
nak is szilárd alapokon kell nyugodni, sőt, egyenesen tudományos igényeket tá-
masztott velük szemben (autoritas, virtus, scientia).20 E szellemiség és oktatási prog-
ram kibontakoztatásában olyan segítői akadtak, mint a reformok bevezetésének 
évétől, 1718-tól a líceumban prorektorként működő, szintén wittenbergi egyetemet 
végzett Hajnóczy Dániel (1690–1747), aki Deccardot követve, annak reformjait és 
szellemiségét a pietista Hermann Francke (1663–1727) egyik leglelkesebb magyar-
országi követőjeként (és Deccard vejeként) teljesíti be a az 1740-es években.

Ez a szigorú program, a tanárok számára valószínűleg túl magasra állított szak-
mai követelmények, s ezért a program megvalósítása nyomán adódó nehézségek 
és a rektori, elégedetlenkedésre utaló keserű tapasztalatok, valamint, úgy vélem, 
a soproni líceumi rektor emiatti türelmetlensége eredményezte azt a levelet, amit 
Deccard, a rektor, miután a Jénai Latin Társaság tagjává választotta, válasz- és köszö-
netképpen tudóstársainak írt 1740-ben. Ebben a levélben, amelyet a jénai társulati 
ülésen felolvastak,21 Deccard élesen bírálta a magyarországi iskolák gondozatlansá-
gát, az ezeket felügyelő patrónusi rendszert, mely kritikát a soproni városvezetés 
és evangélikus közösség magára vett. S miután nem volt hajlandó a bírálatot vissza-
vonni, a soproni konvent tagjai haladéktalanul elmozdították állásából: gyakorlati-
lag nyugdíjazására került sor.22

Líceumi rektorságát követően bontakozhatott ki igazán tudományos munkássága. 
Ennek megalapozása már az egyetemi években megtörtént, mint említettem orvosi, 
botanikai érdeklődésének kialakulásakor. Már a soproni rektorság idején saját bota-
nikus kertet telepített, növénytani megfigyeléseket végzett. Gyűjtötte, megfigyelte, 
osztályozta, leírta a környező flórát, s csatlakozott Loew Károly Frigyes soproni orvos 
kutatásaihoz, kiegészítvén annak a soproni növényvilágról összeállított, sajnos a mai 
napig kiadatlan, kéziratban lévő Flora Semproniensis című botanikai művét.23

Deccard tudományos kapcsolatrendszerének középpontjában az európai hírű 

Keserű Bálint), Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000, 45, 47, 55, 82–83. sz. dokumentumok, 
153–154, 156–157, 167–170, 221–224.

19 Vö. Fabiny: i. m. 40.
20 Vö.: uo.
21 Uo.
22 Fabiny: i. m. 41; Bél Mátyás levelezése, a leveleket s. a rend., a bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette 

Szelestei N. László, (Magyarországi Tudósok Levelezése, III. kötet), Budapest, Balassi Kiadó, 1993, 
745, 747. sz. dokumentumok, 446–448; Csepregi: i. m. 222.

23 Weszprémi: i. m. 206–207.  A Flora Semproniensisről legutóbb: Kollerits Beáta: A Soproni Múzeum 
könyvtára. Értékek és érdekességek, Soproni Szemle, 71., 2017. 4. sz. 490–492.
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tudós, polihisztor, a pozsonyi evangélikus líceum rektora, Bél Mátyás (1684–1749) 
állott. Bél Mátyás és Deccard 1718-tól folyamatosan levelezett egymással. Deccar-
dot 1738-ban Bél javaslatára választották be a Jénai Latin Társaságba, s ebben az 
évben kérte fel Bél Deccardot De re rustica című munkájának lektorálására, amit 
a soproni tudós kissé ugyan késve, de elvégzett, és elismerő szavakkal illetett.  
A másik kapcsolati elem Deccard fiának, Johann Friedreich Wilhelmnek (1722–
1778), a leendő soproni orvosdoktornak a közreműködése, aki lemásolta Bél Má-
tyás Notitiájának a soproni vármegyeleírások kéziratai sorában a Kancelláriának 
szánt kéziratát, ami vélhetőleg a kancelláriai hivatal állásfoglalása miatt 1731 körül 
Ruisz János Kristóf (1678–1756) soproni polgármesterhez került, majd egy jó időre 
elkallódott, mert a polgármester aztán azt az idősebb Deccardnak adta tovább. 
Tőle nem került vissza a hivatalhoz, hanem nyoma veszett és lappangott, míg az 
ifjabb Deccard szétszóródott hagyatékából elő nem került, mint egy, az idősebb 
Deccard által írt történeti mű.24

Deccard szellemi műveltségének, tudományos tevékenységének egyedülálló 
forrása az a könyvlista, amely könyvtárának gyakorlatilag Magyarország történeté-
re, egyháztörténetére vonatkozó darabjainak kéziratos katalógusa. Ez a lista Corni-
des Dániel (1732–1787) történetíró, kolozsvári főiskolai tanár, egyetemi könyvtáros, 
majd m. kir. egyetemi tanár hagyatékában maradt fenn.25 A kézirat Deccard saját-
kezű összeállítása. Nagyobb részben nyomtatott, kisebb részben (15%) kéziratos, 
túlnyomó részt történeti munkákat sorol fel a XVI–XVIII. századból. A 101 tör-
téneti művet tartalmazó könyvlista a XVI–XVIII. századi soproni könyvkultúra, 
Sopron város polgársága, értelmiségi elitje olvasmányműveltségének gazdagsá-
gát, színvonalát prezentálja. Kiváló forrása lehet a XVIII. századi magyarországi 
nyomdászattörténeti, könyvtörténeti kutatásnak és a korban fellendülő könyv-
termés tanulmányozásának, amely szoros összefüggésben van az általános anyagi 

24 Deccard és Bél kapcsolatáról: Szelestei N. László: 18. századi tudós világ IV. Bél Mátyás, a tudomány-
szervező. Emlékbeszéd. Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián Bél Mátyás születésének 300. évfordulója 
alkalmából tartott emlékülésen, 1984. április 6-án, Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1984/85. 
270; Tóth Gergely: Bél Mátyás leírása Sopronról és Sopron vármegyéről: a mű és forrásai. In Bél 
Mátyás: Sopron vármegye leírása III. / Descriptio Comitatus Semproniensis III., a latin szöveget gondozta és 
ford., a szövegkritikai jegyzeteket készítette: Tóth Gergely, szerk., a mutatókat és a tárgyi jegyzete-
ket készítette: Kincses Katalin Mária, (Sopron város történeti forrásai / Quellen zur Geschichte der 
Stadt Ödenburg. C sorozat, 4. kötet, sorozatszerk. Szende Katalin), Sopron, Soproni Levéltár, 2006, 
239. skk. Összefoglalóan lásd: Kincses Katalin Mária: Johann Christoph Deccard könyvkatalógusa 
Cornides Dániel hagyatékában, Soproni Szemle, 65, 2011, 4. sz., 411. skk.

25 Catalogus librorum Bibliothecae Joan(ni) Christoph(ori) Deccardi Sempron(iensis) quondam Pastoris pars his-
tor(iae) Hung(ariae) concernens. Lelőhelye a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattá-
ra, a „Ligamen continens manuscripta linguistica bibliographicaque collectione Danielis Cornides” megjelölésű 
iratcsomó, jelzete: Történ. 2. sz. 4-r. 4. lev. 2. sz. A könyvlistát kiadta: Kincses: Johann Christoph Dec-
card könyvkatalógusa, passim. Előkerült a katalógusnak a teljes változata is, amely magántulajdonban 
van. Erről Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár egykori főigazgatója digitális másolatot 
készíttetett, melyet feldolgozás végett nagylelkűen a közelmúltban rendelkezésemre bocsájtott.  
(A kézirat feltárása folyamatban van.)
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és szellemi fejlődéssel, a művelődés és a tudományos élet kibontakozásával. Dec-
card könyvlistájának nagy része már az 1730-as években kezdődő erős emelkedés 
idején gyűlt össze, annak a három évtizednek az időszakában, amikor a szellemi 
fejlődés és a tudományos megismerés igénye látványosan meghozta gyümölcseit 
a könyvtermésben és a könyvtárak gyarapodásában is. A könyvkatalógus bepil-
lantást enged Deccard tudományszervező tevékenységébe is, melyet a soproni 
evangélikus líceum tanáraként is folytatott, már hivatalánál fogva is nagyon szoros 
kapcsolatot tartva fönn a pozsonyi líceum oktatói gárdájával, valamint az európai, 
elsősorban protestáns tudósokkal.

A lista Deccard könyvtárának a történeti részét, egyháztörténeti, jogtörténeti 
(jogi) műveket és a műfajilag ezekkel rokonságban álló vagy ezekhez kapcsolódó 
kiadványokat tartalmazza. Térképeket, földrajzi munkákat, retorikai műveket, 
egy-egy hadiszabályzatot, rendtartást, adományozási okiratot, tankönyvet, tudo-
mányos folyóiratpéldányt stb. A nyomtatott munkák mellett kéziratokat is találunk, 
közöttük nyomtatott művek teljes másolatát is. Ha figyelembe vesszük, hogy Dec-
card természettudományos munkássága, líceumi tanári működése és az evangélikus 
egyházban betöltött vezető szerepe legalább ugyanilyen nagyságrendű könyvtárat 
kellett, hogy eredményezzen, megállapítható, hogy nemcsak Sopron, nemcsak a 
régió viszonylatában, hanem korabeli magyarországi, de európai viszonylatban is 
kiemelkedő könyvgyűjtemény birtokosa volt.

A történeti, jogtörténeti művek között megtaláljuk a „klasszikusokat” a XVI–
XVII. századból, Bonfini, Istvánffy művét, Verbőczy Tripatitumát, Révai Péternek 
a Szent koronáról szóló könyvét és a könyvtár értékes gyűjteménye volt a kortárs 
összefoglaló történeti és egyháztörténeti műveknek, többek között Timon Sámuel, 
Nicolaus Smith, Thuróczy László, Bél Mátyás, Bajtay Antal, Pray György, Martin 
Schmeizel, Kovács János, Kolinovics Gábor, az erdélyi Georg Haner, s Szerdahe-
lyi Gábor és Timon Sámuel, Kollár Ádám művének. Az evangélikus történetírói 
törekvések és a katolikus (piarista, ferences), elsősorban jezsuita történetírói iskola 
kiadványai egyaránt szép számban szerepelnek. A külföldi, főleg protestáns terü-
leteken megjelent európai történeti munkák között túlnyomó részt olyanok talál-
hatók Deccard könyvlistáján, melyeknek bőséges magyar vonatkozásai is vannak, 
elsősorban a törökök ellen vívott felszabadító hadjáratok idejéből (pl. Jovius, Ger-
lach, Amandus Hermann, Boethius, Martin Fumée műve). 

Deccard könyvlistájának néhány tétele, elsősorban a kéziratok közül, a soproni 
tudományos élet és evangélikus egyházi élet momentumaira utal a XVIII. század 
első felére vonatkozóan. Ezek között az evangélikus egyházi és jogi vonatkozású 
iratok mellett Lackner Kristóf (1571–1631) városbíró, polgármester két kéziratát em-
lítjük, a Johann Puecher (†1611) soproni tanácsos fölött elmondott beszédet és a 
„Sopron város dicséretéről” szóló, várostörténeti összefoglalónak is beillő oratiót. 

A könyvlista fontos forrása Deccard tudományos kapcsolatrendszerének is. 
Megtalálható rajta az ugyancsak a Bél Mátyás nyomán megindult tudományos 
könyvkiadás körébe sorolható Fischer Dániel (1713–1732) által kiadott felhívás, 
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amely a magyarországi természeti leírásokkal foglalkozó tudományos próbálko-
zásokat, látványos eredményeket közlő folyóirat megindítását célozta. – Éppen a 
Bél Mátyás és a jezsuiták nyomán kibontakozó és jelentős eredményeket produkáló 
történeti irodalom analógiájára, melynek nyomán a kialakult kedvező helyzetet ki-
használva, illetve ennek nyomán a historia naturalis eredményeinek kiadására szó-
lított fel. Ebbe a tudóskörbe tartozik a bajor származású térképész, Bernhard Paul 
Moll (1697–1780), az első rendszerező, monumentális térképkatalógus elkészítője 
is, aki fiát a pozsonyi evangélikus líceumban taníttatta, s intenzív kapcsolatokat 
ápolt magyarországi tudóstársaival. Moll katalógusának magyar vonatkozású ré-
sze és annak kéziratos másolata egyaránt szerepel Deccard hagyatékában. De Dec-
card köréhez kapcsolható a brassói születésű, jénai majd hallei professzor, Martin  
Schmeizel (1679–1747) is, két nyomtatott és munkával és egy másik művének kéz-
iratos másolatával képviselteti magát a hagyatékban. Végül, forrásunk fontos do-
kumentuma Ribini János (1722–1758) tevékenységének: a soproni líceum tanára 
e szerint a Magyar Királyság történetéről összefoglaló munkát készített, melynek 
kézirata Deccardnak is megvolt.

Ugyanakkor tudvalevő, hogy ez a több mint száz tétel csak a könyvtár egyik ré-
szét, legfeljebb negyedét jelentette. Például a vallási, teológiai munkák, valamint a 
Deccard rektori pályafutásához kapcsolódó tankönyvek, s nem utolsó sorban a bib-
liotéka természettudományos kötetei sajnos elvesztek vagy lappanganak.26 Weszp-
rémi István a XVIII. század második felében összegyűjtötte Deccard saját szerző-
ségű, nyomtatásban megjelent műveit – a hat könyvből négy gyászbeszéd, kettő 
pedig fordítás, valamint – sajnos forrás megjelölése nélkül – kéziratban maradt, 
teológiai (magyarázatok, tankönyvek), továbbá természettudományos megfigyelé-
seiről tanúskodó feljegyzéseiből is rekonstruált néhányat. Utóbbiak egyértelműen 
növénytani megfigyeléseket tartalmaznak, például a nadragulyáról, a réti sóská-
ról, a galagonyáról, a repkényről, vagy a háromlevelű lóheréről, vagyis a közvetlen 
környezetében is megtalálható növényekről.27 

Mindenesetre a XVIII. századi protestáns líceumigazgatónak, a Jénai tudós Tár-
saság magyarországi tagjának: Johann Christoph Deccardnak történeti és botanikai 
érdeklődése, műveltsége és ennek nyomán emlékezete a protestáns szellemiségben, 
oktatásügyben és az európai tudományban nemcsak a kortársak emlékezete alap-
ján, de immáron könyvtára alapján is fennmarad. 

26 Nem került elő leszármazottainak hagyatékából sem. Vö.: Testament der Johanna Susanna Deccard… 
In: D. Szakács Anita: Medizingeschichtliche Testamente des 16–18. Jahrhunderts. Gesellschaftgeschichtliche 
Quellen des Sanitätswesens der Stadt Ödenburg aus der Frühen Neuzeit. / 16–18. századi orvostörténeti vonatkozású 
végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti Forrásai, Ödenburg/Sopron, 
Ödenburger Archiv des Komitats Győr-Moson-Sopron, 2008, passim, különösen: 215–216.

27 Weszprémi: i. m. 214–231.
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Rezümé

Johann Christoph Deccard (1686–1764) botanikus, soproni evangélikus líceumigazgató a 
XVIII. század első felében a szűkebb pátriárkáján kívüli, az európai protestáns értelmiségi 
körökben is ismert és elismert protestáns értelmiségi alakját jeleníti meg. Pályafutásának első 
szakaszát tehát a líceumi rektorság évei jelentik. Líceumi rektorságát követően bontakozhatott 
ki igazán tudományos munkássága. Deccard tudományos kapcsolatrendszerének középpont-
jában az európai hírű tudós, polihisztor, a pozsonyi evangélikus líceum rektora, Bél Mátyás 
(1684–1749) állott. A két tudós folyamatosan levelezett egymással, s Deccardot 1738-ban 
Bél javaslatára választották be a Jénai Latin Társaságba is. Deccard szellemi műveltségé-
nek, tudományos tevékenységének egyedülálló forrása az a könyvlista, amely könyvtárának 
gyakorlatilag Magyarország történetére, egyháztörténetére vonatkozó darabjainak kéziratos 
katalógusa.
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Abstract 
Johann Christoph Deccard (1686–1764) Botanist, Evangelical Lyceum Director of Sopron

Botanist and Evangelical lyceum director of Sopron Johann Christoph Deccard (1686–1764) 
represented the figure of the European protestant intellectual who was well-known and highly 
appreciated even beyond his narrower homeland in the first half of the 18th century. The years 
of his lyceum directorship mean the first period of his career, and his scientific work really began 
to evolve after that. The central figure within Deccard’s scientific relations was the director of 
the Evangelical Lyceum of Pozsony (Bratislava), scientist and polymath of European fame 
Mátyás Bél (1684–1749). The two scientists were permanently corresponding to each other, 
and Deccard was elected as a member of the Latin Society of Jena by Bél’s proposal. The unique 
source of Deccard’s education and scientific activity is the list of books that is practically a 
hand-written catalogue of the items about the history and ecclesiastical history of Hungary of 
his library.
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botanist, European protestant intellectual, education and scientific activity, a cata-
logue of the 18th century
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