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I. 1. A KATOLIKUS VALLÁS HELYZETE AZ ERDÉLYI
FEJEDELEMSÉGBEN (1526-1690)

I. 1. a. Az erdélyi katolicizmus helyzete a reformáció előtt
A katolikus egyház európai méretű válsága a 15. század végén
Magyarországon, ezen belül Erdélyben is éreztette hatását. A reneszánsz kor
eszményei, a humanista műveltség, az individualizmus, az élet örömeinek keresése az
elvilágiasodás irányába hatott. A főpapság általában a főúri családok tagjaiból került
ki, akik fontos szerepet vállaltak a diplomáciai és udvari szolgálatban. Ez egyre jobban
elvonta őket egyházmegyéjük kormányzásától és így az alsópapság nélkülözte a
főpásztori ellenőrzést és irányítást, ami a fegyelem ellazulására vezetett. Bakócz
Tamás esztergomi érsekkel kezdődött meg az a gyakorlat, hogy a főpapok
magánvagyonként kezelték és örökítették rokonaikra az egyházi birtokokat.
Viszonylag sok köznemes család emelkedett így az arisztokráciába, de mindezzel a
katolikus egyházi vagyon csökkent.1 A főpapság világias életmódja és javadalmaik
halmozása az egyház tekintélyét ásta alá egyrészt az alsópapság, másrészt az egész
társadalom, a hívek előtt. A főpapság rossz példáját a plébánosok is követték: sokan
nem szenteltették fel magukat, az egyházi teendők végzésére helyetteseket tartottak s
maguk csak a javadalmat élvezték, megszegve a papi nőtlenséget ágyast tartottak,
vagy megnősültek. Ugyanakkor az egyházi vezetők és az alsópapság között hatalmas
anyagi, társadalmi különbség tátongott, az alsópapságot a püspökök megterhelték a
saját részükre és a pápai udvar részére szedendő különféle adókkal.2
Erdély területét egyházszervezetileg egy püspökség, a gyulafehérvári fogta
össze egy egyházmegyébe. Az erdélyi püspök az erdélyi vajdával egyenrangú
politikai-hatalmi tényező volt, sőt a folyton cserélődő vajdákkal szemben ő jelentette a
stabilitás tartományi biztosítékát. Az erdélyi püspökök a politikai vezetőréteg tagjai
voltak – általában arisztokrata származásúak – akiknek tartományi-politikai befolyása
és gazdasági hatalma mezővárosaik és nagy kiterjedésű uradalmaikból befolyó
jövedelemből fakadt.3 Az erdélyi püspökök résztvettek az országos politika
alakításában és a méltóságukkal járó hatalmas egyházi birtokokat szinte
magántulajdonukként kezelték, de egyben védelmezték is az erdélyi egyház anyagi
érdekeit. Az erdélyi egyházmegye szervezetileg 13 főesperességre oszlott, amelyek
nagyjából a királyi vármegyékkel estek egybe (hunyadi, fehérvári, kézdi, telegdi,
küküllei, tordai, ózdi, kolozsi, dobokai, szolnoki) hozzá tartozott a földrajzi Erdély
területén kívül eső ugocsai, szatmári és krasznai főesperesség is.
PÉTER KATALIN: A katolikus megújulás és a protestáns reformáció. IN: PÉTER KATALIN: Papok és
nemesek. Budapest, 1995. 9.
2
HERMANN EGYED: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 195.
3
JAKÓ ZSIGMOND: Az erdélyi püspökség középkori birtokairól. IN: Erdély a keresztény magyar
királyságban. Erdélyi Tudományos Füzetek, 231. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. 2001. 106.
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Az Erdélyben élő szászok egyik fele egyházkormányzatilag független volt az
erdélyi püspökségtől: a szebeni és a barcasági dékánság 1191 óta közvetlenül az
esztergomi érseknek volt alárendelve. A szászok másik része viszont az erdélyi
püspökség területén élt, ők folyamatosan függetlenedni igyekeztek az erdélyi püspök
joghatósága és a neki fizetendő egyházi tized kötelezettsége alól. Függetlenül a
hivatalos egyházkerületi – főesperesi – beosztástól, bizonyos autonómiát élvező
dékánátusokba tömörültek, élén a maguk választotta dékánnal, ezek egyesülve pedig a
medgyesi fődékánságot alkották. A szászok célja a politikai egység mintájára az egész
szász nemzetet egybefogó egységes és különálló egyházi igazgatás megvalósítása. A
reformációt megelőzően a 16. század elején az egységes, mindhárom területet
összefogó egyházkormányzat kialakulása irányába mutatott az a gyakorlat, hogy a
szász papság minden fontosabb kérdésben, a medgyesi fődékán irányítása alatt
együttesen tanácskozott és hozott döntéseket.4 Később a reformációnak a szászok általi
gyors elfogadásában az is közrejátszott, hogy egyházi vezetőik meglátták a
lehetőségét, hogy végre megvalósítsák a régóta vágyott önálló szász püspökségüket.
A hanyatlás a szerzetesrendeket is érintette, de elsősorban a birtokos rendeket
(bencések, premontreiek). A kiterjedt birtokokkal rendelkező apátságokat,
prépostságokat a királyok - élve főkegyúri jogukkal - jutalomként híveiknek
adományozták azok szolgálatai, támogatása fejében, az esetek többségében még akkor
is, ha a megadományozott nemhogy szerzetes, hanem még papi rendű sem volt. Ezek a
világi személyek voltak a kommendátorok vagy gubernátorok, akiknek jogköre
nemcsak a birtokok kezelésére, haszonélvezetére terjedt ki, hanem a szerzetesi
közösség belső, lelki életének irányítására is.5 A kommendátorok többsége azonban
elsősorban jövedelemforrást látott a monostorban, a szerzetesi közösség életével nem
törődve, nagymértékben hozzájárultak azok szétzüllesztéséhez. Erdélyben a birtokos
rendek nem voltak olyan jelentősek, mint Belső-Magyarországon, de a kommendátori
rendszer itt is élt, például a bencés Kolozsmonostoron. Itt a 15. század közepén
nevezték ki az első gubernátort, Hunyadi Jánosnak tett politikai szolgálatai fejében. A
kommendátori rendszer Kolozsmonostoron sem volt folyamatos, Mátyás felismerve a
szerzetesség reformjának szükségességét, az ottani szerzetesek közül nevezett ki
apátot. Ennek halála után azonban ismét kommendába adva működött az apátság: a
század végéig a Polnar család két egymás után következő tagja irányította. A
Mohácsot megelőző időszakban a bomlasztáshoz a központi hatalom is hozzájárult,
azzal, hogy II. Ulászló 1501-ben nem nevezett ki apátot, hanem a monostor
jövedelmét a kincstár hasznára fordította, és királyi birtokként saját világi
megbízottjával, a Tomori család tagjaival igazgattatta. A monostor a társadalom
szemében teljesen elveszítette egyházi szerepét, királyi birtoknak tekintették,
amelynek régi funkciójából már csak a szintén világi célokat szolgáló hiteleshelyi
tevékenység maradt meg.6
A kolduló rendek, mivel nem rendelkeztek birtokokkal, sikeresebben álltak
ellen a romlásnak, vagy maradt erejük a belső reformra, megújulásra. Ilyen volt
domonkos rend, amelynek Nagy Lajos uralkodása alatt elkezdett reformja sikeresen
GYÁRFÁS ELEMÉR: Az erdélyi szászok és a katolicizmus. IN: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene.
Dicsőszentmárton, 1925. 206.
5
JAKÓ ZSIGMOND: A kolozsmonostori apátság és hiteleshely a szekularizációig. IN: JAKÓ ZSIGMOND:
Társadalom, egyház, művelődés. (Tanulmányok Erdély történelméhez). Budapest, 1997. 168.
6
JAKÓ ZSIGMOND: A kolozsmonostori apátság i. m. 133-240.
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megőrizte a rend fegyelmét a 15. században is. Erdélyben elsősorban a szász
városokban (Brassó, Szeben, Segesvár, Szászsebes, Alvinc, Beszterce és a vegyes
lakosságú Kolozsvár) voltak kedveltek a németes szellemű és nagyrészt szász eredetű
domonkosok.7
A ferencesek közül a konventuális beállítottságú mariánusok szerzetesi élete a
15. században nagyon fellazult, Hunyadi János, majd Mátyás, intézkedéseikkel
kívülről próbálták meg serkenteni a rendet a valódi szerzetesi fegyelem
visszaállítására, többek között azzal, hogy kolostoraik közül elkoboztak néhányat és a
szigorú szabályzat szerint élő és a társadalom szemében osztatlan bizalmat élvező
obszerváns ferenceseknek adták át. Erdélyben ekkor, 1444-ben került az obszervánsok
kezébe az addig konventuális székelyvásárhelyi kolostor.8 Az obszerváns ferences
rendnek Magyarországon a mariánus ferences rendtartomány mellett 1447-től önálló
provinciája volt, amely a 15. század második felétől a mohácsi csatáig virágkorát élte.
1525-ben az obszerváns szalvatoriánus provincia tíz őrségéből az egyik az erdélyi
kusztódia volt, ebben működött a legtöbb kolostor, összesen tizenegy (Felfalu,
Fejéregyháza, Székelyvásárhely, Csíksomlyó, Tövis, Tîrgovişte, Vajdahunyad, Bakó,
Kolozsvár, Brassó, Medgyes), a szerzetesek létszámát tekintve (218 rendtag) pedig az
esztergomi kusztódia után a második helyen állt.9 A 15. század végén a mariánusok is
a reform és a belső megújulás útjára léptek, végül 1517-ben elfogadták a római rendi
káptalan határozatát a szigorú rendi szegénységről, úgyhogy a két provincia most már
egyforma fegyelem alatt élt.10
Nem tartozott a katolikus egyházszervezetbe – de mégis meg kell említenünk a lakosság mintegy egynegyedét kitevő görög keleti vallású románság. A reformációt
megelőzően a románok egyházszervezetileg két ortodox püspökség között oszlottak
meg: az északi területen működött az első állandóbb szervezetű román püspökség, a
révi püspökség, amelyet Nagy István (Ştefan cel Mare) moldvai fejedelem alapított a
15. század utolsó negyedében, azon a birtokterületen, amelyet Mátyás királytól kapott
ajándékba. Erdély déli területén pedig a szilvási (Hunyad megye) kolostor-püspökség
irányította a románok egyházi életet, amely később Gyulafehérvárra költözött.
Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a reformáció előtti századfordulóra a
római egyház Magyarországon is szellemi és erkölcsi válságban volt. Voltak
törekvései a megújulásnak, amit különösen a városok laikus mozgalmaiban és egyes
kolostorok életében lehetett tapasztalni, de ez az irányzat nem jutott jelentős szerephez.
Az egyház a társadalom előtt úgy jelent meg, mint egy hatalmi intézmény, amelyet
külsőleg pompa és gazdagság jellemzett, képviselőinek jelentős része hivatalához
méltatlanul élt, az egyház szerepe, küldetéstudata a hívek hitbéli vezetését illetően
kiüresedett, megkövesedett dogmák jellemezték. Ha ez a kritika nem is
vonatkoztatható az egyház egészére, és ha elismerjük, hogy az egyház rosszul, de így
is betöltötte funkcióját a társadalomban, az is biztos, hogy belső megújulásra,
megtisztulásra volt szüksége.
Ugyanakkor a 16. század fordulójára a társadalom elvárásai is megváltoztak az
egyházzal szemben. A reneszánsz kor embere racionálisabb, elmélyültebb,
GYÁRFÁS ELEMÉR: Az erdélyi szászok és a katolicizmus i. m. 204.
P. BENEDEK FIDÉL: Az erdélyi ferences rendtartomány I-II. Kolozsvár, 2002. I. kötet, 36.
9
P. BENEDEK FIDÉL: Az erdélyi ferences rendtartomány I-II. i. m. I. 49.
10
HERMANN EGYED: A katolikus egyház története i. m. 202.
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bensőségesebb hitélményt igényelt a megcsontosodott dogmák és külsőségekben
megnyilvánuló, kiüresedett egyházi cselekmények helyett. A társadalom nem az
egyház szerepét, létjogosultságát, fontosságát kérdőjelezte meg, hiszen a hívek
többsége továbbra is „hitbeli élményekre éhesen, túlvilági sorsa feletti mély
aggodalomban az egyháztól várta az eligazítást”.11 Ellenkezőleg, az egyház
megújulását várta el, a visszásságok és erkölcsi botrányok helyett egy megtisztult,
külsőségeiben egyszerűsödött, olcsóbb egyházat. Luther tanai ezért hatottak akkora
erővel először a kor értelmiségére, a papságra, mert ők ebben az egyház reformját, az
új válaszokat látták, nem pedig a később bekövetkező egyházszakadást és az új
hitrendszerek kialakulását.
I. 1. b. A reformáció gyors térhódítása Erdélyben
A hitújítás egész Európán végigsöpört és korán elérte Magyarországot és
Erdélyt. Erdélyben Luther tanai az 1530-as években jelentkeztek először a szászoknál,
akik állandó kapcsolatot tartottak fenn Németországgal. A lutheranizmus elsősorban a
szászok lakta nagyvárosokban, Brassóban, Szebenben, Besztercén vált uralkodóvá.
Legnagyobb hatású reformátoruk Johannes Honterus brassói pap volt, aki írásaival
megnyerte a brassói szászokat és az új hit innen kisugározva magával ragadta a szász
nemzet egészét. 1543-ban az Universitas Saxonum szebeni gyűlésén egységesen
elfogadta a Honterus által rendszerbe foglalt lutheri szellemű tanokat és végleg
elszakadt a katolikus egyháztól, megalakítva a lutheránus egyházat.12
A reformáció tanai szász prédikátorok közvetítésével jutottak el az erdélyi
magyarokhoz. A szászok és magyarok lakta Kolozsváron 1544-ben a szász Kaspar
Helth – ismertebb nevén Heltai Gáspár – lett a város plébánosa, aki Luther eszméit a
többségében már magyar városban sikerrel hirdette. 1554-ben megalakult az erdélyi
magyar lutheránusok külön egyháza. Ezzel egyidőben a tágabban vett Partiumban –
vagyis a Hódoltság és Erdély közötti területsávban - működtek az első magyar
protestáns igehirdetők, akik többségükben volt minorita ferences barátok voltak (Dévai
Bíró Mátyás, Szkhárosi Horvát András, Benczédi Székely István). Térítő
tevékenységüket a világi hatalom támogatta és tette eredményessé: a déli részeken a
Temesköz ura, Petrovics Péter támogatásával terjedt az evangélikus hit, akinek
szervezésében a toronyi zsinaton 1549-ben megalakult a második evangélikus
egyházmegye. A Részek felső, Ugocsától a Szilágyságig terjedő sávjában a PerényiDrágffy atyafiság támogatta a hitújítást: Drágffy Gáspár özvegye, Báthori Anna erdődi
birtokán 1555-ben tartott zsinaton szintén elfogadták az evangélikus hitvallást.13
A lutheranizmus elterjedésével a reformáció folyamata nem állt meg,
hamarosan követte a második hullám, a helvét irányzat hódítása. Miután Kálvin János
tanai villámgyorsan meghódították a Tiszántúlt - a tiszántúli lelkészek 1567-ben
elfogadták Méliusz Juhász Péter püspök, Debrecen papja által kidolgozott kálvinista
szellemű hitvallást (egyben ő volt az, aki meg is állította a hitújítás tovább burjánzását)
PÉTER KATALIN: A katolikus megújulás és a protestáns reformáció i. m. 7.
Erdély rövid története. Főszerkesztő: KÖPECZI BÉLA. Szerkesztő: BARTA GÁBOR. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1989. 253.
13
Erdély rövid története i. m. 254.
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– Erdélyben is megjelentek a kálvini tanok hirdetői. Előbb a városokban (Tordán,
Désen, Enyeden), majd a falvakban is gyökeret vert a szakramentárius tanítás.
Kolozsvár evangélikus püspöke, Dávid Ferenc (a szász származású Franz Hertel) a
kálvinistákkal folytatott ádáz vitája végén, maga is csatlakozott a helvét hitvalláshoz
(1559) és hamarosan követték őt Kolozsvár magyar polgárai is. Mikor 1564-ben az
erdélyi magyar prédikátorok nagyenyedi zsinata ismét Dávid Ferencet választotta meg
püspökének, ezzel az egész erdélyi egyházmegye kálvinista lett.
Erdélyben a hitújítás folyamata még itt sem állt meg. Dávid Ferenc János
Zsigmond udvari papjaként megismerkedett az uralkodó udvari orvosa, az olasz
Giorgio Blandrata által vallott antitrinitárius tanokkal és évekig tartó vitázás után
1568-ban maga is elfogadta azt a tételt, hogy Krisztus nem egylényegű az
Atyaistennel. Kiváló szónoklataival városát, Kolozsvárt, sőt magát a fejedelmet is
megnyerte, ezzel Erdélyben a szentháromság-tagadók elismert felekezetté lettek,
kialakult az unitárius egyház.14
A reformáció a lutheránus szászok és a magyar kálvinisták térítő tevékenysége
révén az ortodox románokat sem hagyta érintetlenül. Az 1560-as évek végére a
Hátszeg vidékén létrejött az erdélyi román református egyház. Bár a románság
érzelmileg idegenkedett a kálvinizmus racionalitásától, mégis a reformáció hatására
indult meg a román nyelvnek a hivatalos szláv liturgikus nyelv elleni harca. János
Zsigmond egy kálvinista szuperintendensnek rendelte alá a román papságot és
elrendelte, hogy a liturgia nyelve a román legyen. A reformáció a románok között
végül is nem gyökerezett meg, mert a folytonos román bevándorlás a görögkeletiek
számát gyarapította és elszigetelte a román reformációt.
Az 1560-as évek végére tehát Erdély vallási képe sajátos arculatot mutatott:
Európában egyedülálló módon három protestáns felekezet is létezett benne egymás
mellett, sőt a katolicizmus sem tűnt el teljesen, emellett továbbra is létezett a görög
keleti vallás. A protestáns felekezetek egymás közötti vetélkedése és a
megmaradásáért küzdő régi vallás, a katolicizmus élet-halál harca, amellyel szemben a
protestáns felekezetek egységfrontot alkottak, kialakított egyfajta egyensúlyi helyzetet,
amelyben a modern értelemben vett vallási türelem, tolerancia ugyan nem valósult
meg, de mégis lehetővé tette a különböző felekezetek - ha nem is egyenjogú – egymás
mellett élését: a protestánsokét uralkodó helyzetben, a katolikust és görög keletit
megtűrten. Ez a sajátosan erdélyi egyensúlyhelyzet már csak azért is felértékelendő,
mert Európában ekkor véres vallásháborúk folytak, míg Erdélyben az 1568-as tordai
országgyűlésen törvény született a az evangélium magyarázatának teljes szabadságáról
„ki ki az ő értelme szerént, és a közösség ha venni akarja, jó, ha nem, pedig senki
kénszerítéssel ne kénszerítse…”. Bár a törvény a katolikusokra nem vonatkozott,
mégis Európában páratlan szellemi szabadságot teremtett.
Erdély sajátos vallási arculata kialakulásának okai nagyon sokrétűek: politikai,
társadalmi, szellemi és etnikai tényezők egyaránt szerepet játszottak benne.
A reformáció tanainak megjelenése egyidőben történt a mohácsi
csatavesztéssel. A török hódítás következtében a középkori magyar állam összeomlott:
középső részét elfoglalta a török, a nyugati országrész a Habsburg dinasztia kezére
került, aki a nyugati orientációt képviselte, a keleti országrészben Szapolyai Jánost
választották királlyá, aki a nemzeti összefogást és a lengyel segítséget testesítette meg.
14
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A keleti országrészből az önálló államiságú Erdélyi Fejedelemség fokozatosan folyamatos harcok között alakult ki - abból a felismerésből, hogy az országrész
megmentése érdekében vállalni kell a török szövetséget és adófizetést, hiszen az
ország Habsburg uralom alatti egyesülését ellenző török hatalom visszaverésére a
dinasztia nem elég erős. A reformáció terjedése tehát nem egy stabil államot talált
Magyarország területén, hanem egy darabjaira szakadt országot, ahol a török
pusztításai mellett folyamatos hatalmi háborúk dúltak a két új államalakulat területén.
Az erdélyi fejedelem minden erejét a háborúk kötötték le, így nem maradt ereje arra,
hogy határozottan fellépjen a protestantizmussal szemben, a sok politikai nehézség
között nem engedhette meg magának a vallási ellentéteket is.
Ahhoz, hogy a protestantizmus, gyors elterjedése mellett ilyen hamar
megszerveződött intézményesen is, a katolikus egyházi szervezet összeomlása is
hozzájárult. A mohácsi csatában hét főpap, köztük az esztergomi érsek is elesett. Az
erdélyi püspök, a Ferdinánd-párti Gosztonyi János nem vett részt a csatában, de a
következő évben Szapolyai János hívei megölték. Ettől kezdve a megürült erdélyi
püspöki tisztség betöltésének jogára mindkét magyar király igényt tartott, az általuk
kinevezett püspököknek szükségképpen a politikában kellett szerepet vállalniuk, ez
pedig teljesen elvonta őket egyházmegyéjük kormányzásától, éppen akkor, amikor a
legnagyobb szükség lett volna rá. A nem megfelelő irányítás és ellenőrzés
természetesen rombolóan hatott az alsópapságra, akiknek aposztáziája hatalmas
méreteket öltött. Az új hit tanításait elsősorban katolikus egyháziak, szerzetesek és
világi papok hirdették, hiszen csak ők rendelkeztek teológiai képzettséggel, ők lettek a
protestáns gyülekezetek első lelkészei. Vagyis a katolikus egyház gyakorlatilag nem is
folytatott védekező tevékenységet, hanem bénultan tűrte a csapást. Elbizonytalanodásának oka az volt, hogy sok egyházi érezte a belső megújulás szükségességét. A
katolikus egyházi szervezet elvileg fennmaradt ugyan, de nem volt, aki működtesse.
A reformáció győzelmének pozitív okai közül ki kell emelni azt, hogy az új hit
papjainak szellemi felkészültsége sokszor messze felülmúlta a katolikus papokét.
Különösen a prédikátorok első nemzedékét mély, szinte fanatikus meggyőződés
hatotta át. A hit terjesztésében a Bibliának kiemelt szerepet szántak, a
vallásgyakorlatokat leegyszerűsítették és a nép nyelvén végezték, végül pedig
kihasználták a nyomda és az iskolai oktatás nyújtotta lehetőségeket.
Ugyanakkor a háborús viszonyok és a török fenyegetés árnyékában állandóan
rettegésben élő nép a hitben, a vallásban találta meg egyetlen reményét, lelkében jó
táptalajra hullott a hit igéinek újraértelmezése, a megtérés, egy tisztább erkölcsű élet, a
jobb jövőbe vetett remény hirdetése.
Mivel a lutheranizmus németországi mozgalom volt, elsősorban a németlakta
terülteken terjedt el, melyek egykori hazájukkal állandóan fenntartották a szellemi
kapcsolatot. A lutheranizmus ezért erősödött meg leginkább a Szászföldön, ahol a
szászok kiváltságos politikai helyzete, elkülönülése és nagy nemzeti öntudata miatt
különösen kedvező talajra találtak az új tanok.
A kálvini tanok megjelenésével az erdélyi és partiumi magyarság szívesebben
csatlakozott a protestantizmus újabb irányzatához, mert szemében az - elsősorban a
szászok által propagált - lutheranizmus német vallásnak tűnt. Másrészt az erdélyi
nemesek jelentős része nyilvánvalóan politikai okokból csatlakozott a kálvinizmushoz,
így fejezve ki a katolikus Habsburg-házzal való szembefordulását és az önálló,
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nemzeti király alatti erdélyi politizálás igényét, török szövetségben – ebben látva a
garanciáját Erdély fennmaradásának és bizonyos fokú önállóságának.
A jobbágyság felekezeti hovatartozása a birtokosokét követte. Magyarországon
a kegyúri jog szerint a földesurak a patrónusai a birtokaikon lévő templomoknak. Így,
ha nem is kényszerítették a jobbágyaikat a maguk vallására, de a saját vallásukon lévő
prédikátor alkalmazásával gyakorlatilag befolyásolták, irányították a falvaik
felekezetválasztását.
A városok korán lutheránusok lettek, majd azok is maradtak. Csak Kolozsvár
volt kivétel, amely előbb lutheránus, majd református, végül az unitáriusok fontos
központjává vált. A mezővárosok vallásváltoztatásai nagyjából a földesurakét követte.
I. 1. c. A katolikus egyházi vagyon szekularizációja és
a protestáns jellegű állam kialakulása
Miután a török 1541-ben elfoglalta Budát, a Szapolyai-országrész súlypontja
végleg Erdélybe helyeződött át: a török hatalom realitását elfogadó erdélyi rendek
1542-ben az országba hívták Szapolyai özvegyét, Izabella királynét, fiával együtt és az
országgyűlés az éppen megüresedett gyulafehérvári püspöki palotát ajánlotta fel
székhelyül. A meghalt volt püspök, Statileo János helyébe a királyné nem nevezett ki
új püspököt, a püspökség hatalmas birtokait pedig átmenetileg a kincstár kezelésébe
vették.15 Az Erdélyben eddig legnagyobb birtokos katolikus püspökség vagyonából
teremtették meg az erdélyi fejedelemség anyagi alapját. Ezzel kezdődött el a hatalmas
egyházi vagyon szekularizálása, ami alapjaiban rengette meg az erdélyi katolikus
egyházat.
A püspök nélkül maradt, vagyonától megfosztott katolikus egyház
természetesen nem tudott védekezni a reformáció áradatával szemben. Ekkorra
időzítette a szász papság – hiszen megtorlástól nem kellett tartania - hivatalos
elszakadását a katolikus egyháztól (1543) és az önálló, lutheránus egyház
megalapítását.
A kiskorú János Zsigmond erdélyi fejedelem gyámja, Fráter György, a kor
legnagyobb magyar államférfiúja sem tudta megakadályozni a reformáció terjedését.
Mint váradi püspök földesúri hatalmát is felhasználta a protestánsokkal szemben, s az
ő nyomására egy ideig még az erdélyi rendek is protestánsellenes határozatokat
hoztak. De élete végén, 1550-ben a tordai országgyűlés protestáns rendjei már kivívták
az evangélikusok vallásszabadságát, kimondván, hogy ki-ki maradjon meg vallásában
és egyik vallás a másikat ne zavarja.16
Fráter György meggyilkoltatása után a Habsburg uralom alatt egyesült
országban (1551-1556) hiába volt az uralkodó katolikus és hozott a katolikus vallást
védő rendelkezéseket, nem ért el sikereket. 1553-ban Ferdinánd ugyan újjászervezte az
egyházi hierarchiát: Bornemissza Pál személyében erdélyi püspököt, Szabardi Mátyás
személyében pedig váradi püspököt nevezett ki, de mindez csupán addig tartott, amíg
uralma a keleti országrészben. Amikor kiderült, hogy az újabb török foglalásoktól a
15
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Habsburgok még sem tudják megvédeni az országot és, hogy a török a Szapolyaiak
visszahívását követeli az erdélyi országgyűlés szembefordult a katolikus Habsburg
királlyal. Az erdélyi nemesurak nagy része éppen ebben az időszakban csatlakozott a
kálvinizmushoz politikai okokból, így még jobban kifejezve különállását a katolikus
Habsburgokkal szemben.17 Másrészt az is a reformáció pártjára állította őket, hogy a
kincstári tulajdonban lévő katolikus egyházi birtokokból sokan részesültek
birtokadományban, vagy versengtek egyházi javadalmak birtokába jutni, így
természetesen abban voltak érdekeltek, hogy megtartsák ezeket – vagyis minden
erejükkel a szekularizációt támogatták, azt, hogy az egyházi birtokok nehogy
visszakerüljenek eredeti tulajdonosukhoz.
Izabella és János Zsigmond visszatérésének első következménye az volt, hogy
1556-ban a szászsebesi és kolozsvári országgyűléseken a túlsúlyban levő protestáns
rendek törvényileg kimondták az erdélyi püspökség és káptalan javainak végleges
szekularizálását és a katolikus püspök kitiltását az országból. Bornemissza Pálnak el
kellett hagynia Erdélyt és ettől kezdve se Gyulafehérváron, se Nagyváradon nem volt
katolikus püspök, mert Forgách Ferenc, az 1556-ban kinevezett váradi püspök nem
foglalhatta el székét.18 Ugyanekkor a szerzetesrendeket is kiutasították az országból.
1557-ben a tordai országgyűlés közjogilag befogadott vallássá tette a lutheránus vallást
és a katolikus Izabella királyné a katolikusok védelmére kimondatta, hogy a régi hit
követői számára is szabad vallásgyakorlatot kell biztosítani.19 Az országgyűlés a
szerzetesek üresen maradt kolostoraiban: a domonkosok kolozsvári, a ferencesek
marosvásárhelyi és váradi házában iskolák felállítását határozta el.
János Zsigmond fejedelem (1556-1571) csatlakozásával a lutheránus, majd
kálvinista valláshoz (1564) Erdélyben alig néhány év leforgása alatt az államhatalom
protestánssá vált és valamennyi felekezet államilag elismert, törvényes egyházzá
alakult. Így a protestantizmus uralkodó, sőt elnyomó helyzetbe került a katolicizmussal
szemben: egymás után hozták az olyan törvényeket, amelyek akadályozták a
katolikusok szabad vallásgyakorlatát. 1564-ben az enyedi protestáns zsinaton a
reformátusok elhatárolták magukat az evangélikusoktól, s ugyanebben az évben a
tordai országgyűlés már a kálvinista vallást is felvette az egyenjogú felekezetek közé.
1565-ben a reformátusok fejedelmi támogatással kisajátították a gyulafehérvári
székesegyházat és a városból kiűzték a katolikus papokat. 20 1566-ban a tordai
országgyűlés kiutasította az erdélyi fejedelemség területéről a katolikus papokat és
szekularizálta az utolsóként megmaradt váradi káptalant. 1568-ban unitárius hatásra a
tordai országgyűlés minden protestáns felekezetnek vallásszabadságot biztosított,
vagyis valójában a prédikálás szabadságát biztosította. A felburjánzó szektárius
mozgalmak miatt 1570-ben a medgyesi országgyűlés ugyan visszavonta a korlátlan
vallásszabadságot – a törvény elsősorban a radikális antitrinitáriusok ellen irányult,
akik megtagadták az Újszövetséget – de 1571-ben Marosvásárhelyen a fejedelem
kérésére a rendek törvénybe iktatták a négy bevett vallást, vagyis az unitárius vallást is
törvényes felekezetként ismerték el.
KARÁCSONYI JÁNOS: Erdély és a kapcsolt részek vallási állapotai 1526-tól 1571-ig. IN: Az erdélyi
katolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925. 38.
18
SZÁNTÓ KONRÁD: A katolikus egyház története I-II. Ecclesia, 1983. I. kötet. 97.
19
KARÁCSONYI JÁNOS i. m. 39.
20
MARTON JÓZSEF – JAKABFFY TAMÁS: Az erdélyi katolicizmus századai. Gyulafehérvár, 1999. 46.
17
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I. 1. d. A katolicizmus megerősödése a Báthoryak alatt
Erdélyben tehát egész Európában páratlan módon egyszerre négy törvényesen
elismert felekezet működött. Másutt a felekezetek területileg elkülönítve, itt viszont a
négy felekezet hívei keverten éltek egymás mellett. Az is sajátosan alakult, hogy a
három új felekezet körülbelül azonos társadalmi súllyal élt itt, nem jött létre egy - az
egész Erdélyre teljességgel kiterjedő - protestáns nemzeti egyház. Mivel egyik
felekezet sem tudta a másikat teljesen legyűrni, a fejedelem, de a rendek is kénytelenek
voltak alkotmányos úton megoldást keresni és kompromisszumot kötni. Ez nem volt
modern értelemben vett vallásszabadság, de még vallási türelem sem, ami a korban
ismeretlen. Csupán kialakult egy viszonylagos egyensúly a felekezetek között. Ebben a
viszonylagos nyugalmi állapotban azonban a leghátrányosabb helyzete a katolikus
egyháznak volt. Vagyonát nem adták vissza és püspököt sem engedélyeztek neki.
Az 1570-es évekre Erdély vallásügyi térképe nagyjából kialakult, a reformáció
kezdeti lendülete alábbhagyott. Az erdélyi fejedelemség lakossága ekkorra
túlnyomórészt valamelyik protestáns felekezethez tartozott. Katolikus csak a
Székelyföld egy része maradt: Csíkszék teljesen, Háromszéknek és Udvarhelyszéknek
mintegy fele. Maradtak katolikus szigetek egyes városokban és környékükön, mint
Nagyváradon, Kolozsváron, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Lugos, Karánsebes
és Torda vidékén, a Báthoryak birtokain, főleg Szilágysomlyón és környékén.21
Annak, hogy a katolicizmus a Székelyföldön maradt meg legnagyobb arányban
elsősorban társadalmi okai vannak: a kiváltságos jogaihoz ragaszkodó szabad székely
társadalomban nem érvényesülhetett a földesúri „cuius regio eius religio” elve, mint a
vármegyei területeken, ahol a jobbágyok vallásváltoztatása sok esetben földesuruktól
függött. Másrészt Csíkban, ahol a katolikusság százszázalékos maradt, elévülhetetlen
érdemei vannak a csíksomlyói ferenceseknek, akiknek az előző évtizedekben végzett
buzgó hitterjesztő tevékenysége gyümölcse most ért be: a csíki székelyek még János
Zsigmond fejedelemmel is megvívták harcukat hitük védelmében (1567). Persze a
Székelyföld sem maradt érintetlen a reformációtól: a székelyek másik fele –
Marosszék, valamint Háromszék és Udvarhelyszék egy része - gyorsan végigfutott a
különböző felekezeteken a lutheránustól az unitáriusig, sőt közülük csatlakoztak
legtöbben a legradikálisabb szombatos irányzathoz. A székelyek hitbéli egységének
megbomlása szintén a székely társadalom átalakulásával függ össze: a 16. század
közepére a gyakorlatban már felbomlott a székelyek eredeti jogi és gazdasági
egyenrangúsága, formálódott a feudális uralkodó osztály az adómentességet nyert
lófők és primorokból, és megtörtént a szabad közszékelyek állami megadóztatása. A
régi szabadságjogok csorbítása természetesen ellenállást váltott ki, a székelyek 1562ben fellázadtak, amit azonban János Zsigmond levert és súlyosan megtorolt.
Törvényeivel felszámolta a székelyek több régi kiváltságát, beleszólt autonómiájukba
– önálló bíróságuk fölé királybírót rendelt, a hűtlen székely jószága az uralkodóra
szállt vissza, uralkodói joggá vált a lófővé vagy primorrá emelés és megszüntette a
A székely katolikusok száma mintegy negyvenezer volt. A Báthoryak alatt Kolozsváron 300-500
ember, Gyulafehérváron 300 család, Nagyváradon 2000-3000 katolikus lakott. Lásd BÍRÓ VENCEL:
Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. Erdélyi Katolikus Akadémia felolvasásai. Kolozsvár, 1929.
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szabadság jogalapját képező gyalog székelyek általános hadkötelezettségét. A szabad
közszékelyekből így uralkodói szolgáló népek lettek, akik egy részét János Zsigmond
jobbágyok gyanánt eladományozott magyar és székely főuraknak. E főemberek közül
sokan a hitújítás pártjára álltak és jobbágyaikat is magukkal vonták az új vallásba,
megbontva az addig katolikus székelyek egységes hitét.
A katolikusok legnagyobb problémája az óriási paphiány volt: a Székelyföld
kivételével máshol nem is volt pap, ezek hiányában vándorpapokat, szónokokat
fogadtak. A hívők számához és elszórtságához mérten a székelyföldi papság is kevés:
1583-ban összesen 24 pap volt, akik egyenként több plébániát is elláttak.22 A
székelyföldi papság két esperesi kerületbe tartozott: az egyik a csíkszéki, élén a
Csíksomlyón lakó esperessel, a másik a háromszéki, élén a Gelencén székelő
esperessel. Az espereseket a papok választották és püspök hiányában a fejedelem
erősítette meg. Az ellenőrzés nélkül maradt papság élete nem felelt meg az egyházi
követelményeknek: a többség nem tartotta meg a cölibátust és megházasodott, emellett
pedig képzettségük is nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után.
Az erdélyi katolicizmus ebbe a hátrányos helyzetbe idővel bizonyosan
belepusztult volna, ha az erdélyi fejelemi székbe 1571-ben nem választják meg a
katolikusnak maradt somlyói Báthory Istvánt, Bihar megye főispánját, a váradi vár
főkapitányát. Személyében, aki a Szapolyai-országrész legnagyobb földbirtokosa volt,
a katolikusok erős támaszra találtak, különösen miután 1575-ben a lengyel nemesség
Báthoryt Lengyelország királyává is választotta. Az öntudatos katolikus Báthory célul
tűzte ki a katolikus vallás védelmét és megerősítését Erdélyben, amelynek eszközéül a
máshol már nagy sikereket elérő jezsuita rendet szemelte ki. Határozott diplomáciai
finomsággal készítette elő a jezsuita missziót Erdélyben, tekintettel volt a
túlnyomórészt protestáns rendek felekezeti érzékenységére is. XIII. Gergely kiváló
jezsuita diplomatájának, Antonio Possevinonak a közreműködésével 1579-ben tizenkét
jezsuitát küldött Lengyelországból Erdélybe, ahol az egykori kolozsmonostori bencés
apátságot adományozta nekik. Báthory az oktatásügy fejlesztésével - ami ugyanakkor
országos érdek - az utánpótlás nevelésével remélte a katolicizmus megerősítését. A
protestánsoknak voltak ugyan középfokú iskolái Kolozsváron, Marosvásárhelyen,
Nagyváradon, Gyulafehérváron, de a megalakulás nehézségeivel küzdöttek. A
felsőfokú oktatás pedig teljesen hiányzott Erdélyből. Az 1579-es tordai országgyűlésen
a protestáns rendek csak azzal az indokkal fogadták el a jezsuiták betelepítését, hogy
feladatuk kizárólag az oktatás lehet. A jezsuiták Kolozsmonostoron rögtön meg is
nyitották középfokú iskolájukat, ahol külföldön már kikísérletezett, pontosan
megszabott tantervvel kezdték meg az oktatást. 1581-ben Báthory betelepítette a
rendet Kolozsvárra is és még ugyanabban az évben Vilnóban aláírta a filozófiai és
teológiai karral ellátott kolozsvári jezsuita egyetem alapító oklevelét, melyet 1582-ben
XIII. Gergely pápa is megerősített. Az akadémia mellett működött a fejedelem és a
pápa által közösen fenntartott szeminárium, jövendő rendtagok és alumnusok számára.
A jezsuita egyetem történetére, jelentőségére külön fejezetet szántunk, ezért itt nem
térünk ki a részletesebb tárgyalásra. Mindenesetre a világlátott, európai színvonalú
műveltséggel rendelkező jezsuiták iskolája olyan jóhírű volt, hogy protestáns lelkészek
és görögkeleti papok is szívesen küldték ide gyermekeiket. Oktatási sikereik mellett a
jezsuiták a hitterjesztés terén is hasonló eredményeket könyvelhettek el: a katolikus
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hívek meghívására missziós körutakat tettek, és a messze földről összesereglett
embereknek tartott nagy hatású prédikációik hatására tömeges visszatérések történtek
a katolikus egyházba. Kolozsvárott két év alatt négyszáz ember tért a katolikus
egyházba, a tanulók közül hatvan lett katolikus.23 Kolozsvár volt ugyan a jezsuiták
működésének központja, de Báthory támogatásával 1579-ben Gyulafehérváron is
megtelepedtek, ahol szemináriumot is felállítottak. 1584-ben pedig Nagyváradon is
megvetették a lábukat, ahol tekintélyes birtokot, templomot kaptak, de rendházuk nem
épült, ellenben itt is állítottak iskolát.24 Itteni szónoklataik meghallgatására a hódoltság
területéről is összesereglettek az emberek. A jezsuiták hitterjesztésének sikere azonban
felingerelte a protestáns rendeket, akik féltek a katolicizmus megerősödésétől, mivel
érdekükben állt a kialakult vallási status quo fenntartása. Így amikor Báthory István
fejedelem – a jezsuiták legfőbb támogatója - 1586-ban meghalt, a rendek a medgyesi
országgyűlésen a fiatal Báthory Zsigmond nagykorúsításának feltételéül a jezsuitáknak
az országból való kiutasítását szabták. Azt is kimondta az országgyűlés, hogy a főurak,
urak saját birtokaikon tarthatnak egy papot vagy barátot, de többet nem. Hároméves
száműzetés után Báthory Zsigmond újra visszahívta a jezsuitákat, akik Alphonso
Carillo jezsuita diplomata vezetésével jelentek meg Erdélyben. Carillónak 1595-ben
sikerült visszavonatnia az országgyűléssel a száműzetési articulust, így a rend
hivatalosan is visszatelepedhetett Gyulafehérvárra és Kolozsvárra, ahol újra
megnyitották iskolájukat. Tevékenységük azonban végig szálka maradt a
túlnyomórészt protestáns környezetben és folytonos támadásoknak voltak kitéve. A
zűrzavaros politikai viszonyok között Báthory Zsigmond végleges távozása után,
1603-ban az unitárius Székely Mózes bevonult Kolozsvárra, s a felbujtott unitárius
tömegek megrohanták és lerombolták a jezsuita kollégiumot. Básta császári tábornok
ugyan még ebben az évben visszahelyezte, de a protestánsok 1605-ben megint elűzték
őket, végül Bocskay és Báthory Gábor alatt az országgyűlés végleg száműzte a
jezsuitákat (1606, 1607).25
A jezsuiták megszakításokkal mintegy húsz évig működtek Erdélyben, jelentős
kulturális eredményeket felmutatva. Ez az idő rövid volt arra, hogy a kialakult
felekezeti arányokon döntő mértékben változtatni tudjanak, de arra elegendő volt,
hogy a katolicizmust teljes bénultságából, tehetetlenségéből fölrázzák, a megmaradt
katolikusok öntudatát, hitét visszaadják, és annyira megerősítsék, hogy
önszerveződésük révén kibírják és megmaradjanak az önálló erdélyi fejedelemségben
a protestáns államvallás időszakában is.
A katolikus Báthoryak alatt kísérlet történt a lefejezett katolikus
egyházszervezet helyreállítására is. Már Báthory István foglalkozott a püspökség
visszaállításának gondolatával, de nem tudta visszaszerezni a magánkezekbe jutott
püspöki vagyont. 1583-ban viszont védőlevelet adott ki, amelyben kivette a
katolikusokat a protestáns egyházi joghatóság alól és autonómiát biztosított nekik (ez
elsősorban a házassági ügyeket érintette).26 Báthory Zsigmond az erdélyi katolikusok
felügyeletét unokatestvérére, Báthory András lengyelországi bíborosra bízta. A
bíboros körbeutazta Erdélyt és jól megismerte a katolikusok helyzetét, 1591-ben
alapos jelentést küldött Rómába az erdélyi katolicizmus helyzetéről és megoldási
BÍRÓ VENCEL: A Báthoryak kora. IN: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. i. m. 55.
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javaslatairól. Többek között kérte a pápát, hogy nevezzen ki egy püspököt a
csíksomlyói ferencesek közül (akinek eltartását a rend biztosítaná), mert
Lengyelországból nehézkes az erdélyi egyházmegye irányítása. Róma azonban csupán
egy esperes kinevezésére adott felhatalmazást Báthory Andrásnak, aki ki is jelölte
Gálffi Pált Csík-Gyergyó-Kászonszék esperesévé. Ez ellentétes volt az addigi
szokásjoggal, miszerint az esperest a papok választották. Az esperes jogkörébe
tartozott: az üres plébániák betöltése (az egyházközségek addigi papválasztási
szokásával ellentétben), az egyházi felügyelet és a szankciók biztosítása a papok és a
hívek felé egyaránt (a plébániák látogatása, a papok házasságának megtiltása,
házassági ügyekben történő ítélkezés). Mivel az egyházi fegyelem helyreállítása a
nagyobb szabadsághoz és önállósághoz szokott katolikus papságban ellenállást váltott
ki, az esperesnek joga volt szükség esetén a fejedelemtől kérni támogatást, ami ismét a
világi elemnek az egyházügyekre való befolyását erősítette. Noha az esperes jogkörét
elég tágan határozták meg, mégsem végezhetett püspöki feladatokat.
Ezért Báthory Zsigmond 1598-ban kiadott alapítólevelével helyreállította a
püspökséget és Náprághy Demetert nevezte ki püspöknek. Jövedelmi forrásként
Gyalut adományozta neki.27 Ez a kísérlet sem tartott sokáig, 1601-ben Náprághyt, aki
túlságosan elkötelezte magát politikailag Erdély és Magyarország egyesítésének
ügyében, a protestáns rendek száműzték. Vele a püspökség gyakorlatlag ismét
megszűnt s az erdélyi fejedelemség egész ideje alatt szünetelt.
I. 1. e. A katolicizmus helyzete a református fejedelmek korában
A 17. század elejétől elkezdődött az erdélyi fejedelemségben a református
fejedelmek kora. A Báthoryak alatt a többségében protestáns rendekkel szemben a
katolikus fejedelem némi ellensúlyt, védelmet jelentett, még akkor is, ha a
katolicizmust erősítő törekvéseit a rendek időről-időre meghiúsították. Amikor
azonban református vallású uralkodó került Erdély élére, aki a kor szellemében amely a vallási kizárólagosságot tartotta természetesnek – minden eszközzel a saját
vallását támogatta, Erdélyben a református vallás államvallás jelleget öltött fel. Ez azt
jelentette, hogy a négy bevett vallás elve ellenére a katolicizmus a gyakorlatban
továbbra sem élvezett egyenrangúságot a protestáns felekezetekkel, országgyűlési
törvényekben rögzítették a 16. század végére kialakult hátrányos helyzetét tartósító
korlátozásokat. Minden új fejedelemválasztó gyűlésen terítékre kerültek a katolikus
vallásgyakorlás szabadságát korlátozó törvények, amelyek megerősítésére, betartására
a többségében protestáns rendek megeskették a fejedelmet, saját hűségüket is ettől téve
függővé. Katolikus részről pedig az a jellemző, hogy ebbe a helyzetbe nem nyugodtak
bele, hanem felvették a küzdelmet, a nehéz helyzetben szükség szülte egyéni
megoldásokat találtak – világiak és egyháziak összefogásával kialakították saját
érdekvédelmi testületüket és egy önszerveződés alapján működő egyházi szervezetet és ezzel biztosították a katolicizmus túlélését jobb idők bekövetkeztéig. Nézzük tehát a
törvénykezés szempontjából, hogyan alakult az erdélyi katolicizmus helyzete e
fejedelmek alatt!
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Bocskay István (1604-1606) rövid uralkodásához fűződik az általa személyesen
is ellenszenvesnek tartott jezsuiták ismételt kitiltása az országból (1606), a rendek
maghallgatásától függetlenül.
Őt Rákóczi Zsigmond (1607-1608) követte Erdély uralkodói székében, aki alatt
a rendek kimondták ugyan a szabad vallásgyakorlatot, de megújították a jezsuiták
kiűzéséről alkotott törvénycikkelyt (1607). A katolikus rendek – fejedelmi tanácsurak,
főispánok, nemesurak – a határozat ellen írásos tiltakozást terjesztettek elő.28
Báthory Gábor (1608-1613) alatt az 1610. évi besztercei országgyűlés tovább
szűkítette a katolikusok mozgásterét, ez a mélypont, amelynél rosszabb már nem lehet:
kitiltják a jezsuitákat az eddig még megmaradt működési helyükről is, azaz az utolsó
két jezsuitának is el kell hagynia Szilágysomlyót és Gyulafehérvárt, a ferencesek pedig
elveszítik a tövisi kolostort. Ezen kívül ismét megerősítették, hogy a katolikusoknak
püspökük ne lehessen.
Bethlen Gábor fejedelem (1613-1629) trónra kerülésekor ebben az állapotban
találta az erdélyi katolikusokat. Bár az erdélyi református kultúra Bethlen Gábor
uralkodása alatt virágzott fel és élte aranykorát, a kor legtehetségesebb magyar
államférfia valláspolitikáját a türelem jellemezte. Minden törekvése a református
vallás megerősítése volt, de diplomatikus egyéniségének és politikájának megfelelően
a korban szokatlanul nyitott és toleráns volt a másvallásúakkal szemben. Uralkodása
alatt az erdélyi katolicizmus fellélegzett, vallásügyi törvényeivel megpróbálta rendezni
a katolikusok legfőbb sérelmeit, szabályozottabb, törvényes viszonyok kialakításával
megszüntette a visszaéléseket, méltányosabb helyzetet teremtve.
Három jelentősebb intézkedés fűződik a nevéhez, amelyekkel megkönnyítette a
katolikus felekezet intézményes működését.
Az 1615. évi kolozsvári országgyűlésen hozott törvénye – valójában egy
régebbi törvény felújítása - szabályozta a templomhasználatot a vegyes vallású
helyeken: ahol amelyik felekezet többségben van, azé legyen a templom. A
templomhasználat a reformáció óta súlyos kérdés volt Erdélyben. A templomhoz való
jog a helység lakosainak vallásához igazodott. Ahol egy vallás volt, ott semmi
nehézség nem adódott, de ahol vallási kisebbség alakult ki, azok a
templomhasználatból kimaradtak. Nemcsak a templomról volt szó, hanem az ahhoz
tartozó plébánia épületről, földekről, jövedelemről, iskoláról. A katolikusok így a
Székelyföldön kívül elvesztették templomaikat. Azokban a városokban is, ahol
tömegesebben laktak, istentiszteletük helyével a külvárosba, vagy a szomszédos
helységbe szorultak. Így például Kolozsvárról Monostorra jártak, Nagyváradról
Adorjánba. Sőt ugyanez a székelyföldi vegyes lakosságú helységekben is előfordult.
A Bethlen-féle törvény többségi elve jelen esetben a katolikusokon segített,
megszüntetve a kirívó igazságtalanságokat. Így került vissza a katolikusok tulajdonába
Udvarhelyen és Szilágysomlyón, valamint Szászfenesen, Bácson, Jegenyén a
templom, a plébánia és jövedelme, valamint a ferencesek visszakapták a tövisi
kolostort. Az udvarhelyi katolikusok még 1612-ben veszítették el plébániai
templomukat, noha kétszer annyian voltak, mint a protestánsok, mégis kénytelenek
P. BOROS FORTUNÁT: A protestáns fejedelmek kora. IN: Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. i. m.
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voltak a szomszédos katolikus lakosságú Bethlenfalvára kijárni istentiszteletre.
Bethlen törvénye alapján visszakapták templomukat, azzal a feltétellel, hogy addig
nem vehetik birtokba azt, amíg a protestánsok részére közös erővel fel nem építenek
egy templomot.29 A törvény a méltányosság elvét is bevezette a katolikusok irányában:
azokon a helyeken, ahol több templom van, a kisebbségben lévő felekezet is kapjon
egyet, amely imaházként funkcionál. A protestánsok között ez eddig is így volt: az
unitárius többségű Kolozsváron például az unitáriusok használták ekkor a főtéri
templomot, vele együtt a plébániát is, a reformátusok pedig a Farkas-utcai és Óvári
templomot bírták. Ez alapján a törvény külön pontba foglalva kimondta, hogy a
katolikusok visszakapják a régi kolozsmonostori apátsági templomukat. A katolikusok
által tömegesebben lakott helyek közül egyedül Váradon nem sikerült elérni, hogy
templomot kapjanak – még háznál sem tarthattak istentiszteletet – a váradi
protestánsok heves ellenkezése miatt. Fejedelmi engedéllyel csak bejárhatott egy
katolikus pap bizonyos papi szolgálatok, mint keresztelés vagy gyóntatás elvégzésére.
Új korszak kezdődött a katolikusok életében Bethlen azon intézkedésével,
amellyel megengedte, hogy az országból kiutasított jezsuiták visszatérjenek Erdélybe.
Az uralkodó tudományszeretetét és széles látókörét bizonyítja, hogy felülemelkedve
református voltán, a tanítási módszereiért általa is elismert jezsuita rend néhány
képviselőjének megengedte, hogy visszatelepedjenek Kolozsmonostorra és
Gyulafehérvárra, ahol újból megnyithatták iskolájukat, emellett pedig Karánsebesen
missziótelepet szervezhessenek. A jezsuita iskolák középfokú intézményként nagy
szükséget elégítettek ki, hiszen a katolikusok addig legfeljebb a protestánsok
különböző iskoláiba küldhették gyermekeiket. A jezsuiták működésének újabb
időszaka vette kezdetét, amely 1653-as újabb kiutasításuk ellenére, megszakítás nélkül
tartott végig a 17. században és nagy jelentőségű az erdélyi katolikusok életében.
Bethlen nevéhez fűződik ugyanakkor az erdélyi katolikus egyház egységes
irányítás alá helyezése egy püspöki helynök, azaz vikárius kinevezésével. A püspökség
1556-os felszámolása óta – eltekintve Náprághy Demeter rövid püspöki időszakától
(1598-1601) – az erdélyi katolikus egyháznak nem volt vezető szerve. A protestáns
többségű országgyűlések több törvényben is kimondták azt, hogy a katolikusoknak
nem lehet püspökük, ebben látva garanciáját hátrányos helyzetük fenntartásának. Noha
a katolikus rendek az országgyűléseken folyamatosan sérelmezték a püspök hiányát,
kérésükkel kisebbségben maradtak. Az egységes irányítás és fegyelmezés hiányát
nagyon megérezte az erdélyi katolicizmus: a papok fegyelmezése, papnevelés,
papszentelés, házassági perek, bérmálás kiszolgáltatása – a tridenti zsinat határozatai
értelmében – mind a püspök jogkörébe tartoztak. Mivel csak a püspök tarthatott fenn
papi szemináriumot, nem volt megfelelő papi utánpótlás, fogyatékos egyházi
ismeretekkel bíró emberek, harangozók, iskolamesterek, kántorok részesültek
pappászentelésben. A papszentelés is nehézkes volt: Lengyelországba vagy a moldvai
missziós püspökhöz kellett utazniuk. A papság nagy része nem törődött az egyházi
szabályok betartásával és megházasodott. Püspök hiányában a papság az esperesek
felügyelete alatt állt (akit a papok választottak), nekik viszont nem volt felettesük és
igen nagy autonómiát élveztek. Jellemző az az eset, amikor 1607-ben a pápa az erdélyi
származású Szentandrásy Csíky István szendrői püspököt Erdélybe küldte rendet
BÍRÓ VENCEL: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. Az Erdélyi Katolikus Akadémia felolvasásai.
Kolozsvár, 1929. 12-15.
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teremteni. A püspök gyűlésre hívta össze a csíki papságot, de fegyelmezési kísérlete
nem járt sikerrel, a papság nem mondott le szerzett jogairól és maga fölött továbbra is
az esperes igazgatását ismerte el.30
Bethlen áthidaló megoldást keresett erre a helyzetre, ezért 1618-ban Fejérdi
Márton szepesi kanonok személyében vikáriust nevezett ki a katolikus egyház élére,
aki – mivel az erdélyi egyházmegyében a püspöki funkció nem volt betöltve – annak
helyetteseként majdnem püspöki joghatósággal volt felruházva. Bethlen döntését
ugyanakkor politikai okok is befolyásolták: mivel II. Mátyás magyar király kegyúri
jogát érvényesítve püspököt nevezett ki Erdélyben – az említett Csíky István
személyében – Bethlen ezt a belügyekbe való beavatkozásnak tekintette és sietett a
vikárius kinevezésével a püspök működésének útját állni. Az ú.n. választott püspökök
– akiket a magyar királyok 1695-ig kineveztek az erdélyi egyházmegye élére, de nem
kapták meg a pápai elismerést – ténylegesen nem jöhettek be Erdélybe elfoglalni
püspöki széküket. Ezzel szemben a vikáriusok – akik ezután a püspökség
helyreállításáig vezették az egyházmegyét – egységes vezetésük révén valamennyire
biztosítani tudták a rendet az egyházmegyében és a katolikusok szervezettsége
megerősödött. Általános helynöki jogokat gyakoroltak: egyházlátogatást végeztek,
betöltötték az üres plébániákat, egyházi és házassági ügyekben bíráskodtak,
felügyelték az iskolákat, ellenőrizték az egyházi vagyon kezelését. A vikáriust a
fejedelem nevezte ki – ez merészen elüt az egyházi gyakorlattól, mert a kánonjog
szerint ez a püspök joga – és kinevezése egész életére szólt.31
Noha Bethlen intézkedéseivel elősegítette a katolikus egyház szervezettebb
működését, a vikárius nem pótolta teljesen a püspököt: egyrészt mert a papnevelésről
nem gondoskodhatott és papszentelést sem tarthatott, másrészt mert nem volt kezében
vagyon.
A Bethlent követő I. Rákóczi György (1630-1648) fejedelem is buzgó
református, kiről köztudomású volt, hogy nagy ellenszenvvel viseltetett a jezsuitákkal
szemben, iskolai tevékenységüket Kolozsmonostoron mégis megtűrte. Uralkodása
alatt továbbra is fennállt az ellentmondás, ami a törvényekben kinyilvánított vallási
egyenlőség, vagyis a katolicizmus bevett és a többi felekezettel egyenlő jogú
vallásként való elismerése és a valóságos helyzete, vagyis inferioritásának, korlátozott
mozgásszabadságának fenntartása között feszült. E látszategyenlőség tudatában a
katolikusok tovább folytatták küzdelmeiket a katolikus egyház szabad
vallásgyakorlatát és működését korlátozó sérelmes feltételek, kikötések eltörléséért.
Itt szükséges szót ejtenünk a Katolikus Státus intézményéről. Erdélyben a
reformáció gyors térhódítása és a katolikus vallás kisebbségbe szorulása óta folytatott
küzdelmükben a katolikusok törekvéseit az országgyűlésben és a fejedelem előtt a
katolikus főurak képviselték. A püspökség szekularizációjával a katolicizmus egyházi
szervezet és vezető nélkül maradt. A papság száma ijesztő méretekben lecsökkent. A
jezsuiták kiutasításával a protestáns többségű rendek eltávolították az egyház éléről a
BÍRÓ VENCEL: Bethlen Gábor és az erdélyi katolicizmus. i. m.
Ezért nevezi Bochkor Mihály ezt a megoldást sajátos erdélyi államjogi intézménynek, mely nem
azonos a vicarius generalissal, akit az egyházjog szerint a püspök nevezhet ki a maga személyének
helyettesítésére, sem a vicarius apostolicussal, akit a Szentszék küld ki apostoli címmel olyan
helyekre, ahol rendezetlen egyházi viszonyok között élnek a katolikusok. BOCHKOR MIHÁLY: Az Erdélyi
Katholikus Autonomia. Kolozsvár, 1911. 108.
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vezetni képes értelmiséget. Ilyen körülmények között nem volt aki képviselje a
katolikusok érdekeit. A szükség szülte, hogy a katolicizmus érdekeit a
törvényhozásban az egyetlen számottevő tényező, a katolikus főurak csoportja
képviselje, akiknek főúri rangja és vagyona védettséget, lelkiismereti és cselekvési
szabadságot biztosított. Noha a katolikus hitüket megőrző főúri családok viszonylag
kevesen maradtak, társadalmi rangjuk, vagyonuk miatt a protestáns fejedelmi
udvarban is fontos állami pozíciókat töltöttek be, így olyan tényező jelentettek, amivel
számolni kellett. Voltak közöttük fejedelmi tanácsosok, kapitányok, követek,
kancellárok, mint a Pázmány-, Toldi-, Kornis-, Haller-, Mikola-, Kovacsóczy-,
Mindszenti-, Sarmasági-, Toldalaghi-, Bálintit-, Kapy-, Kassai-, Keresztes-, Erdélyi-,
Lázár-, Apor-, Petki-családok. A jezsuita nevelés is növelte számukat és megerősítette
öntudatukat. A katolikus főurak az országgyűlésben testületileg léptek fel a katolikus
egyház ügyeinek képviseletében, érdekeinek, jogainak védelmében, a katolikusokra
sérelmes intézkedések megszüntetéséért. Testületi fellépésük nyoma már a Báthoryak
korában kimutatható, amikor például 1588-ban a medgyesi országgyűlésen
személyesen védik a jezsuita atyákat, védelmi iratot nyújtva be a kiűzetésük ellen.
Vagy amikor Báthory András lengyelországi bíboros 1591-ben a pápához írt
jelentésében azzal igazolta az erdélyi katolikusok egyházi ügyeiről való
gondoskodását, hogy őt erre a fejedelem és a katolikusok egyeteme (congregatio
universorum catholicorum in Transilvania) – azaz képviseletükben az országgyűlés
katolikus rendjei kérték fel.32 Az összkatolikusság nevében lépnek fel az 1607. évi
kolozsvári országgyűlésen a jezsuiták ismételt kiűzése ellen, írásban nyújtva be
tiltakozásukat, 19 aláírással. Ez a kezdetben még spontán érdekvédelem az idők
folyamán tudatossá vált: a katolikus főurak tömörülése a katolikus egyház
érdekvédelmi önszerveződéseként lépett fel és terjesztette fel kéréseit, előterjesztéseit
az országgyűlés és a fejedelem elé. I. Rákóczi György alatt az 1640. évi
országgyűlésen léptek fel először „Status Catolicus” néven, amikor ismét
összefoglalva sérelmeiket, legnagyobb jogfosztásnak a püspök hiányát tartották –
hiszen még a nem elismert, hanem csak megtűrt felekezetű görög keletieknek is lehet
püspökük – és kérték a fejedelmet egy püspök kinevezésére. Kérésüket Rákóczi
visszautasította, de annyi engedményt kaptak, hogy ekkortól a „Katolikus Státusok”
joga a vikárius megválasztása úgy, hogy az általuk állított három jelölt – akik csak
erdélyi származásúak lehetnek, magyarországiak nem - közül nevezi ki a fejedelem a
vikáriust.33 Ekkor nevezte ki Rákóczi Szalinai István bosnyák ferencest vikáriusnak
(1640-1654), akinek működése mély nyomokat hagyott az egyházmegye életében.
A Katolikus Státust, mint a katolikusok önkormányzati szervét, törvényesen a
II. Rákóczi György (1649-1658) alatt 1653-ban kiadott Approbatae Constitutiones
törvénykönyve ismerte el, amely az erdélyi fejedelemségben eddig hozott törvényeket,
rendeleteket összegezte és a fennálló jogi helyzetet új formában szentesítette. A
törvénykönyv a vallásügyi törvényeket, mint a legfontosabbakat kodifikálta, ez – a
fennálló vallási látszategyenlőség rögzítése mellett – tagadhatatlanul előrelépést
jelentett a katolikusok számára is, mivel törvényes állapotokat, s kétes esetekben
világos helyzetet teremtett. Így rögzítette a katolikusok ellen hozott törvényeket is, azt,
hogy nem lehet püspökük és a jezsuiták kitiltását Erdélyből. De ugyanakkor azt is
32
33
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rögzítette, hogy a négy bevett vallás, a protestáns felekezetek státusai és a katolikusok
státusa egyaránt maguk intézhetik vallási ügyeiket. A törvénykönyv tehát elismerte, a
katolikusok jogát is ügyeik autonóm intézésére, elismerte, hogy saját ügyeikben a
„Status Catholicus” intézkedik. Ide vezethető vissza a Katolikus Státus neve és
eredete.
A törvénykönyv a bevett vallások részére két egyházkormányzati szervet
különböztet meg: a generális papi gyűlést és a generális vegyes gyűlést. Az elsőn csak
egyházi személyek vesznek részt, ezen igazgatják az egyház belső ügyeit,
egyházfegyelemre, hitéletre és istentiszteleti dolgokra vonatkozó ügyeket. Az általános
vegyes gyűlésen, egyháziak és világiak közösen tanácskoznak az egyház külső ügyeit
érintő kérdésekben. A törvény meghatározza tehát, hogy a világi elemnek mibe lehet
beleszólása.34
A Katolikus Státus kezdetben csak a világi főurakból állt, akik a felekezetük
érdekeinek országgyűlési képviselete mellett saját kezükbe vették az egyház gyakorlati
ügyeinek intézését: fedezték anyagi szükségleteit, hozzájárulva a templom, kolostor
fenntartásához, illetve újak alapításához;35 gondoskodtak a pasztorációról, mivel saját
birtokukon tarthattak katolikus papot, ezzel egy-egy vidéknek a lelkigondozását is
vállalták;36 hozzájárultak iskolák alapításához és fenntartásához, alapítványokat tettek
szegény diákok számára.
A későbbiekben már az egyházi vezetőket, személyeket is bevontak
tanácskozásaikba, és lassanként intézményes formája is kialakult a katolikusok
autonóm ügyintézésének: úgynevezett státusgyűléseket tartottak, amelyek helyszíne
általában a katolikus központok, Csíksomlyó, Kolozsmonostor, Szilágysomlyó, vagy
az országgyűlések helyszíne. Státusgyűlést kezdetben alkalmanként tartottak, de a 17.
század végétől viszonylagos rendszerességgel, volt mikor évente, máskor ritkábban;
biztos feljegyzések vannak például 1695-ben Kolozsváron, 1697-ben Csíksomlyón,
1711-ben Medgyesen. Ezeken a státusgyűléseken előterjesztéseket készítettek elő,
amelyeket az országgyűlés elé vittek, a sérelmek miatt tiltakozásokat fogalmaztak
meg, vikáriust választottak, foglalkoztak az alapítványokkal, iskolákkal, ingatlanokkal,
licenciátusokkal, az egyház külső ügyeivel. Modern szóval az erdélyi katolikusok
önkormányzati és érdekképviseleti szervének szerepét töltötték be.
Az 1653. évi törvénykönyv tehát kialakult gyakorlatot szentesített: a Katolikus
Státus a vezető világi főurak és a vezető egyháziak közös testülete, szoros összefogása
az egyház – nem hitéleti – ügyeinek irányítására. Ez az egyházi autonómia egyedülálló
a katolikus egyháztörténetben, sehol a világon nem alakult ki hasonló intézmény a
katolikus egyházon belül, amely a világiaknak beleszólást enged az egyház ügyeibe.
Az erdélyi sajátos viszonyok között spontán szerveződött, kialakulása a sajátos erdélyi
autonómiákban, önkormányzati kiváltságokban, jogokban gyökerezik.
P. BOROS FORTUNÁT: Az első erdélyi törvénykönyv és a katholicizmus. Az Erdélyi Katholikus
Akadémia Felolvasásai. Cluj-Kolozsvár, 1930.
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Az Approbatae Constitutiones megjelenése után némileg javult a katolikusok
helyzete, legalább abban, hogy a továbbra is előforduló visszaélések esetén a törvényre
hivatkozva tiltakozhattak, ugyanakkor a törvénykönyv kiindulási alapot jelentett a
továbblépéshez az újabb jogok kiharcolásában.
Apafi Mihály fejedelem idejében (1661-1690) a hitélet megerősödött, a
katolikusok öntudatosabbak lettek és érdekképviseletük, a Katolikus Státus bátrabban,
erőteljesebben lépett fel az országgyűlésben. Apafi fejedelemsége alatt a katolikus
rendek folyamatos küzdelmet folytattak az országgyűlésben, következetesen
fölpanaszolták az aktuális és régóta létező sérelmeiket, újra és újra próbálkoztak a
korlátok közé szorított katolikus vallás egyenjogúsításával. 1665-ben például Apafi
fejedelemtől püspököt kértek, Kolozsváron a katolikusok részére méltányosságból
szabad vallásgyakorlatot37 és azon törvénycikkek törlését, amelyeket a katolikus vallás
hátrányára hoztak. Kéréseiket az ezután következő országgyűléseken (1666, 1668,
1670, 1671) le sem vették többet a napirendről, noha sorozatos visszautasításra
találtak, azzal az indokkal, hogy kívánságaik az ország törvénykönyvében leszögezett
artikulusokkal ellentétben állnak. Annyi sikert viszont elértek, hogy 1665-ben a
jezsuiták beköltözhettek Kolozsvárra, egyelőre csak iskolájukkal, amelynek épületét
saját pénzen vásárolták meg.38 A 17. század 70-es éveiben az erdélyi katolikusok
helyzete azért is megnehezedett, mert Magyarországon ekkor folyt a felvidéki
protestáns papok üldözése és az erdélyi reformátusok magyarországi hitsorsosaikért az
erdélyi katolikusokon akartak elégtételt venni.
A katolikusok utolsó erőteljes – de továbbra is eredménytelen - fellépésére
1675-ben került sor, amikor sérelmeiket hat pontba foglalva vitték az országgyűlés elé.
Az állandó sérelmek bemutatására álljon itt néhány példa: a vegyes vallású helyeken a
katolikusok nem gyakorolhatják szabadon vallásukat még ott sem, ahol a törvény ezt
megengedi, mert papjaikat nem engedik be keresztelésekre, esketésekre, temetésre,
vagy istentiszteletüket megzavarják. Vegyes házasság esetén az egyházi bíróságok
elválasztják a katolikus férjtől protestáns feleségét, vagy fordítva a katolikus feleséget
a protestáns férjtől; ugyanakkor sokan katolikus feleségüket verésekkel kényszerítik
hitük elhagyására és évekig nem engedik őket istentisztelet látogatására. Mivel az
erdélyi katolikusoknak nincs papnevelőjük a papság utánpótlását más országból
várják, akik ellen – főleg a jezsuiták ellen - ha egyáltalán beengedték őket az országba,
a reformátusok bizalmatlansággal és erőszakosan viselkednek, kémeknek nyilvánítva
őket. Ismételten sérelmezik, hogy Kolozsváron a katolikusok, mivel a városban nem
lehet templomuk és félnek kimenni Kolozsmonostorra, 15 év óta a szabad ég alatt
hallgatják istentiszteletüket. A katolikus papokat a protestáns lelkészek igazságtalanul
megadóztatják, dézsma, quarta fizetésére kötelezik.39

Kérésük a jezsuiták Kolozsvárra való beengedésére, számukra az óvári templom és iskolaépület
engedélyezésére vonatkozott, mert Várad eleste után a török hódoltság határa közelebb került és a
török portyázások miatt nem volt biztonságos a katolikus nemeseknek a város határain kívülre,
Kolozsmonostorra járni istentiszteletre, valamint fiaiknak iskolába.
38
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I. 1. f. Ferencesek az Erdélyi Fejedelemségben
A ferences rend, a jezsuita renddel ellentétben, a fejedelemségi korban végig
folytatta – hitvédő és hitmentő - tevékenységét. Hatalmas szerepe volt az erdélyi
katolicizmus megmaradásában, ezért szükséges róla hosszabban megemlékezni.
A Salvatorianus Ferences Rendtartomány a Mohácsot megelőző évben a
csúcspontján állt: 1525-ben 73 kolostort és 1472 rendtagot számlált.40 Tíz őrségéből az
erdélyi kusztódiában működött a legtöbb kolostor, összesen tizenegy (Brassó,
Csíksomlyó, Fejéregyháza, Felfalu, Kolozsvár, Medgyes, Székelyvásárhely, Tövis,
Vajdahunyad, Bakó, Tîrgovişte; később Karánsebessel 12-re nő az erdélyi őrség
kolostorainak száma), a szerzetesek létszámát tekintve (218 rendtag) pedig az
esztergomi kusztódia után a második helyen állt. Közöttük a székelyvásárhelyi
kolostor vitte a szellemi központ szerepét, jelentős kulturális tevékenységét a
fennmaradt helyi kódexek (Teleki-kódex, Lázár Zelma-kódex, Koncz-kódex)
tanúsítják.
A török hódítása és a reformáció terjedése sok ferences kolostort végérvényesen
letörölt az ország térképéről: 1526-1556 között összesen 53 kolostor szűnt meg.
Erdélybe a török pusztítás nem hatolt be, így három kolostoruk – a brassói, a
felfalusi és a vajdahunyadi – a reformációnak esett áldozatul, egy pedig, a tîrgoviştei, a
havasalföldi fejedelem Erdély elleni harcainak, a többi nyolc fennmaradt egészen
1556-ig, a szekularizáció évéig, noha történtek kísérletek a megszűntetésükre.41 A
rendtagok száma viszont kevesebb, mint felére csökkent, 1552-ben 95 főre. Buda
elvesztése után a provincia központja ez időben Várad lesz, ott tartják sorozatosan a
káptalanokat és működik teológiai intézetük. A város két egymást követő püspöke,
Czibak Imre és Fráter György oltalma alatt szabadon működhettek, Fráter György
1545-ben a tordai országgyűlésen még törvényt hozat a szerzetesek védelmére.
A szászsebesi és kolozsvári országgyűlések 1556-ban kimondták a katolikus
püspökség megszűnését, az egyházi birtokok szekularizációját és a szerzetesrendek
kiutasítását az országból. Noha az erdélyi ferenceseknek sem politikai szereplésük,
sem teljes vagyontalanságuk nem adott okot a velük szembeni eljárásra, mégis rövid
idő alatt öt ferences kolostor esett lefoglalás alá. A kolozsvári, ahol a lutheránus
tömegek megrohanták és elűzték a ferenceseket; a székelyvásárhelyi, ahol a
környékbeli protestánssá lett nemesurak kergették ki a szerzeteseket és tettek helyükre
protestáns prédikátort; a medgyesi és a fejéregyházi, ahol a szász lutheránusok
kényszerítették a ferenceseket a kolostor elhagyására; és a tövisi, amely a kolostor
patrónusa, Balassa Menyhért Ferdinánd-pártiságának esett áldozatul.42 Még
ugyanabban az évben, az 1556. novemberi országgyűlésen a protestáns rendek
befejezett tényként közölték Izabella királynéval a szekularizációt és a szerzetesrendek
eltörlését. A következő évben határozat született a kolozsvári domonkos és a
vásárhelyi ferences kolostorok protestáns iskolákká való átalakításáról.
P. BENEDEK FIDÉL: Az erdélyi ferences rendtartomány. i. m. I. kötet, 142.
1551-ben Kolozsváron a már terjedő lutheranizmus hatására a tömegek megrohanták a ferences
kolostort és kiűzték a városból a testvéreket. A székelyvásárhelyi országgyűlés akkor még
visszahelyezte jogaikba a ferenceseket.
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Az obszerváns ferencesek erdélyi őrségének három kolostora élte túl a
szekularizációt: Csíksomlyó, Karánsebes és Bákó. Karánsebes a Bánságban, Bákó
Moldvában fekszik, tehát egész Erdélyben csak egyetlenegy, a csíksomlyói kolostor
maradt meg, úgy a ferences, mint az összes szerzetesrend kolostorai közül.
Csíksomlyó a jórészt katolikus hiten maradt Székelyföld, annak is legtisztább
katolikus vidékén, Csíkszékben fekszik. Abban, hogy Csík teljesen megmaradt a régi
hitben tulajdonképpen a csíksomlyói ferenceseknek volt döntő szerepe, akik a
megelőző évszázadban Csíkszék lakosai között rendkívül sikeres pasztorációs munkát
végeztek, amelynek gyümölcsei most, a reformáció viharos térhódításakor értek be.
Ebben fő szerep jutott a „székelyek szónokának”, amely tisztséget még 1445-ben IV.
Jenő pápa létesített a csíksomlyói kolostor számára, felhatalmazva az erre kinevezett
ferencest a korlátlan igehirdetésre a kolostor közeli és távolabbi vonzásterületén.43 A
ferencesek által végzett rendszeres hitoktatás, vallási nevelés eredményeként a
csíkszéki székelyek hite elmélyült, vallási öntudata megerősödött, mindez abban a
korban, amikor más területeken a paphiány és a vallási tudatlanság volt jellemző.
Noha az 1556. évi országgyűlések végzései a csíksomlyói kolostorra is
vonatkoztak, ezt nem vették tudomásul sem a szerzetesek, sem Csík lakossága. Mivel
a kolostornak nem volt kegyura, az öntudatosan katolikus csíki székelyekben pedig a
reformáció nem talált hívekre, nem volt ki végrehajtsa a szekularizációt.
Az 1556 utáni évekre tehető a reformációnak a Székelyföldre történő
behatolása: a szabadságjogaik védelmében 1562-ben fellázadt székelyek leverésének
következményeként a közszékelyeket megfosztották kiváltságaiktól, adófizetésre
kötelezték, egy részüket pedig a Székelyföldön birtokot kapott új hitű urak
jobbágyaivá tették, ezek kénytelenek voltak földesuruk vallására áttérni. A székelyek
féken tartására felépített két királyi vár – az udvarhelyszéki Székelytámadt és a
háromszéki Székelybánja – unitárius főkapitányai karhatalommal szintén a reformáció
terjesztésének szolgálatában álltak.44 Csíkszék katolikus megmaradásában az is
közrejátszott, hogy területén nem épült a központi hatalom törekvéseit szolgáló,
elnyomó királyi vár, másrészt határozottan felléptek a jövevény protestáns adományos
urak és protestáns prédikátorokkal szemben.45
Hitük védelmében és a csíksomlyói kolostor fennmaradásáért a csíki székelyek
hitvédő csatát is vívtak. 1566-ban a tordai országgyűlés kitiltotta az országból a
katolikus papokat és hűtlenség terhe alatt kötelezett mindenkit az új vallás követésére.
A nem engedelmeskedő csíkiak ellen 1567-ben János Zsigmond fejedelmi sereget
küldött – az udvarhelyi vár kapitánya, Telekdi Mihály vezetésével – amely fölött a
székelyek fényes győzelmet arattak és így elérték, hogy meghagyják őket saját
hitükben. Így a csíksomlyói kolostor is megmaradt, végül Báthory Zsigmond alatt az
1591. évi gyulafehérvári országgyűlés hivatalosan is elismerte és törvénnyel garantálta
a ferencesek ottani létezését és működését.46
Az erdélyi vallási viszonyokat jól megismerő Báthory András lengyelországi
bíboros vetette fel először a gondolatot a katolikusok problémáinak megoldására, hogy
P. BENEDEK FIDÉL: Csíksomlyó. i. m. 211-214.
P. BENEDEK FIDÉL: Csíksomlyó. i. m. 244.
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a protestáns többségű országban a csíksomlyói kolostor – amely a tömbben élő
katolikusok területén működött – legyen a visszaállítandó püspökség központja és a
püspök egy ferences szerzetes személyében legyen kinevezve. A ferences püspök nem
rendelkezne vagyonnal, ellátását a saját rendje állná és minden külsőség és feltűnés
nélkül, csendben végezné a nélkülözhetetlen főpapi teendőket. Ugyanezt a gondolatot
szorgalmazta később Pázmány Péter is. Noha a püspökség visszaállításának tervét még
így sem fogadták el, annyi megvalósult az ötletből, hogy az 1618-ban felállított
vikáriusi tisztség központja Csíksomlyó lett, a kinevezett vikáriusok többsége pedig
ferences szerzetes volt: Fejér Miklós, Ferenczi György, Szalinai István (1632-1654),
Sükösd János, Damokos Kázmér (1654-1677), Szebellébi Bertalan.
A csíksomlyói kolostor a 17. század első évtizedeiben élte át fennállásának
mélypontját – miután Székely Mózes katonái 1603-ban kifosztották – teljesen
megszakadt a kapcsolata az anyaprovinciával és utánpótlás hiányában tagjai is lassan
elfogytak, míg végül 1624-re teljesen elnéptelenedett. A kolostor megmentése
érdekében a Katolikus Státus főurai léptek fel, akik levélben fordultak egyrészt
Pázmányhoz, másrészt a bosnyák ferences provinciálishoz, hogy küldjenek papokat
Csíksomlyóra.47 1626-ban Pázmány sürgetésére maga a volt provinciális, Váradi János
és csoportja érkezett meg Csíksomlyóra és ezzel elkezdődött a kolostor lassú
felemelkedése. A csíksomlyói ferencesek és kolostoruk fontossága és jelentős szerepe
az erdélyi katolicizmus megmentésében a protestáns fejedelmi korban tűnik ki igazán.
Az erdélyi katolikusok szellemi központjának szerepét töltötte be: ferences szónokai
nemcsak a közvetlen vonzáskörzetben működtek, hanem az egész Székelyföldön, sőt a
kolostor az újabb ferences alapításokban is jelentős részt vállalt.48
Rákóczi fejedelemségének idejére esik az Apostoli Misszió felállítása
Erdélyben. A tridenti zsinatot követő katolikus megújulás következtében az egyház
célul tűzte ki – a tengerentúli missziók mellett – a protestánssá lett európai országok
népeinek visszatérítését a katolikus egyházba. Az európai missziók irányítására,
koordinálására állította fel a Szentszék 1622-ben Rómában a Hitterjesztési
Kongregációt, másképpen a Congregatio de Propaganda Fide-t. VIII. Orbán pápa
idejében a Kongregáció Erdélyt hitetlenek földjének nyilvánította, vagyis missziós
területté tette, ahol az egyházi intézkedés egyedül a pápát illeti meg, és 1636-ban
kinevezte az Erdélyben tevékenykedő, Rómával jó kapcsolatokat ápoló Szalinai István
bosnyák ferencest az apostoli misszió első erdélyi főnökévé, prefektusává.49 (Később
Rákóczi Szalinait nevezte ki vikáriusnak is.) A bosnyák provincia ferencesei még
1630-ban érkeztek meg Erdélybe a Státus-urak kérésére: Szalinai István és társai
udvari kápláni tevékenységet töltöttek be az egyes katolikus főurak birtokán.50 Mivel
továbbra is élnek a katolikus papokat kitiltó törvények, 1632-ben I. Rákóczi fejedelem
külön engedélyezte betelepedésüket.
A missziófőnök saját területén majdnem püspöki joghatóságot élvezett az
egyházkormányzat, az egyházfegyelem és a lelkipásztorkodás terén. Két nagy előnye
Név szerint Kovacsóczy István kancellár, Toldalagi Mihály marosszéki főkapitány és Bálintit
Kristóf kincstárnok. Lásd. P. BENEDEK FIDÉL: Csíksomlyó. i. m. 301.
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volt ennek a megoldásnak: egyrészt az erdélyi tiltó törvények nem vonatkoztak rá és
így lehetővé vált, hogy a mozgékony papok a szórványban élő katolikusok
lelkigondozását ellássák. Másrészt a Kongregációval való közvetlen és sűrű
kapcsolattartás, a jelentések ismertté tették az erdélyi katolikusok helyzetét Rómában,
aminek következményeként anyagi támogatás is érkezett számukra.
A bosnyák ferencesek 1636-ban Mikházán51 telepedtek meg, ahonnan ellátták a
közeli plébániákat, emellett missziós körutakon bejárták Erdélyt. A mikházi alapítás52
a csíksomlyói kolostor után Erdélyben a második legnagyobb ferences kolostorrá
fejlődött ki, amelynek latin gimnáziuma Marosszék diákjait gyűjtötte össze. A
ferencesek kihasználva az I. Rákóczi fejedelem alatti kedvezőbb légkört, a Katolikus
Státus segítségével három további alapítást hoztak létre, mindhármat katolikus főurak
birtokán: az egyiket Nyújtódon (1638), a másikat Fejéregyházán (1639), a harmadikat
pedig Szárhegyen (1642). A nyújtódi és a szárhegyi kis missziós házak mellett a
Haller-család birtokán és pártfogásában lévő fejéregyházi kolostor egy évtizedig
jelentős ferences központként szerepelt, amelynek fontosságát az adta, hogy
licenciátusképző működött itt.53 A licenciátusság intézménye sajátos erdélyi megoldás
a nagy katolikus paphiány enyhítésére. Mivel papnevelőt csak a püspök tarthatott fenn
és papot csak ő szentelhetett, az erdélyi katolikusok folyamatosan komoly paphiánnyal
küzdöttek. Papok hiányában világi férfiakat bíztak meg egyházi teendőkkel, plébániák
vezetésével: a papszenteléshez kötött funkciókon kívül végeztek keresztelést, esketést,
temetést, előimádkozást, valamint vasár- és ünnepnapokon szentírási felolvasását. A
fejedelemtől papi kiváltságokat kaptak, liturgikus öltözetet viseltek (stóla nélkül). A
licenciátusok szervezett képzését Szalinai István vikárius indította el, a néhány hétig
tartó képzés után megbízólevelet kaptak tőle az innen kikerült egyházi szolgálatba lépő
világiak, akiknek ezután a területi esperes előtt kellett évente vizsgát tenniük.54
1648-ban felerősödtek a katolikusellenes hangok és Rákóczi fejedelem a
nyújtódi, a fejéregyházi és a szárhegyi rendházakat betiltotta, úgyhogy csak a két
legnagyobb kolostor, a csíksomlyói és a mikházi folytatta működését.
Mivel a ferencesek rendházai a magyarországi szalvatoriánus rendtartománytól
távol és elszigetelten működtek, az erdélyi ferencesek kieszközölték VIII. Orbán
pápától az önállóságukat: így jött létre 1640-ben az önálló, Szent István királyról
nevezett erdélyi őrség, amelyet a pápai bulla obszerváns regulájúnak minősített. Ez
évtizedekig tartó vitára adott okot a bosnyák és a magyar ferencesek között. A bosnyák
ferencesek ki akarták sajátítani a vezetést az új erdélyi őrségben és erőszakosan léptek
fel: az általuk lakott és irányított mikházi kolostorba nem engedtek be magyar
ferencest és a kolostort ki akarták szakítani az erdélyi őrségből és bekebelezni a
boszniai rendtartományba. A bosnyákok ugyanis a konventuális irányzathoz tartoztak
és nem voltak hajlandóak alkalmazkodni a szigorúbb, obszerváns szabályzathoz,
amelyet a magyar anyaprovincia még 1629-ben fogadott el, és amelyet az önállóvá
vált erdélyi őrség is követett. Mindkét fél, a magyar és a bosnyák ferencesek egyaránt
Mivel a törvények tiltották Erdélyben új kolostor alapítását, a mikházi kolostor nem mint teljesen új
katolikus alapítás jött létre, hanem a ferencesek a volt tövisi kolostoruk helyett és jogán építhették fel,
amelyet Báthory Zsigmondtól, majd Bethlen Gábortól visszakaptak, de romokban állt.
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Rómához fordultak igazságtétel ügyében és Róma a magyar ferenceseknek adott
igazat. A bosnyákok ezt nem fogadták el és a római biztos felszólításának sem
engedelmeskedtek, aki ekkor felkérte az erdélyi vikáriust és a Katolikus Státus
vezetőit, hogy a bosnyákokat utasítsák ki Erdélyből és a mikházi kolostort adják vissza
az erdélyi őrség magyar tagjainak. Végül már Apafi Mihály fejedelemnek kellett
intézkednie és a fogarasi országgyűlés 1665-ben fejedelmi biztosokat küldött ki
Mikházára. Mivel ők sem jártak sikerrel, 1666-ban a bosnyák barátokat Mikházáról és
az országból karhatalommal űzték ki. Az ügyben eljáró Katolikus Státus intézkedését a
Hitterjesztési Kongregáció 1667-ben megerősítette és örökre és végleg kiutasította
Erdélyből a bosnyák ferenceseket.55
Apafi fejedelem uralkodása idején sikerült a csíksomlyói és a mikházi kolostor
mellé két kis ferences missziósházat alapítani, mindkettőt nagyhatalmú katolikus
főurak birtokán és segítségével. Az egyik a szárhegyi, amelyet Lázár István gróf, csíki
főkirálybíró 1665-ben újjáalapított, a másik a Mikes Kelemen fejedelmi tanácsos, az
országgyűlés elnöke s Háromszék főkapitánya által 1677-ben alapított esztelneki
kolostor. Ezek kezdetben csak kis rezidenciák voltak, ahol egy-két ferences működött
– a főuraknak jogában állt birtokukon egy saját vallású pátert tartani – de alapját
képezték a következő században felépülő nagy kolostoroknak.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Erdélyi Fejedelemségben a törvénybe
iktatott vallási egyenjogúság ellenére a református vallás államvallás szerepet töltött
be, és a másik két elfogadott protestáns felekezet mellett a katolikus vallás
alsóbbrendű helyzetben erősen korlátozva, megtűrten működhetett. Ebben a
helyzetben megmaradását folyamatos küzdelem árán tudta fenntartani, egyrészt az
egyháziak, elsősorban a ferences és a jezsuita rend áldozatos tevékenysége révén,
másrészt a világiak, a Katolikus Státusba tömörült katolikus főuraknak az
országgyűlésben folytatott érdekvédelmi tevékenysége révén. Ebben a folyamatos
küzdelemben és szükséghelyzetben évszázados fejlődés alatt kialakult Erdélyben a
katolikus vallás autonóm önigazgatása, amely az egyházjogban páratlan módon,
világiak és egyháziak közös kormányzásán alapult, amelyben a világiak a teológiai
kérdéseken kívül fontos szerepet vállaltak az egyház valamennyi ügyének intézésében
– beleértve az egyházfegyelem, az egyházigazgatás és az egyház által fenntartott
intézmények, iskolák, konviktusok, alapítványok gazdasági ügyeinek intézéséig. Az
egyháziakból és világiakból álló önkormányzati testületek működtették a katolikus
egyházi szervezetet, a legmagasabb szinttől, a vikárius, majd az esperesek mellett, le
egészen az egyházközségek szintjéig, ahol a falu összes felnőtt férfia a plébános
melletti testületként részt vesz a „megye” egyházi ügyeinek kormányzásában.
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I. 2. KATOLIKUS OKTATÁS AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉGBEN
(1526-1690)

A 16. században a keresztény világban bekövetkezett radikális változás
közvetlen befolyást gyakorolt a magyar oktatás, ezen belül a felsőoktatás alakulására:
az addig egységes keresztény hit a reformáció következtében több ágra szakadt, és
Magyarországon Közép-Európa vallásilag talán leginkább tagolt népessége alakult ki.
A reformáció és ellenreformáció küzdelme egész Európában élénkítő hatást gyakorolt
az oktatásra. Szellemi küzdelmükben az egyházaknak és az őket támogató
fejedelmeknek a hit terjesztése érdekében minél jobban képzett, vitaképes
teológusokra, filozófusokra volt szüksége és ez érdekeltté tette őket új főiskolák,
akadémiák, egyetemek létrehozásában. Mielőtt rátérnénk a reformáció-ellenreformáció
által létrehozott erdélyi iskolarendszer bemutatására, röviden vázoljuk az erdélyi
oktatás középkori előzményeit.
I. 2. a. Az erdélyi oktatás helyzete a reformáció előtt
A középkor folyamán a magyar királyság részét képező Erdélyben is kiépült a
katolikus egyház iskolahálózata: a 16. század elejére a plébániával rendelkező
falvakban az elemi ismereteket nyújtó falusi plébániai iskolák széles körű hálózata
alakult ki, és valamennyi erdélyi városban különböző színvonalú városi plébániai
iskola (latin iskola) működött. Gyulafehérváron, a püspöki és székeskáptalani
központban székesegyházi/káptalani iskola működött, amelynek felső tagozatán, a
schola maiorban filozófiai-teológiai képzés folyt. Az Erdélyben létező szerzetesrendek
(bencések, domonkosok, ferencesek) kolostori iskolái saját rendtagjaik, a szerzetes
papok képzését végezték. Felsőfokú képzettséget az erdélyiek a külföldi, bécsi,
krakkói és itáliai egyetemeken – Bologna, Padova, Ferrara, Firenze - szerezhettek.
A 15. század végétől a külföldi egyetemeken tanult értelmiségen keresztül
Magyarországra is behatolt a humanizmus világias szellemisége. Az állami és megyei
hivatalok, valamint a városok elöljáróságai egyre inkább igényelték a jól képzett,
latinos műveltséggel rendelkező világi értelmiségieket. Ez nálunk is az oktatás
céljának és tartalmának megváltozását igényelte. Az addig kizárólag egyházi
műveltséget nyújtó iskoláink már nem csak a klerikusképzés céljait tartották szem
előtt, hanem világi pályára is igyekeztek felkészíteni. A 15. század végétől megindult a
jelentősebb városi plébániai iskoláink átalakulása humanista iskolákká: ez nem
érintette az iskolák hagyományos háromszintes szerkezetét, de átalakította, megújította
az oktatás tartalmát, bevezetve a klasszikus tanulmányokat (studia humanitatis), amely
az újra felfedezett ókori klasszikusok latin és görög műveiből állt. Az alapszinten az
elemi ismeretek oktatásában nem történt változás. A második szinten a középkori
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vulgáris latin helyett a humanista latin nyelvet tanították, amely a jog, a törvénykezés,
a tudomány és a külföldi kapcsolattartás nyelve volt. Végül a harmadik szinten a világi
értelmiségi pályára készülő növendékeket a klasszikus latin auktorok műveire
oktatták.56 Ilyen iskolák csak a legnagyobb városainkban alakultak: Budán a
Boldogasszony-templom iskolája, Bártfán, Eperjesen, Lőcsén, Kassán és Erdélyben
Kolozsvárott.
A humanista műveltséganyag a káptalani iskolákba is behatolt. Egyetemünk
nem lévén a magasabb fokú világi tanulmányok iránti igényt – a külföldi egyetemjárás
mellett - hazánkban a káptalani iskolák elégítették ki, Erdélyben ilyen volt a
gyulafehérvári iskola. Eredeti rendeltetése szerint a káptalani iskola az egyházmegye
papnövendékeit képezte ki, de a 15. század végétől a teológia mellett az egyetemek
bölcsészeti karainak tananyagát képező szabad művészeteket is oktatták alacsonyabb
fokon és kisebb mennyiségben. A gyulafehérvári filozófiai oktatás humanista
műveltséggel rendelkező tanár esetében, mint például Wolphard Adorján kanonok,
vagy Geréb László és Várday Ferenc püspökök a klasszikus latin és görög szerzők
műveinek tanulmányozásával is kiegészülhetett.57
A papképzést – saját rendtagjaik kiképzését - szolgálták a szerzetesrendek
nagyobb kolostorai, amelyek egyúttal jelentős művelődési központok voltak. A
magyar domonkos rendtartomány Budán működő Studium Generaléját a 15. század
70-es éveiben Mátyás király egyetemmé tervezte továbbfejleszteni, és a rend
főiskolája Mátyás halála után az 1530-as évekig működött külföldi tanárokkal
filozófiai és teológiai képzést, valamint doktori fokozatot nyújtva a rend tagjainak. A
rendtartomány erdélyi kolostorai (Szeben, Beszterce, Segesvár, Szászsebes, Brassó,
Gyulafehérvár, Alvinc, Kolozsvár, Udvarhely) közül a kolozsvári és a szebeni vált
jelentős művelődési központtá. Szebenben a domonkos rend nagykáptalanja 1525-ben
a rendtartomány második Studium Generaléja felállítását határozta el. Az alapítást a
nagykáptalan 1530-ban ismét megerősítette, de a főiskola tényleges megszervezésére a
reformáció rohamos terjedése következtében már nem került sor.58 A magyarországi
domonkosok, köztük az erdélyiek közül 1476 és 1511 között már sokan, 143-an
tanultak külföldi egyetemeken, különösen Perugiában, Bolognában, Padovában és
Sienában.59
A 15-16. század fordulóján virágkorát élő magyarországi obszerváns ferences
rendtartománynak két Studium Generaléja, azaz főiskolája működött Esztergomban és
Budán. Az itt folyó teológia és bölcseletoktatás színvonalát két tanár neve fémjelzi:
Budán, majd Esztergomban tanított Temesvári Pelbárt országosan híres ferences
szónok, akinek prédikációs gyűjteményei több külföldi kiadást megértek,
nemzetközileg is ismertté téve nevét. Az esztergomi főiskola másik híres tanára
Laskay Osvát, a provincia tartományfőnöke, aki irodalmi, hitvédelmi műveivel
szerzett nevet magának. A rend központi papnevelőibe csak a legtehetségesebb ifjakat
MÉSZÁROS ISTVÁN: A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. században.
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küldték Erdélyből is. A többieket az Erdélyi Őrség saját papképző intézeteiben
képezték ki. Az 1525. és 1535. évi kimutatások szerint a felfalusi, fejéregyházi és
székelyvásárhelyi kolostorokban folyt papképzés, ahol a hittudomány mellett a
gyakorlati képzésre, főként a hitszónoklás elsajátítására fordítottak nagy hangsúlyt.60 A
székelyvásárhelyi kolostor volt az erdélyi ferences őrség szellemi központja, ahol a
papképzésen kívül jelentős irodalmi és kódex-másoló tevékenység folyt, amiről a helyi
fennmaradt kódexek tanúskodnak: itt készült a Teleki-kódex 1525-1531 között, a
Lázár kódex 1510-1520 között és a Koncz-kódex.61
A reformáció előtti erdélyi iskolahálózat tehát beleilleszkedett a magyar
királyság katolikus egyházszervezete által fenntartott iskolarendszerbe. Fő jellemzői az
alsófokú oktatást nyújtó falusi plébániai iskolák meglehetősen gyér hálózata, ahol a
falusi gyermekek részesültek elsősorban vallási, erkölcsi, állapotbeli kötelességeiket
tartalmazó oktatásban. A mezővárosi kézműves-kereskedő rétegek életmódjához
szükséges magasabb igényeket – írás, olvasás, számtan, szakmai ismeretek - városi
plébániai iskolák (latin iskolák) elégítették ki. A nagyobb városi plébániai iskolákban,
illetve a püspöki székhelyeken működő káptalani iskolákban az oktatás törzsét képező
latin nyelv mellett a tananyagban megjelentek a felsőfokú képzés, a filozófiai oktatás
elemei. A középkor végén az állam és a társadalom szerkezete egyre inkább igényelte
a világi képzettségű értelmiségieket is, ennek következtében az oktatás célja és
tartalma is ehhez igazodott, nem tekintve többé egyedüli feladatának a papképzést. Így
a 15. század végétől a nagyobb városi plébániai iskolák és a káptalani iskolák
tananyagába behatolt a humanista műveltség az ott tanító tanár képzettségétől függően.
Ebben a korban a magyarországi oktatási rendszer csonka maradt lévén, hogy
hiányzott az egyeteme, így felsőfokú képzésre a hazai, köztük erdélyi diákok továbbra
is külföldre mentek.
I. 2. b. A reformáció hatása az erdélyi oktatásügyre
Hazai oktatásügyünk életében az 1526-al kezdődő két-három évtized az
átmeneti hanyatlás időszaka. Két olyan megrázkódtatás érte szinte egyidőben a magyar
államot, ami radikális változásokat hozott az ország politikai, gazdasági és szellemikulturális életében. Egyrészt a török hódítás következtében felbomlott az ország
területi egysége és a három részre szakadt országból a nemzeti királyság eszméjét a
fokozatosan kialakuló önálló erdélyi fejedelemség vitte tovább. Másrészt a reformáció
következtében felbomlott az ország addig egységes keresztény hite és egységes
egyházszervezete, kialakult egy vallásilag tagolt népesség és párhuzamosan több
egyházszervezet létezett egymás mellett. Az erdélyi művelődésügyre, oktatásra a
vallási átalakulásnak volt a legközvetlenebb hatása.
Erdélyben a 16. század közepére a protestantizmus különböző válfajainak gyors
elterjedésével és a katolikus püspökség megszüntetésével, anyagi alapjának
felszámolásával a század 70-es éveire egy többségében protestáns lakosságú és
protestáns vezetésű államalakulat jött létre. Mivel a kora újkorban egyház és oktatás
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egymástól elválaszthatatlan fogalmak, a régi egyházszervezet összeomlásával
megszűnt a régi iskolahálózat is, és az új egyházak intézményesülésével párhuzamosan
kialakult az új iskolaszervezet, amely mostantól nem egységes, hanem felekezetek
szerint tagolt.
A reformáció egyik legfontosabb művelődésügyi következménye a hittudomány
és művelődés kiterjedése az addigi szűk egyházi keretekből a laikus társadalom
irányába. A reformáció eszménye az őszintén átélt, a meggyőződésen, a megértésen
alapuló hit, amely az – anyanyelvre lefordított - biblia ismeretén alapszik. A
reformátorok felismerték, hogy eszméik terjesztésében az iskolának, az
anyanyelvűségnek, a könyvnyomtatásnak meghatározó szerepe van. A meggyőződéses
hit kialakulásának feltétele a biblia, az evangélium olvasása, megértése, ami eddig
csak egy szűk egyházi értelmiségi réteg számára volt lehetséges, hiszen latin
műveltséget feltételezett, másrészt a drága kódexek kevesek számára voltak
hozzáférhetők. A reformáció forradalmi újítása, hogy a hit terjesztése érdekében
felhasználta a nyomdatechnikát, a könyv tömeges előállításával kiszélesítette a
kultúrához való hozzájutás lehetőségeit. Másik nagy érdeme, hogy a könyveknek a nép
nyelvén történő kiadásával a kultúrát közérthetővé tette, demokratizálta. Erdélyben a
16. század utolsó harmadában az anyanyelvű műveltség egyik aranykora bontakozott
ki, mert a műveltséget hordozó eszköz, a könyv elvileg mindenki számára
hozzáférhetővé vált.62
Ahhoz, hogy az új lehetőségekkel az értelmiségieken kívül álló minél szélesebb
társadalmi rétegek valóban élni tudjanak, minimális előfeltétel volt az olvasás
ismerete. A reformáció harmadik művelődésügyi eredménye az volt, hogy ráirányította
a figyelmet az iskola, az oktatás fontosságára, a műveltség terjesztését az iskolákon
keresztül akarta megvalósítani. Ez jelentős iskolaszervező tevékenységre ösztönözte a
protestáns hit hirdetőit, amelynek során kibővítették elsősorban az alsófokú, de a
középfokú iskolahálózatot is, új iskolákat létesítettek, illetve a meglévőket jobban
megszervezték. Az 1550-es évekre Erdélyben a legtöbb volt katolikus városi és
mezővárosi plébániai iskola, valamint falusi iskola vezetése a helybeli plébános
protestánssá válásával protestáns kézbe került. A reformáció terjedése során egyre
több faluban létesítettek elemi iskolát, úgyhogy a 16. század végére a mintegy 360
gyülekezetből álló Erdélyi Református Egyházkerületben 240 helyen volt iskola,
amelyek többsége falusi iskola volt.63 A reformációnak olyan tömegekre volt szüksége,
akik rendelkeznek az alapvető vallásos ismeretekkel, bibliaismerettel. Ezért ezekben a
kisiskolákban az olvasás mellett az alapvető vallásos ismereteket kérdés-felelet
formában összegző katekizmust anyanyelven oktatták, elsőként alkalmazva az
anyanyelvű nyomtatott tankönyvet az iskolai oktatásban.64
A reformátorok még nagyobb fontosságot tulajdonítottak a magasabb
képzésnek, a vezetésük alá került városi latin iskolák feladatának a művelt protestáns
vezető réteg kinevelését tartva. A felekezeteknek szellemi küzdelmükben minél több
jól képzett, vitaképes teológusra volt szükségük - akik meggyőző erejű prédikációikkal
egyházuk számára híveket tudtak toborozni - tanárokra, tanítókra a kialakuló egyházi
közigazgatás állásainak betöltésére. A 16. század második felében Erdélyben
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SZABÓ K. ATTILA: Magyar neveléstörténeti kronológia különös tekintettel Erdélyre. IN: Magiszter,
2/2004. 116.
64
MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Budapest, 1981. 213.
62
63

29

mindhárom protestáns felekezet (evangélikus, református, unitárius), később a tridenti
zsinat (1545-1563) után megújuló katolikus egyház is – korlátozott lehetőségei
ellenére - egymással versenyben, ugyanakkor egymásra hatva alakította ki a maga
iskolai szervezetét.
Az oktatás fejlődésére ható másik tényező a 16. században az abszolutista
jellegű erdélyi állam kialakulása: a modern központi hatalom differenciálódó
hivatalrendszere, a diplomácia, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás egyre nagyobb
számban igényelte a képzett, a teológiai műveltség mellett világi műveltséggel
egyaránt rendelkező szakembereket. Az állam hivatalrendszerében a társadalom vezető
rétege, a nemesség vállalt szerepet, amelynek betöltéséhez egy újfajta műveltségre volt
szüksége. Az állam, illetve az őt megtestesítő abszolút uralkodó így érdekelt volt új
akadémiák, egyetemek alapításában, anyagi támogatásában, vagy legalább olyan
főiskolák létrehozásában, ahol a felsőfokú ismeretek leglényegesebb elemeit
összefoglalták.
Ezt az új, latinos-retorikus műveltséget - amely a hivatali rendszerben való
helytálláshoz szükségeltetett – nyújtották a kollégium típusú iskolák. A 16. század
végére kikristályosodott egy olyan új típusú iskola, ahol a meglévő alsó- és
középtagozat mellé megszervezték a bölcselettel alapozott teológiát oktató felső
tagozatot is. Ezt a főiskolai tagozattal is rendelkező iskolafajtát – amely pótolta a
hiányzó hazai egyetemi képzést, és előkészítette a tehetségesebb diákokat a külföldi
egyetemi tanulmányokra - a szakirodalom kollégium típusú iskolának nevezi: a
reformátusoknál kollégium, az evangélikusoknál líceum, a katolikusoknál - főleg a
jezsuita iskolák esetében – akadémia a neve.
A reformáció elsősorban az iskolaszervezés terén mutatott fel nagy
eredményeket, de az oktatás tartalmát illetően átvette a korábbi humanista
műveltséganyagot, amelynek törzsét a latin nyelvoktatás, valamint a latin és görög
klasszikus szerzők műveinek elemzése alkotta. A reformáció oktatási programja
kidolgozójának, Philipp Melanchtonnak a nevéhez fűződik a protestáns humanista
tanrendszer, amely ötvözi a keresztény hit reformált, szigorú eszméit és a humanista
kultúra antikvitáskultuszát. Melanchton felfogása szerint csakis alapos klasszikus
műveltséggel lehet eljutni a kereszténység megértéséig. A wittenbergi egyetem
tanáraként újjászervezte az egyetemet, korszerűsítve a protestáns lelkészképzést:
megerősítette a bölcsészeti képzést önálló tanszékek szervezésével a retorika, a poétika
és a matematika részére, emellett a teológiai karon előtérbe helyezte a nyelvi képzést a
görög, latin és héber nyelv önálló tanszékeken történő előadásával.65 Melanchton,
valamint két tanítványa, Valentin Trotzendorf és Johannes Sturm nevéhez fűződik a
középfokú protestáns humanista városi iskola tantervének kidolgozása is, amelyben a
gazdag humanista műveltséget protestáns tartalommal ötvözték.66
Erdélyben a protestáns iskolarendszer kialakítói, rektorok és tanárok, majdnem
mind a wittenbergi egyetemen végezték tanulmányaikat, így itthoni iskolaszervező
tevékenységükben Melanchton, Sturm és Trotzendorf tanrendszerét tekintették
követendő mintának.67 Az erdélyi protestáns iskolák szerkezetükben és tananyaguk
tartalmában sokat átvettek a német tanrendszerből. A 17. század elejére Erdélyben
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megszilárdult protestáns iskolarendszer - élén az akadémiai képzést is nyújtó
kollégium típusú iskolákkal, amelyekhez különböző színvonalú városi partikuláris
iskolák kötődtek, legalul a falusi kisiskolák hálózatával – egészen a 19. század
közepéig fennmaradt.
Mik a kollégium típusú iskola jellemzői? A kollégium típusú iskolában egy
szervezeti-intézményi keretben folyt az alsó-, közép- és felsőfokú képzés. Ezek a
kollégiumok és líceumok általában bizonyos fejlődés után nyitották meg akadémiai
tagozatú osztályaikat. Itt a felsőbb ismeretek oktatása szervezetileg sokkal inkább
egybefolyt a középfokúval, kevésbé volt differenciált, mint a katolikusoknál. A
protestáns kollégiumokban nem nyílt lehetőség tudományos fokozatok szerzésére és az
egyes iskolák között a színvonalban, a felsőfokú képzés tartalmában jelentős
különbségek mutatkoztak. A protestáns eszmény szerint minden művelt, tanult
értelmiségi (pap, tanár, orvos, tudós) alapos teológiai képzettséggel rendelkezik. A
kollégiumokban tehát az ifjak – a nemesifjak is - még ha világi értelmiségi pályára
készültek is, tulajdonképpen papi képzést nyertek. Tanulmányi idejük általában öt-hat
év volt. Az első két évben a klasszikus egyetemek hagyományos bölcsészeti
alapképzése folyt - később a 18. század folyamán bejön harmad-, negyedéven a
jogtudomány - az utolsó években pedig a teológia dominált. E tanulmányi rendszernek
az volt a nagy hátránya a hagyományos egyetemi rendszerrel és a katolikus
akadémiákkal szemben, hogy a bölcsész (később jogi) stúdiumokat és a teológiát nem
határolták el olyan pontosan, mint a katolikus intézmények, hanem minden főiskolai
hallgatónak az összes stúdiumot tanulnia kellett, nemcsak a választott pályához
szükséges tantárgyakat.68 A jogi pályára készülők is hallgattak teológiát, és a teológus
diákok is bizonyos jogi tárgyakat. Ami egyetlen esetben sem hiányzott a protestáns
kollégiumok képzési rendszeréből, az a teológiai ismeretek oktatása volt. A nem teljes
szerkezetű kollégiumokat, ahol elmaradt a bölcsészeti alapképzés és csak teológiát
oktattak, nem tekintjük felsőfokú intézménynek, hiszen így csak speciális felekezeti
igényeket elégítettek ki, amely nem tekinthető még az egyetemi képzés első fázisának
sem.69
A protestáns kollégiumok tanulmányi rendje nem volt egységes – azt
leszámítva, hogy a katolikus iskolákhoz hasonlóan középfokon itt is a latin nyelv
elsajátítása volt a cél, formális eszközökkel. Nemcsak a református és evangélikus
iskolatípus között voltak különbségek, hanem az egyes nagyobb iskolák is egymástól
csaknem függetlenül, individuális módon fejlődtek.70 A kollégiumok tanulmányi
rendszerében végbemenő változásokat lényegében egy-egy kiemelkedő, korszerűbb
tudományos műveltségű professzor kezdeményezésére lehet visszavezetni. A
professzorok, akik általában külföldi egyetemet végzett tanárok voltak, csak az
akadémiai tagozat osztályaiban tanítottak, míg az alsóbb osztályokban a tanítást az
akadémiai tagozat évfolyamait végző jobb diákok látták el.
A protestáns kollégiumok szorosabb kapcsolatban voltak az elemi fokú
oktatással. Papi pályára készülő, végzés előtt álló diákjaikat a mezővárosok és falvak
elemi iskoláiba küldték tanítani. Ezek voltak a „rektoriák”, amelyek betetőzték a hazai
iskolázást, innen mentek aztán e diákok közvetlenül papi állásba, vagy pedig külföldi
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tanulmányútra.71 E rendszer tette lehetővé a tehetséges jobbágygyermekek
kiválasztódását, tudniillik a kollégium által küldött rektorok elsőként figyeltek fel egyegy jobbágygyermek tehetségére és egyengették kollégiumi elindulását.
A protestáns kollégiumok belső szervezetét illetően fontos szerepe volt a
coetusnak, a tógátusok önkormányzati testületének. A coetusnak a kollégium
tanulmányi, anyagi és fegyelmi ügyeinek vitelében vezető szerepe volt, bár felső
ellenőrzés alatt, hiszen a diákönkormányzat alá volt rendelve a kollégiumi vezetésnek.
A felsőbb évesek tanították az alsóbbakat, és mint nagydiákok irányították a szegény
diákok, a famulusok munkáját. Ez a diáktársadalom külön sajátos világot alkotott,
amelynek megvolt a belső kohéziója és saját hagyományrendszere.
Meg kell említeni a nagy református kollégiumok hatókörébe tartozó
partikulákat, azokat a kisebb iskolákat, amelyek általában az ún. anyaiskola mintájára
igyekeztek megszervezni belső rendjüket, tanulmányi rendjüket ahhoz igazították,
természetesen szűkebb, szerényebb keretek között. A partikulák tanítói utánpótlásukat
az anyaiskolából vették és növendékeiket magasabb tanulmányok elvégzésére oda
küldték. Így egy sajátos kötetlen kapcsolatrendszer alakult ki egy-egy nagyobb iskola
és a környékbeli kisebb-nagyobb iskolák között, anélkül, hogy egy összefüggő
iskolaszervezet létrehozására törekedtek volna, valamiféle központi irányító, felügyelő
és adminisztráló hivatallal.72 A fontosabb partikulák rendelkeztek a középfokú oktatás
ismérveivel és később önálló középiskolákká alakultak vagy esetleg maguk is
kollégiummá fejlődtek, amelyeknek szintén kialakult a partikulahálózata. Például
partikulából így vált kollégiummá a marosvásárhelyi református kollégium, amelynek
anyaiskolája a nagyenyedi volt, s amely 1718-tól maga is felsőfokú ismereteket tanító
kollégiumként működött.
I. 2. c. Protestáns iskolarendszer a 16-17. századi Erdélyben
Az erdélyi fejedelemség másfél századában a kultúra és művelődés döntően
protestáns jellegű, lévén, hogy az állam hivatalos vallása a kálvinizmus volt. A
katolikus művelődés- és iskolaügy - eltekintve a jezsuiták jelentős, de rövid egyetemi
működésétől - nem kapott országos jelentőséget és támogatást, művelődési törekvéseit
sokkal mostohább körülmények között bontakoztathatta ki. A protestáns iskolaügy
ezzel szemben nemcsak a saját egyháza és közössége társadalmi támogatását élvezte,
hanem az államét is.
Az iskolaügy majdnem mindegyik uralkodó alatt komoly pártfogóra talált,
egyrészt a tudományt, kultúrát támogató mecénási szerep kötelezőnek tartott vállalása
miatt, másrészt vallási célból egyházuk megerősítése végett. Egy saját, erdélyi
felsőoktatás megteremtését, egy erdélyi egyetem felállításának gondolatát támogatta az
unitárius János Zsigmond fejedelem, magukénak vallották mind a katolikus
Báthoryak, mind a kálvinista "bibliaolvasó" fejedelmek, mint Bethlen Gábor, I.
Rákóczi György vagy Apafi Mihály.
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A protestáns iskolaügy állami támogatásának első példája a katolikus Izabella
uralkodása alatt született meg. 1556-ban az országgyűlés szekularizálta a királyi
kincstár számára a katolikus püspökség és káptalan, valamint a kitiltott
szerzetesrendek vagyonát. Mindez a katolikus iskolaügy összeomlását is jelentette,
hiszen megszűnt az iskolák fenntartásának anyagi alapja. A gyulafehérvári volt
káptalani iskola fenntartását Izabella királyné a püspökség javainak átvételével
magától értetődően vállalta.73 A következő évi 1557-es tordai országgyűlésen pedig a
protestáns rendek kérésére Izabella jóváhagyta, hogy a protestánsok új, középfokú
iskolákat állítsanak fel a kiutasított szerzetesek elhagyott kolostoraiban, így
Kolozsváron a domonkosok, Marosvásárhelyen és Váradon a ferencesek rendházaiban.
Erdély közoktatásügyében az 1557. évi tordai országgyűlés az első eset, amikor a
törvényhozás tanintézet felállításával foglalkozik. A rendek ezen iskolák számára évi
segély és jövedelem adását is kérték, a királyné a kolozsvári iskola (a későbbi unitárius
kollégium) számára a tanulók eltartására száz forintos alapot létesített. 74
Izabella fia, János Zsigmond, az egyik legnyitottabb szellemű erdélyi fejedelem,
aki a hitújítás mozgalmaiban is részt vett (később maga is unitárius vallásra tért)
felismerve az iskolák döntő fontosságát az erdélyi protestáns iskolaügy bőkezű
támogatója lett. Az ő támogatásával fejlődött tovább a kolozsvári unitárius tanintézet,
alatta létesült a nagyenyedi és a székelyudvarhelyi protestáns iskola, ez utóbbiak még
középfokú intézmények voltak. Emellett tervbe vette egy egyetem felállítását
Gyulafehérváron, amelyet később az új fejedelmi székhelynek szánt Szászsebesre
költöztetett volna.75
Az újabb tanintézetek felállításával a 16. század végére nagyjából végbement
felekezetek szerint differenciáltan a protestáns iskolahálózat kiépülése.
Az unitáriusok iskolaügye
Az unitáriusok legfontosabb tanintézete a kolozsvári iskolájuk, amelynek
előzménye a domonkosok egykori óvári kolostorépületében 1557-ben létesített
protestáns középfokú iskola. Az előbb evangélikus, majd kálvinista iskola 1568-ban
Dávid Ferenc rektorsága alatt unitáriussá vált, s évszázadokon át a felekezet
legfontosabb intézménye lett.76 Fenntartására az unitárius János Zsigmond fejedelem a
kolozsvári dézsma egynegyedét utalta ki, s ezen adományát a későbbi fejedelmek is
megerősítették. A 16. század végére kialakult az iskola kollégium típusú szerkezete, a
középfokú latin osztályok mellett megszervezték a felsőbb osztályokat, ahol filozófiát
és teológiát tanítottak. Olyan kiváló humanista személyiségek oktattak a tanintézetben,
mint az író és nyomdász Heltai Gáspár, a költő Johannes Sommer és Georg Deidrich, a
szombatosság későbbi elindítója, Mathias Glirius, a lengyel kultúrában is
számontartott Jacobus Paleologus, vagy a széphistóriaíró Enyedi György. A 16-17.
században az unitáriusok kolozsvári iskolájában tanított a legtöbb természettudományos-, orvosi végzettségű tanár, amely ténynek az a magyarázata, hogy az
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unitáriusoknak csak Lengyelországban lévén teológiájuk, a diákok peregrinációjuk
során többnyire orvosi fakultásokra iratkoztak be, ahol akkoriban a
természettudományos képzés folyt: a 17. század közepéig Padovában, utána
elsősorban Hollandiában, Leidenben. Ilyen orvostanárok voltak Csanádi Pál, Bölöni
Benkő Sámuel, Kolozsvári Dimién Pál.77 Gyakran tanítottak Lengyelországból hívott
professzorok is a kollégiumban.78 Az iskola a teljesen unitárius városi tanács és a
plébános irányítása alatt állt, csak az 1660-as évek végétől igényelt a püspök
beleszólási jogot a vezetésbe. 1676-ból való a kollégium belső rendjét rögzítő első
szabályzat, mely 1839-ig maradt érvényben megszabva a belső önkormányzatot.79 Az
unitárius iskola célja évszázadokon át papok és iskolamesterek képzése volt.
Rendszeresen küldte végzett növendékeit külföldi egyetemekre: a 16-17. században
előbb Wittenberg, majd Padova, az Odera menti Frankfurt és Hollandia egyetemeit
keresték fel az unitárius diákok.
A kolozsvári unitárius kollégium minta-iskola volt: partikuláris iskolái
működtek hosszabb-rövidebb ideig Désen, Hídvégen, Radnóton, Szenterzsébeten,
Torockón, Sepsiszentgyörgyön, Nagyenyeden, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, sőt
Pécsen. Ezek közül csak a torockói iskola lett tartósan fennálló latin iskola – külön
leánycsoportja is volt - a 16. század végétől 1876-ig ível története. Itt volt rektor Uzoni
Fosztó István egyháztörténetíró80, valamint itt tanult Brassai Sámuel és Kriza János.
Az unitáriusok másik rangos, önálló tanintézetének számított a tordai iskola.
Kolozsvár után Torda volt az a város, amely a 16. század második felében teljesen
unitáriussá lett, így természetes, hogy a korábban itt működő városi iskola is
valószínűleg 1557-től protestánssá alakult át. Ez azonban csak középfokú tanintézet
maradt, bár a gimnáziumi latin oktatás mellett teológiai képzést is nyújtott diákjainak,
azaz nem teljes kollégium volt. A tordai iskola minden bizonnyal a kolozsvári
unitárius főiskola tanrendszerét követte. Az 1660-as évekig az iskola a város és az
eklézsia fennhatósága alatt állt, a rektort is a város alkalmazta. Ahogy azonban a város
unitárius jellege kezdett megszűnni, és a gyengülő eklézsia sem bírta a fenntartását,
1681-től az egyetemes egyház vette át az iskola irányítását, amely ekkortól
adományokból és hagyatékokból tartotta fenn magát. A tordai iskola rektorai általában
a kolozsvári kollégium szeniorjaiból kerültek ki, akik innen lelkészkedni mentek, vagy
külföldi tanulmányokra. A tordai diákok általában a kolozsvári nagyobb iskolában
folytatták tanulmányaikat. Az iskola a székelyföldi unitárius fiatalok képzésében
játszott fontos szerepet.81
Az evangélikusok iskolaügye
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Erdélyben a szászok körében jelentek meg leghamarabb a reformáció eszméi,
amelyeket a szász közösség hamarosan testületileg elfogadott, megalakítva a
lutheránus egyházat. Az új hitvallás elfogadásával a szász városokban, falvakban
működő valamennyi iskola szintén evangélikussá alakult.
Legnagyobb hatású reformátoruk, a lutheránus egyház tanait kidolgozó
Johannes Honterus, 1543-ban német mintára újjászervezte a brassói városi iskolát,
amely az első erdélyi protestáns humanista gimnáziummá alakult. Noha az új
tananyagban filozófiát és teológiát is tanítottak, későbbi fejlődése során az iskola
mégsem alakult teljes szerkezetű kollégiummá, azaz felsőfokú intézménnyé. Honterus
nevéhez fűződik a brassói nyomda megalapítása, amely azért jelentős, mert
megteremtette Erdély protestáns iskolái számára a tankönyv-önellátás lehetőségét.82 A
17. században jó nevű, külföldi egyetemet végzett rektorok irányították az iskolát: az
1630-as években Friedrich Monavius, az 1650-es években Martin Albrecht, az 1670-es
években pedig Johann Gorgias, akik élénk kapcsolatban álltak a német egyetemekkel.
Nagyszebenben alakult meg a szászok legjelentősebb evangélikus iskolája, ahol
1582-ben már három tanár, egy rektor és két lektor tanított. Mint minden protestáns
iskolában itt is helyet kapott a teológia oktatása. Ezt az intézményt fejlesztették 1598ban akadémiai részleggel teljes kollégiummá, amikor az iskola rektora, az OderaFrankfurtban végzett Leonhard Hermann kidolgozta az iskola új szabályzatát, amely a
filozófia és teológia felsőfokon történő oktatását írta elő.83
Az erdélyi szászok a 16. század során fejlett evangélikus iskolahálózatot
alakítottak ki, az említetteken kívül valamennyi nagyobb városukban működött
különböző színvonalú középfokú latin iskolájuk. Az oktatás tartalmát a 16-17.
században Melanchton tanulmányi rendje befolyásolta, emellett a Sturm-féle
iskolaszervezet hatása is érvényesült. A diákok többsége tanulmányaik befejeztével
lelkész, iskolamester vagy városi tisztviselő lett.
Egyetem alapításának gondolata a szászok körében is felmerült. 1647-ben
tárgyalt róla egyházi gyűlésük, 1653-ban pedig a náció gyűlése, de végül is nem
valósult meg. A legjobbak továbbra is külföldön végezték egyetemi tanulmányaikat.
Az erdélyi peregrinus diákok közül a 16-17. században a szászok voltak a legtöbben: a
lutheránus német egyetemeket, a 16. században Wittenberget, a 17. század közepétől
Jénát, Lipcsét látogatták.
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A reformátusok iskolaügye
Az erdélyi fejedelemségben a reformáció során a magyarság többségében a
kálvinista hitvalláshoz csatlakozott és a 17. században a kálvinista fejedelmek
támogatását élvezve a református vallás, művelődés- és iskolaügy aranykorát élte. A
17. század elejére kiépült a reformátusok legszélesebb körű és legtagoltabb, egész
Erdélyt behálózó iskolarendszere, a falusi népiskoláktól a mezővárosi latin iskolákon
át a nagyobb városok jelentősebb református kollégiumaiig.
A református művelődés- és iskolaügy Bethlen Gábor fejedelemsége alatt
kapott nagy lendületet. Bethlen nagyvonalú művelődéspolitikájának részét képezte
határozott oktatási koncepciója, amelyben az iskolaügy új alapokra helyezése,
modernizálása mellett, elsősorban a hazai felsőoktatás megteremtésére fókuszált.
Mindezt természetesen saját egyháza, a kálvinizmus primátusával kívánta
megvalósítani, de nem a többi felekezet elnyomásával. Bethlen alatt valamennyi
protestáns felekezet kultúrája fejlődött, még az elnyomott katolicizmus is lélegzethez
jutott. Támogatta a jezsuita Káldy György bibliafordítását, kancellárja Péchy Simon, a
szombatosok vezére volt, s az unitáriusok irodalma is fellendülést mutatott alatta.84
Bethlen oktatáspolitikájának középpontjában egy hazai egyetem megteremtése
állt. Felelős államférfiként felismerte az egyetemet végzettek társadalmi hasznosságát,
ugyanakkor saját egyháza papi utánpótlásáról is gondoskodni kívánt. Ezért aktívan
támogatta az erdélyi protestáns diákok külföldi peregrinációját – uralkodása alatt
évente 15-25 erdélyi peregrinust ismerünk, akik a virágzó német református
művelődési központokat látogatták: Heidelberget, Altdorfot, Marburgot, Herbornt.
Különösen a heidelbergi egyetem hatása volt erős, fénykorában látogatta a legtöbb
magyarországi diák. Bethlen a külföldön képzett akadémitákat egy itthon felállítandó
egyetem tanárainak szánta. A jövendő hazai akadémia feladata egy számosabb
értelmiségi réteg kinevelése, amely kielégíti mind az államapparátus, mind az egyház
növekvő szakemberszükségletét. Az új értelmiség kialakulásában lehetőséget adott a
jobbágyi rétegből származó tehetséges fiatalok társadalmi felemelkedésének azzal,
hogy országgyűlési törvénnyel megtiltotta a földesuraknak a tanulni vágyó
jobbágygyerekek erőszakos visszatartását (1624). Hasonlóan jelentős - az értelmiség, a
lelkészek társadalmi presztízsének emelését célzó - intézkedése volt, amikor az erdélyi
és partiumi protestáns lelkészeket és mindkét nembeli leszármazottjaikat közös
nemesítő oklevéllel nemesi ranggal és kiváltságokkal ruházta fel (1629).85
Bethlen első egyetemalapítási tervében nem csak szűkebb pátriájának,
Erdélynek, hanem az egész magyarságnak kívánt felsőfokú iskolát adni. 1619-ben a
Habsburgok kezén levő Magyarország jelentős részének elfoglalásával saját jogara
alatt egyesítette a két országrészt. Hódítását tartósnak gondolva még abban az évben
úgy határozott, hogy az egyesített ország részére Nagyszombatban protestáns
akadémiát alapít, s az iskolában 24 tanuló számára ösztöndíjat is adományoz. A
nikolsburgi békekötés (1621) után Nagyszombat helyett az Erdélyhez csatolt keletmagyarországi terület központjában, Kassán tervezte a protestáns egyetem felállítását,
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ahová a herborni egyetemről akart tanárokat meghívni.86 A terv megvalósításához
végül is nem voltak meg a feltételek.
Erdélyben protestáns akadémia felállításának tervével először János Zsigmond
foglalkozott, de Bethlen Gábor volt az, aki meg is valósította. Uralkodása kezdete óta
foglalkoztatta a gondolat, hogy Kolozsváron – Erdély szellemi-kulturális központjában
- egyetemet alapítson, az ottani református iskola felfejlesztésével. Elképzeléseit az
akkor majdnem teljesen unitárius kolozsvári környezet miatt megváltoztatta87 és
figyelme fejedelmi székhelye, Gyulafehérvár felé fordult, amelyet „keleti
Heidelbergává” szándékozott kiépíteni. Az itteni – káptalani iskolából protestánssá
alakult – iskola nem teljes kollégiumként működött, amelynek iskolai törvényét még
1580-ban Ilosvai Benedek, az egykori Melanchton tanítvány, a wittenbergi magyar
coetus szabályait felhasználva alkotott meg. Bethlen előterjesztésére 1622-ben az
országgyűlés törvényt hozott a kollégium „academicum collegium”-má, azaz
egyetemmé fejlesztéséről, mert „országunk és maradékunk veszedelmesebb állapota”
csak úgy kerülhető el, ha „gondviselés lészen a hasznosan szolgáló tudós férfiak”
pótlására. Az újonnan alapított akadémia fenntartásának költségeit a fejedelem vállalta,
emellett negyven diák ellátására tett alapítványt. 1629-es adománylevelével pedig –
amelyben gazdag birtokjavadalmakkal látta el a tanintézetet - hosszú időre biztosította
az akadémia zavartalan működését.88 A protestáns akadémia oktatási színvonalát
Bethlen külföldi egyetemi tanárok meghívásával akarta megalapozni: 1622-ben
Gyulafehérvárra érkezett a klasszika-filológiát tanító Martin Opitz, a kor ünnepelt
német költője – aki mindössze egy évig maradt - valamint három további németországi
tanár, Jacob Kopisch, Franz Pauli és Johann Schwarzenburg. A fejedelem nyugati
akadémiákon taníttatott hazai ösztöndíjasai is tanítottak hosszabb-rövidebb ideig a
tanintézetben: Csulai György, Balai Mihály, Gálospetri Ferenc, Galgóczi István, Geleji
Katona István. Bethlen élete utolsó évében kezdte meg munkáját a tanítási
módszereiről híres Keresztúri Pál.89
Bethlen hívására, de már a fejedelem halála után érkezett meg Gyulafehérvárra
három nemzetközi hírű tudós professzor: a herborni egyetem volt tanára, az
Enciklopédiájáról nevezetes Johann Heinrich Alstedt, valamint a heidelbergi
egyetemről Johann Heinrich Bisterfeld és Ludwig Philipp Piscator. Az ő két és fél
évtizedes munkásságuk emelte a gyulafehérvári tanintézetet valóban akadémiai rangra.
A külföldi professzorok 1630-ban benyújtották az özvegy Brandenburgi Katalin
fejedelemasszonynak az akadémia német és francia mintára történő átszervezésének,
kifejlesztésének tervezetét. A tervezet – amely a herborni és heidelbergi tanterv és
akadémiai rendtartás mintáját felhasználva készült – fordulópont a 17. századi
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protestáns tanügy életében. Pontosan megszabta a kollégium szervezetét a két
akadémiai tanfolyammal és az öt gimnáziumi osztállyal. Megszabta a tanulmányok
időtartamát, a részletes tantervet és a tanárokkal, valamint a diákokkal szembeni
elvárásokat.90 1629-től Alstedt volt az akadémia vezetője, tőle 1638-ban Bisterfeld
vette át és 1655-ig viselte ezt a tisztséget. A három tanár az akadémiai tagozaton
tanított: Alstedt a bölcsészetet, Piscator a teológiát, Bisterfeld pedig a matematikát és a
természettant. A kollégium szellemi vezére Alstedt volt, az ő eszmerendszerét
követték mind a teológia, mind a bölcsészet oktatásában. A kollégiumi tanulmányokat
enciklopédikus törekvések jellemezték, de alapvonásait a klasszikus nyelvekhez kötött
humanista műveltség határozta meg. Alstedt, Piscator és Bisterfeld az európai
műveltséget hozták Erdélybe, tevékenységük a gyulafehérvári protestáns akadémiát
tudományos központtá tette. Működésükkel közvetve egész Erdély iskolai életét
irányították, hiszen az akadémia követendő hatást gyakorolt a többi erdélyi protestáns
iskola számára, még a szászok iskoláira is. Sőt tudós professzorainak hírneve külföldi,
köztük holland diákokat is vonzott Erdélybe.91 Mellettük ugyanakkor felnőtt a kor
követelményeinek megfelelő erdélyi tudós nemzedék is. A gyulafehérvári akadémia
mégsem vált teljes szerkezetű egyetemmé: I. Rákóczi György ugyanis nem támogatta
Bethlenhez hasonló mértékben, hanem egyszerre több református kollégium
fejlesztésébe fogott, s így megosztotta a felsőoktatás támogatására szolgáló
eszközöket.92 A gyulafehérvári protestáns akadémia a nagyszombati jezsuita
akadémiához hasonló nagyságrendű és színvonalú tanintézet volt, de ahhoz, hogy
egyetemmé fejlődjön – amire megvolt az esélye - folyamatos fejedelmi támogatást
igényelt volna – mint ahogy a magyarországi érsekek, Lósy és Lippay hagyatékából
Nagyszombaton felállították a jogi kart 1667-ben – az erdélyi fejedelemség központi
jövedelmei több főiskola fenntartását nem bírták el, csak egymás rovására. Az
egyetemmé fejlődés esélye pedig az 1658-as török-tatár betöréssel, amikor egész
Gyulafehérvárt, benne az akadémiát felégették, végképp elenyészett. Ezzel lezárult a
tanintézet történetének első, fényesebb szakasza. Az iskolát Apafi Mihály 1662-ben
újjáalapította és Nagyenyeden telepítette le. A nagyenyedi református kollégium – bár
nem fejlődött egyetemi szintre - a 17. század második felétől a 18. század végéig
Erdély legjelentősebb főiskolája maradt. Noha a kollégium anyagi ellátottsága már
soha nem érte el a gyulafehérvári korszak gondtalan bőségét, Apafi privilégium-levele
továbbra is biztosította a tanintézet működésének feltételeit. Az idők folyamán pedig
új patrónusok gyarapították a diákok eltartására tett alapítványok számát. 1668-tól
kezdve ismét három professzor – immár kizárólag hazaiak – tanított a kollégium
akadémiai tagozatán, köztük Enyedi Sámuel, Deési Márton, Csernátoni Pál,
Kolozsvári István.93 A kollégium színvonalát Pápai Páriz Ferenc, a baseli egyetemen
végzett orvos és polihisztor fémjelezte, aki négy évtizeden át (1676-1716) volt a
főiskola vezető professzora.
Bethlen utódja, I. Rákóczi György művelődéspolitikája elődjéhez viszonyítva
konzervatívabb, vallásilag türelmetlenebb volt. De Rákóczi is folytatta az erdélyi
fejedelmek iskolapártoló, mecénási tevékenységét, csak más oktatáspolitikai
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koncepciót valósított meg. A gyulafehérvári akadémiát neves külföldi tanárai az ő
uralkodása alatt fejlesztették Erdély legrangosabb felsőfokú oktatási intézményévé. De
hogy az akadémiából nem fejlődött ki az első protestáns magyar egyetem, abban
kétségtelenül szerepe volt Rákóczi decentralizáló oktatáspolitikai elképzeléseinek,
amelyben a gyulafehérvári főiskola megőrizte ugyan vezető szerepét, de céljának a
fejedelemség többi református kollégiumának hasonló színvonalra fejlesztését
tekintette. Rákóczi tehát egyszerre több tanintézet fejlesztésébe fogott: Kolozsvár,
Nagyvárad és – az akkor az erdélyi fejedelemséghez tartozó - Sárospatak 94 került a
fejedelmi figyelem látókörébe. Kolozsváron támogatásával épült fel 1644-ben a
reformátusok új kollégiumépülete – az ő idejében kezdődött meg egyébként a
kálvinisták térnyerése Kolozsváron, amelynek során a város a 17. század második
felében zömében reformátussá vált.95 Gyulafehérvár és Kolozsvár után a fejedelemség
harmadik nagy protestáns iskolai központjává Nagyvárad vált, ahol Rákóczi a
gyulafehérvárihoz hasonló akadémiát tervezett. E cél megvalósítása érdekében az
1630-as években két új professzor részére biztosított fizetést és meghívta Marcus
Antonius Venetus teológiaprofesszort, akinek azonban rövid itt tartózkodása (16341636) nem volt elegendő ahhoz, hogy az intézménynek akadémiai rangot biztosítson. 96
A váradi kollégium az 1640-es években elsősorban Kecskeméti Mihály
reformtevékenysége alatt lett Erdély egyik legjelentősebb tudományos központja.
Váradon használták először Comenius, Ramus, Amesius tankönyveit. I. Rákóczi
György iskolapolitikája tehát az erdélyi fejedelemségben a református iskolahálózat
többközpontúságát erősítette.
II. Rákóczi György nagy elődeinél csekélyebb érdeklődést mutatott a
műveltség, az iskolaügy fejlesztése iránt, ő inkább az európai nagypolitikában kívánt
szerepet vállalni. Uralkodását rugalmatlan belpolitika és művelődéspolitika jellemezte,
amely fokozottabban nyomta el a korszerű európai eszmék erdélyi jelentkezését. Ezen
új eszmék Erdélybe elsősorban a külföldi egyetemeken tanuló peregrinusokon
keresztül jutottak el. A két Rákóczi György korában a németalföldi és angliai
univerzitások jöttek divatba, a kálvinista erdélyi diákok jelentős számban látogatták
Leiden, Utrecht, Hardervijk és Franeker egyetemeit, de eljutottak Oxfordba és
Cambridge-be is. Itt többen a puritanizmus és a presbiterianizmus híveivé szegődtek,
és a megismert új eszméket hazahozva megbolygatták, felkavarták Erdély politikai,
szellemi életét. Az oktatásügy tekintetében ezen eszmék együtt jártak antiskolasztikus
filozófiai törekvésekkel és az anyanyelvű népoktatás követelésével. A puritanizmus
hazai képviselői – Tolnai Dali János, később Apáczai Csere János - felléptek a
református iskolaügy korszerűsítése érdekében.
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A korszak erdélyi református kollégiumaiban az oktatási szervezet továbbra is
meglehetősen laza maradt, még nem tartották szükségesnek, hogy szorosabb rendbe
szervezzék az előadott tudományokat, illetve, hogy tanulmányaik anyaga, foka szerint
jobban elkülönítsék egymástól a diákok tanulócsoportjait. Ennek oka abban rejlett,
hogy elsősorban papképzést végeztek, így a teológia oktatása volt a legfontosabb: a
filozófia csupán előkészítője volt a teológiának, a gimnáziumi képzés mindezek
eszköze, alárendeltje, s az elemi képzés is a latinos tanulmányokra való előkészítést
jelentette. A kor modernebb iskoláiban ez a tagolatlan tanuló- és tananyagegyüttes,
amely az elemi képzéstől a teológiáig szinte alig differenciált egységbe szervezte az
iskolát, már régen felbomlott, mert a társadalmi igény már túlnőtt a kezdeti reformáció
iskolaeszményén. Az iskola alapvető funkciója már nem lehetett a papképzés.97
Az erdélyi fejedelemségben, ahol az abszolutista fejedelmi hatalom a
központosított, hierarchikus kálvinista egyházszervezetet támogatta, I. Rákóczi
György és az akkori kálvinista püspök, Geleji Katona István erőteljesen fellépett a
puritánus-presbiteriánus tanokkal szemben. Az 1646. évi szatmárnémeti zsinat
eltiltotta hivataluktól a puritánus elveket valló lelkipásztorokat és a református iskolák
hagyományos rendjét, szervezetét, tananyagát fenntartandónak ítélte.98 Ugyanakkor
határozatot hozott az anyanyelvű leányiskolák létesítéséről minden egyházközségben,
megvalósítva a puritanizmus egyik legfontosabb célját, a nőnevelést. Ezzel a
társadalomnak a kultúrában addig teljesen elhanyagolt tömege előtt nyitotta meg a
művelődés lehetőségét.99
Presbiteriánus-puritán eszméket vallott Apáczai Csere János, a 17. század egyik
legnagyobb erdélyi polihisztor tudósa. A gyulafehérvári akadémia egykori diákja
megjárta Hollandia egyetemeit és 1653-ban teológiai doktorként tért vissza egykori
iskolája tanárának. 1655-től az akadémia vezetője, Isaac Basire, a kivégzett I. Károly
angol király udvari papja, akinek befolyására II. Rákóczi György Apáczait nézetei
miatt eltávolította a gyulafehérvári akadémiáról. Apáczai 1656-ban a kolozsvári
református kollégium élére került, ahol az ő tudományos-tanári tevékenysége
fejlesztette fel a kollégium akadémiai tagozatát. Kolozsvári beköszöntő előadásában
Apáczai bírálta az erdélyi református iskolarendszer hiányosságait és felvázolta egy
korszerű iskolaszervezet körvonalait: széles körű népoktatásra épülő, hasznos
ismereteket nyújtó középszintű iskolák hálózata, amelyet egy külföldi akadémiákkal
versenyképes erdélyi egyetem tetőz be.100 Apáczai kidolgozta az újonnan felállítandó
korszerű egyetem tervezetét is, amelyet 1658-ban Barcsay Ákos fejedelemnek nyújtott
be. Egy klasszikus, négy fakultásos egyetem felállítására gondolt, amely rendelkezik a
tudományos fokozat adásának jogával, és ahol főként hazai tudósok kapnak egyetemi
katedrát. A tervezetben könyvtár, egyetemi nyomda, botanikus kert és egyetemi menza
létesítésének javaslata is szerepelt. Legforradalmibb javaslata az volt, hogy azoknak a
jobbágy származású diákoknak, akik az egyetemen diplomát szereznek, a fejedelem
adjon nemességet. Apáczai javaslata megvalósításának – az erdélyi történelem egyik
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legtragikusabb időszakában, amikor a krími tatár hadak a gyulafehérvári akadémiát is
elpusztították – nem volt realitása.101
I. Apafi Mihály uralkodása - Erdély politikai mozgáskörének török általi
korlátozása ellenére – az erdélyi szellemi élet virágkora volt, és ez toleráns és
átgondolt vallás- és kultúrpolitikájának köszönhető. Apafi nagy erőfeszítéseket tett a
művelődés színvonalának emelésére, az oktatásügy támogatására. Mint említettük, a
Gyulafehérvárról elmenekült akadémiát 1662-ben Nagyenyeden telepítette le és
biztosította a főiskola eddigi birtokjavadalmait. 1660-ban a török birodalom utolsó
nagy offenzívájakor Várad is hódoltság alá került, a törökök elpusztították az itteni
virágzó református kollégiumot, s a diákok egy része Martonfalvi György rektor
vezetésével Debrecenben kapott helyet. A váradi kollégium tanára és diáksága által
emelkedett a debreceni kollégium akadémiai tagozata magasabb színvonalra. A
kollégium számára Apafi fejedelem biztosította a harmadik professzori katedra anyagi
alapját.102 Apafi a Sárospatakról – Báthory Zsófia, II. Rákóczi György özvegyének
katolizálása miatt – elűzött kollégium tanárait és diákjait is befogadta, és 1672-ben
Gyulafehérváron, az egykori akadémia helyén biztosított helyet nekik. Apafi jelentős
ösztöndíjrendszerrel támogatta az erdélyi diákok külföldi peregrinációját. Nagy
számban adományozott nemességet értelmiségieknek. Az 1680-as években ismét
felmerült Erdélyben egy protestáns egyetem létesítésének gondolata a meglévő
kollégiumok egyesítésével, amelyet Apafi is támogatott: első lépésben a három erdélyi
kollégiumot, a nagyenyedi, a kolozsvári és a gyulafehérvári iskolát közös felügyelet
alá rendelték. Az újrakezdődő török háborúk miatt a tervezett oktatáspolitikai
változtatásokra már nem kerülhetett sor.
A protestánsok nem törekedtek összefüggő iskolaszervezet létrehozására,
központi irányításra és felügyeletre Erdélyben sem. De a partikuláris iskolák hálózata
keretében itt is kialakult egy kötetlen kapcsolatrendszer egy-egy nagyobb iskola és a
környékbeli kisebb-nagyobb iskolák között. A század folyamán sok kisebb latin iskola
tartósan egy-egy kollégiumnak, mint anyaiskolának a hatáskörébe került. Például a
nagyenyedi kollégium partikulái voltak Torda, Küküllővár, Vízakana, Szászváros,
Borosbenedek, Nagybánya, Fogaras, Déva, Marosvásárhely, Kézdivásárhely,
Székelyudvarhely, Gyulafehérvár, Radnót, Balázsfalva, Alvinc, Felvinc, Hátszeg
különböző színvonalú és szintű latin iskolái.103 Közülük a jelentősebbek maguk is
anyaiskoláivá váltak a környező kisebb iskoláknak: ilyen volt például a nagybányai
kollégium – amely a 17. században maga is filozófiai-teológiai oktatást nyújtó
intézményként működött, de 1670-ben az ellenreformáció során kisgimnáziummá
fokozták le - vagy a szatmárnémeti kollégium, vagy később a marosvásárhelyi
kollégium, amelynek a jelentősége a 18. században nőtt meg.
A protestáns iskolaügy keretében néhány szót ejtenünk kell a kálvinista
románok iskoláiról is. A 16. század második felében a reformáció a románok nagy
tömegeire nem volt hatással, de Hátszeg, Lugos, Karánsebes vidékén létrejött a román
kálvinista egyház. A kálvinista fejedelmek Bethlen, a két Rákóczi és Apafi is
támogatták a románoknak a reformáció számára történő megnyerését. A
protestantizmus hatására indult meg és bontakozott ki Erdélyben az anyanyelvű román
Hat évszázad magyar egyetemei. i. m. 21-22.
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kultúra, fejlődött a román nyelv és szerveződtek éppen itt az első, igazolhatóan létező
román tannyelvű iskolák. A lugosi, karánsebesi és hátszegi román iskolák az 1580-as
években alapíttattak és az egész fejedelemség-korban fennálltak, (kis)gimnáziumi
képzést nyújtva elsősorban a kiváltságos román kerületek román nemesi rétege
számára.104 Iskolázás szempontjából a fogarasvidéki románság állt még jól: Fogarason,
a mindenkori fejedelemasszonyok birtokán, Lorántffy Zsuzsanna alapított 1657-ben
egy román iskolát, amely algimnáziumi szintű oktatást nyújtva a román pap- és
tanítóképzés igényeit igyekezett kielégíteni. Jelentősége abban áll, hogy a görögkeleti
románságnak Erdélyben nem volt hasonló színvonalú iskolája. Az iskolát Apafi
fejedelem is támogatta, működése a románoknak a katolikus egyházzal kötött uniója
következtében szűnt meg.105
I. 2. d. Katolikus közép- és felsőoktatás a 16-17. századi Erdélyben
A fejedelemség kori Erdélyt a köztudat és tudomány egyaránt a protestáns
iskolázás klasszikus földjeként tartja számon. De ez a felfogás nem feledtetheti el az
erdélyi oktatás- és iskolatörténettel foglalkozó kutatóval, hogy a reális és teljes kép
kialakításához hozzátartozik a katolikus iskolai törekvések tárgyilagos vizsgálata is.
Az önálló erdélyi fejedelemségben a protestantizmus történetileg kialakult uralkodó
helyzetéből következően a művelődés- és iskolaügyben is a protestáns törekvések
megvalósítására nyílt nagyobb tér. Ebben a korszakban a katolikus egyház Erdélyben
súlyosan korlátozva működhetett, ennek fényében kapnak nagyobb jelentőséget azok
az oktatásügyi teljesítmények, amelyek ilyen mostoha körülmények között is
megszülettek. Azért éreztünk késztetést az erdélyi iskolaügy katolikus szeletével
foglalkozni, mert szükséges árnyalni a történetírásban uralkodó protestáns művelődésű
Erdély-képen, amelybe jóformán bele sem fér a katolikusok művelődésügye, még ha
az a 16-17. században méreteiben vagy jelentőségében kisebb arányokat képviselt is.
Erdélyben a katolikus oktatásügy jelentőségének, szerepének növekedését kizárólag a
Habsburg-uralom előretörésével, pozíciói erősödésével összefüggésben említik,
elfeledve azt a tényt, hogy az erdélyi katolikusság a protestáns fejedelemség
időszakában is fennmaradt, és túlélve a hátrányos körülményeket újra-, illetve
megteremtette a maga oktatási intézményeit, amelyek biztosították tanító- és
papképzését, illetve az értelmiségi elit felkészítését a magyarországi vagy külföldi
felsőfokú tanulmányokra. E fejezetben ezen katolikus tanintézetek - középpontban a
kolozsvári jezsuita egyetem, majd gimnázium hallgatóságának saját kutatásaimra
alapozott - vizsgálatával és a legfrissebb szakirodalomra támaszkodva, reményeim
szerint olyan új adatok kerültek napvilágra, amelyek új, hitelesebb megvilágításba
helyezik a fejedelemség kori katolikus iskolaügy jelentőségét.
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I. 2. e. A Báthory által alapított kolozsvári jezsuita egyetem (1581-1605)
A kolozsvári jezsuita egyetem megalapítása a 16. század közepén meginduló
európai ellenreformációs küzdelmek áramlatába tartozik. A protestantizmus gyors
ütemű térhódítása a katolikus egyházat önvizsgálatra kényszerítette és a több évtizeden
keresztül húzódó tridenti zsinaton (1545, 1551-1552, 1562-1563) végbement a
katolikus egyház önmagát megreformáló és megújító reformfolyamata, amelynek
végén a megújult katolikus egyház készen állt a küzdelemre, elvesztett pozíciói
visszahódítására.
A meginduló ellenreformáció motorja egy új szerzetesrend volt, az 1540-ben
alapított jezsuita rend, amely a prédikáció és a hitoktatás mellett, legfontosabb
eszközének az iskolákat, az ifjúság nevelését választotta. A 16. század második
felében a jezsuiták megújították a katolikus oktatást és sorra állították fel egész
Európában új típusú gimnáziumaikat és jellegzetes két karral rendelkező egyetemeiket.
A reformáció-ellenreformáció küzdelme pezsgő átalakulást eredményezett az európai
oktatásügy terén, amelyben régi egyetemi centrumok váltak jelentéktelenné és új,
felekezeti jellegű egyetemek alakultak ki, ahol az adott tartományban többségre jutott
felekezet szellemében tanítottak.
A 16. században Európa egy nagy egyetemalapítási korszakot élt át: csak
Közép-Európában 16 új egyetemet alapítottak, protestánsokat és katolikusokat
egyaránt.106 Az új katolikus egyetemek mind jezsuita alapítások és a régi egyetemek
megújításában is a jezsuiták működtek közre: a Habsburg Birodalomban Prágában
(1556), Olmützben (1573) és Grazban (1586) jöttek létre jezsuita akadémiák.107
Magyarországon is hamar megjelentek a jezsuiták Oláh Miklós esztergomi érsek, a
magyar katolikus egyház újjászervezője hívására. Oláh Miklós 1561-ben
Nagyszombatban papi szemináriumot alapított, amelynek vezetését a jezsuitákra bízta,
de 1567-ben a főiskola leégése után az első magyarországi jezsuita letelepedési
kisérlet véget.108
A jezsuiták első magyarországi egyetemalapítási kísérletére mégsem a szűkebb
Magyarországon, hanem Erdélyben került sor, ahol a század 70-es éveire a
katolicizmus kisebbségbe szorult és szabad vallásgyakorlatát szigorú korlátok közé
szorították. E nehéz körülmények között egy katolikus egyetem felállítása, ráadásul az
Európa-szerte az ellenreformáció élharcosaiként ismert jezsuiták segítségével, merész
elképzelésnek számított és fejedelmi hatalom kellett megvalósításához.
Báthory István személyében, 1571-ben katolikus fejedelem került Erdély
trónjára, aki mély katolikus meggyőződését a protestáns többségű országban is
megőrizte. Báthory politikai tervei közé tartozott mindenekelőtt a római katolikus
egyház kiemelése eddigi alárendelt helyzetéből és teljes egyenjogúsítása a többségben
lévő protestáns felekezetekkel.109 Tervének egyik pillérét a katolikus püspökség
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visszaállítása, az üres püspöki szék betöltése alkotta, a másik pillért egy katolikus
egyetem létrehozása jelentette, amellyel megteremtheti a hiányzó hazai felsőfokú
képzést, lehetővé téve az ifjak itthoni magasabbfokú tanulmányait, az állam, az egyház
és a társadalom számára szükséges szakemberek képzését, ugyanakkor ezzel
hozzájárul a katolikus egyház és vallás társadalmi és politikai súlyának
megerősödéséhez. Elképzelésének megvalósításában a jezsuita rendnek szánta a
vezető szerepet, amelynek kitűnő iskolái és oktatási módszerei ekkor már egész
Európában nagy elismertségnek örvendtek.
Báthory a jezsuitákat még bécsi fogsága idején ismerte és kedvelte meg, és
1567-ben Nagyszombatból való távozásukkor merült fel benne először – tehát még a
fejedelmi trónra kerülése előtt - a jezsuiták Erdélybe telepítésének és egy erdélyi
jezsuita kollégium létesítésének gondolata: Szilágysomlyón, családi birtokán és
Nagyváradon akarta megtelepíteni a rendet, de elképzelését ekkor még nem állt
hatalmában valóra váltani.110 Erdély fejedelmi trónjára kerülve (1571) rögtön felvette a
kapcsolatot a jezsuita rend osztrák rendtartományának főnökével, Lorenzo Maggioval
egy Erdélybe küldendő jezsuita misszió megszervezése ügyében. Évekig tartó
levelezés következett, amelyben a főszerepet a bécsi jezsuita kollégiumban tanító,
később a római magyar gyóntatói tisztet ellátó Szántó István jezsuita vitte, aki az
erdélyi misszió megvalósításáért rendkívüli energiával kampányolt az új rendfőnöknél,
a belga Everhard Mercuriannál és magánál a pápánál.111 XIII. Gergely pápa és a
Jezsuita Rend szívesen fogadta Báthory kérését, azonban az osztrák provinciálisnak
alkalmazkodni kellett a bécsi udvar Báthory-ellenes politikájához, így évekig tartó
levelezés után sem történt az ügyben előrehaladás.
Báthory katolikus politikájának lengyel királlyá választása (1575) után
szerezhetett igazán érvényt. A pápaság és a jezsuiták számára mind a középhatalmi
státuszú Lengyelország megszerzése, mind a geopolitikailag kitűnő elhelyezkedésű
Erdély megnyerése felértékelődött, hiszen ez utóbbiból minden irányba nyomulhattak:
a magyar királyságban elhatalmasodott protestantizmus, a keleti ortodoxia, sőt a
Balkánon át a mohamedánok ellen, akiknek megtérítéséhez éppen ezekben az időkben
romantikus reményeket fűztek.112 Így a rendfőnök az osztrák provincia kikapcsolásával
a lengyelországi jezsuitákat113 utasította az erdélyi misszió megszervezésére. Kétéves
előkészítő tárgyalások után, melynek során maga a lengyel rendtartomány főnöke,
Sunyer Ferenc vállalta el a misszió megszervezését és vezetését, 1579 júliusában
Vilnóban Báthory - miután a lengyelországi pápai nunciussal, Caligarival együtt
kidolgozta a részleteket - meghozta döntését a jezsuiták Erdélybe küldéséről és
iskolaalapításáról. Ugyanekkor emelte Vilnóban a jezsuita kollégiumot egyetemi
rangra.114 Határozata Caligari nuncius Rómába írt jelentésében maradt fenn, amelyben
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12 pontban foglalta össze a király óhaját: a jezsuitákat azzal a feladattal küldi be
Erdélybe, hogy az igaz hitet védelmezzék és terjesszék saját eszközükkel az apostoli
tanítással, ezért megbízza a rendet egy kollégium és iskola alapításával és vezetésével;
már ekkor előírja, hogy az iskolában a grammatikán és retorikán kívül filozófiát és
teológiát, tehát felsőbb fokú tantárgyakat is oktassanak; vállalja 20 fiatal
neveltetésének költségeit; ígéretet tesz a kollégium és iskola jövedelmeinek későbbi
növelésére, hogy akár 50 rendtagot is eltarthasson.115 A döntés jól előkészített voltát
mutatja, hogy ugyanezen év tavaszán Báthory Kristóf fejedelem 1579. május 5-én
Tordán kelt adománylevelében már biztosította a jezsuiták jövendő erdélyi
működésének anyagi feltételeit, nekik adományozva Kolozsmonostoron a volt bencés
apátság épületeit és fenntartásukra Kolozsmonostor, Bács és Jegenye falukat összes
jövedelmükkel.116 Báthory, Lengyelország uralkodójaként az erdélyi belpolitikában is
szabadabb kezet nyert, már nem volt kiszolgáltatva az erdélyi protestáns többségű
rendeknek. Miután a rendekhez intézett levelében azt írta, hogy a jezsuitákat az
„ifjuságnak tanítása és instituálására” küldi be az országba, ez ellen a protestáns
többségű rendek sem emelhettek kifogásokat és az 1579 októberi tordai országgyűlés
hozzájárult a jezsuiták Kolozsmonostoron történő letelepedéséhez.117
A lengyel jezsuita rendtartomány 12 tagú csoportja 1579 októberében érkezett
meg Kolozsmonostorra és a következő, 1580-ik év elején meg is nyitották iskolájukat.
1580 februárjában csatlakozott hozzájuk a jezsuiták Erdélybe érkező második, 6 tagú
csoportja, Szántó (Arator) István vezetésével. A jezsuiták számát növelte Leleszi
János, aki még az 1579 év elején jött be Erdélybe – megelőzve a lengyelországi
csoportot – és Gyulafehérváron a fejedelmi udvarban telepedett meg Báthory
fejedelem fiának, Zsigmondnak nevelőjeként. Leleszi két ifjú, újonnan a rendbe lépett
társat hozott magával, a székely származású Erdősi (Sylvanus) Pétert és Ladó Bálintot,
akiket Egerben szenteltek pappá.
Az iskolaalapítás és a tanítás megindulása gördülékenyen, bizonytalankodás
nélkül ment végbe: a tapasztalt jezsuita tanárok erdélyi földbe ültették át az Európa
számos országában régóta működő, kikísérletezett, bevált tananyaggal és
módszerekkel oktató jezsuita iskolát. Az iskola egyelőre két gimnáziumi osztállyal
nyílt meg – az első évben 30 diákkal, akik között 12 protestáns volt – de a diákok
tanulmányi előrehaladásával a jezsuiták évről-évre egy újabb, magasabb fokú osztályt
indítottak el.118
Báthory a jezsuiták kolozsmonostori elhelyezését átmenetinek tekintette, az
iskola jövőjét Kolozsváron, az ország szellemi központjában képzelte el, ezért – az
unitárius városi magisztrátus tiltakozása ellenére – betelepítette a jezsuitákat a városba.
1580. május 18-án Vilnában írta alá a kolozsvári jezsuita kollégium és akadémia első,
ideiglenes alapítólevelét119, amelyben az iskolát egyetemi rangra emelte, megadva neki
a tudományos fokozatok adásának jogát. Kolozsvári székhelyül a jezsuitáknak
Közli LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Monumenta Antiqua Hungariae I. i. m. nr. 341.
Közli LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Monumenta Antiqua Hungariae I. i. m. nr. 317. és VERESS ENDRE: Epistolae
et acta Jesuitarum Transylvaniae temporibus principum Báthory. – Erdélyi jezsuiták levelezése és
iratai a Báthoryak korából. Vol. I. (1571-1583) Budapest, 1911. nr. 25.
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A rendek válaszát megtaláljuk az 1579. október 21-i tordai országgyűlés végzései 5.pontjában, közli
az Erdélyi Országgyűlési Emlékek III. 143.
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JAKÓ ZSIGMOND: Négy évszázad a művelődés szolgálatában. A kolozsvári Báthori István iskola
jubileuma. IN: JAKÓ ZSIGMOND: Társadalom, egyház, művelődés. Budapest, 1997.
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adományozta a ferencesek Farkas utcai volt templomát és kolostorát rendháznak,
valamint az egykori apácakolostort a szomszédos üres telekkel egy új iskolaépület
felépítése céljából. Az új iskolaépület a király költségén, a fejedelmi udvar olasz
építészének irányításával egy év alatt elkészült, úgy, hogy a jezsuiták már 1581
tavaszán beköltözhettek Kolozsvárra. Az 1581 május elején tartott kolozsvári
országgyűlés jóváhagyta a jezsuiták működését Kolozsmonostoron, Kolozsváron és
Gyulafehérváron, de azzal a kikötéssel, hogy a fejedelem „ujabb helyekre, városra
avagy falukra ne plántáljon” jezsuitákat.120 Az országgyűlés idejére időzítették a
jezsuiták az iskola ünnepélyes megnyitóját, amelyen tanítványaik nagy sikert arattak
az Erdélyben még szokatlan nyilvános disputáció és iskolai színdarab
bemutatásával.121
Ekkor született meg a jezsuiták kolozsvári akadémiájának végleges
alapítólevele, amelyet Báthory István 1581. május 12-én Vilnában írt alá.122 Az
alapítólevél szerint uralkodása kezdetétől fogva kereste a módját, hogy „hogyan
lehetne a vallási tévelygéseket megszüntetni” országában, megoldásul tudós és jámbor
férfiakat hívott be Erdélybe, hogy oktatásuk és tanításuk révén „az igaz jámborság
visszahelyeztessék régi birtokába, s az ifjak közül, akik a Szentírás és a magasabb
műveltség tanulmányozásában nevelkedtek, egyesek a vallási ügyek intézésére, mások
pedig a polgári ügyekben való működésre váljanak alkalmasabbá.”A feladatra azért
választotta a jezsuita rendet, „mert ez már csaknem valamennyi keresztény népnél
tanúbizonyságot tett a jámborságban és az oktatás munkájában való serénységéről, sőt
ennek hasznáról is, mely mind az egyházra, mind az államokra itt is, ott is háramlott.”
Báthory szeme előtt tehát egy olyan tanintézet képe lebegett, amely az egyház és az
állam számára egyaránt képez szükséges szakembereket, és létével egyúttal az erdélyi
katolicizmus megrendült pozícióit is erősíti. Az egyetem megalapításával szándékában
állt megteremteni a hiányzó hazai felsőfokú képzés lehetőségét, hogy az ifjaknak ne
kelljen költséges utazásokkal külföldön folytatni tanulmányokat. Az alapítólevél
kifejezetten kimondja, hogy a tanintézetben a bölcsészetet és a hittudományt is oktatni
LUKÁCS LÁSZLÓ: Monumenta Antiqua Hungariae II. nr. 34. „Stephanus Báthory Rex Pol. Diploma
Primae Fundationis Collegii Claudiopolitani, Vilnae 18 maii 1580.” Az oklevél nem maradt ránk
eredetiben, csak egy másolata, amelyet Sunyer Ferenc provinciális küldött Rómába, amelyben a
kolozsvári kollégium „első alapításáról” beszél. Az újabb kutatások (lásd VASILE RUS: Pro Scientiarum
Academia. Calvaria şi şcolile iezuite din Cluj (sec. XVI-XVIII). Cluj-Napoca, 2005. 76-83.) hívják fel
a figyelmet erre az egy évvel korábbi alapítólevélre, amely rögzíti a jezsuiták Kolozsváron történő
letelepedését, kollégium és egyetemi szintű akadémia alapítását és a fenntartásukra rendelt három falu,
Kolozsmonostor, Bács és Jegenye adományozását. Báthory maga is ideiglenesnek tekintette az
oklevelet, valószínűleg azért, mert javadalmait nem tartotta elegendőnek egy akadémiai szintű
tanintézet népes tanári karának eltartására és további adományokkal szándékozta kiegészíteni. Erre
utal az, hogy a diploma szövege majdnem teljesen megegyezik a későbbi, végleges alapítólevél
szövegével, különbség csak abban a bekezdésben van, ahol a jezsuiták birtokait tárgyalja: míg az első
alapítólevélben csak három falu – Kolozsmonostor, Bács és Jegenye – szerepel, a másodikban benne
foglaltatik további három, Kajántó, Tiburc és Bogártelke adományozása, és a birtokok Báthory általi
visszavásárlásának története.
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Az 1581. május 1-i kolozsvári országgyűlés végzéseinek 2. pontja. Közli Erdélyi Országgyűlési
Emlékek III. 157.
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LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Monumenta antiquae Hungariae II. (1580-1586). Wujek rektor István királyhoz
1581. május 11-én írt jelentése.
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kell. Az iskola egyetemi rangját biztosítandó, felruházta a tudományos fokozatok –
baccalaureusi, magiszteri és doktori címek – adásának jogával, amely „járjon éppoly
jogokkal, megbecsüléssel, tisztességgel és mélósággal, mint amilyennel az efféle
előléptetések Itália, Gallia, Hispánia és Germánia akadémiáin jog és szokás szerint
járni szoktak.” A jezsuita intézmények fenntartására újabb adományt tett, kiegészítve
birtokjavadalmaikat Kajántó, Tiborc és Bogártelke uradalmakkal.123
A jezsuita akadémia Báthory személyes műveként élvezte az uralkodó teljes
anyagi és erkölcsi támogatását. A tanintézet kezdeti sikerei, úgy tűnt, beváltják az
uralkodó hozzá fűzött nagy reményeit. A jezsuiták az első évtől (1581) szabályos 5
osztályos gimnáziumot működtettek, 1585-ben pedig megnyitották az akadémiai
tagozatot a bölcsészet és a teológia oktatásának megkezdésével. 1581-ben több mint
100 diák iratkozott be és a diákok létszáma évről-évre ugrásszerűen gyarapodott:
1583-ban 160-ra, 1585-ben 230-ra, még később 350-re nőtt fel. Az iskolát az 1586. évi
pestis miatt rövid időre bezárták, de utána ismét tömegesen iratkoztak be a diákok. A
források már az 1587 évből jegyzik, hogy a diákok egy Szűz Máriának szentelt
társulatban működtek.124
Az új katolikus iskola vonzerejét mutatja, hogy kezdettől fogva nemcsak a
katolikusok, hanem a protestánsok gyermekei is szívesen jöttek ide tanulni. 1585-ben
már a diákok egynegyede volt protestáns, köztük 16 lelkész gyermeke. Itt taníttatta
unokáját az erdélyi román püspök is. Jellemző példa arra, hogy a jezsuiták
tudományos-hivatásbeli képességeit, színvonalas oktatását felekezettől függetlenül
elismerték az, amikor egy szombatos vallású nemes ember azzal a céllal adta be fiát a
jezsuitákhoz, hogy megfelelő nyelvi képzésben részesüljön, hogy később külföldi
követségekre alkalmas legyen.125 Ugyanakkor az iskola nagy sikerei kihívást
jelentettek a protestáns város többi iskolája, elsősorban az unitárius kollégium
számára. Abban, hogy a jezsuitákhoz özönlöttek a diákok, főleg az előkelő nemesek és
a gazdag polgárok gyermekei, az is közrejátszott, hogy a 16. század 80-as éveire az
energiáikat a hitvitákban kimerítő protestáns egyházi vezetők már nem fordítottak
akkora figyelmet az iskolázásra, mint korábban. A reformáció kezdeti lendülete
kezdett alábbhagyni, a győztes vallás vezetői pedig az elért sikerekre alapozva kezdtek
berendezkedni és konszolidálódni. Ezt a biztonságérzetet kavarta fel a jezsuiták
iskolája: a városi tanács ráébredve az oktatás elhanyagolt voltára, aminek
következtében „a tanítványok tanulásnak okáért a jezsuitákhoz mennek”, 1585-ben
sürgette a protestáns prédikátorokat és iskolamestereket az ifjúság gondosabb
nevelésére. A felhívás elsősorban a szászok iskolájára vonatkozott, amely „lector
nélkül szűkölködvén immár majd két esztendőtől fogtán, pusztulásba kezdett
ereszkedni”.126 De a jezsuita példa az unitárius kollégiumot is munkája javítására

Az idézetek az oklevél magyar fordításából származnak. Közli: Régi magyar egyetemek emlékezete
– Memoria universitatum et scholarum maiorum Regni Hungariae 1367-1777. Szerkesztette: SZÖGI
LÁSZLÓ. Budapest, 1995. 171-174.
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Báthory (1579-1613) – Jézus Társasága évkönyveinek jelentései a Báthoryak korabeli erdélyi
ügyekről (1579-1613). Budapest, 1921. Collegium Claudiopolitanum. Anni 1586-1587. 8-13.
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ösztönözte, mert diákságának nagy részét a jezsuita iskola már magához vonzotta – ezt
maguk a jezsuiták jelentették Rómában.127
Báthory István egyetemalapításának csak egyik célja volt a hazai felsőoktatás és
művelődés ügyének általános támogatása, másik célja - a korban gyökerező vallási
meghatározottságnak megfelelően – a tanintézet révén az Erdélyben kisebbségbe
szorult katolikus vallás megerősítése. Mivel a katolikusok legnagyobb problémája az
óriási paphiány volt, jól látta, hogy az erdélyi katolicizmus megerősítésének
kulcsfontosságú tényezője a papi utánpótlás folyamatos biztosítása: korszerű tudással
rendelkező, vitaképes, harcos szellemiségű papok tömegére volt szükség, hiszen
Erdélyben a Székelyföldön kívül máshol nem is volt pap és ott is a hívők számához
mérten rendkívül kevesen működtek, a 80-as évek elején összesen 24-en, akik
egyenként több plébániát is elláttak. A tridenti zsinat a papnevelés feladatát kötelező
jelleggel a püspökök hatáskörébe utalta. Erdélyben viszont a katolikus egyházat
lefejezték, országgyűlési törvény tiltotta a katolikus püspök létezését az országban. A
papnevelésről való gondoskodás így a katolikus uralkodó és a katolicizmus
megmentőinek szánt jezsuiták feladata maradt. Az óriási paphiányon Európa
protestánssá vált országaiban - ahol a körülmények nem tették lehetővé katolikus
püspöki szemináriumok létrehozását - a pápaság is segíteni akart, így a 70-es évek
elején pápai szemináriumok felállítását és rendszeres segéllyel történő fenntartását
határozta el. A kivitelezéssel a pápa a jezsuitákat bízta meg. A rend kizárólag ott
szervezett szemináriumot, ahol már működött kollégiuma, illetve gimnáziuma, és ahol
a szeminaristák képzését meg tudta oldani. 1574-ben jött létre az első, a bécsi pápai
szeminárium, majd 1576-ban a prágai és 1577-ben a grazi szeminárium. 1579-ben
létrejött a braunsbergi és az olmützi, végül 1583-ben a vilnói pápai szeminárium – ez
utóbbiak mind Antonio Possevino szervezésének köszönhetően.128 A helyi pápai
szemináriumoknak a hazai világi papság képzése lett a feladata, tanítványaik közül a
legtehetségesebbeket pedig Rómába küldték továbbtanulni. Ezek részére a pápaság
Rómában központi pápai szemináriumokat állított fel, amelyek a különböző nemzetek,
országcsoportok világi papképzését szolgálták: így a németek részére a Collegium
Germanicumot – amely 1580-tól egyesülve az 1579-ben Szántó István
kezdeményezésére felállított magyar kollégiummal, Collegium Germanicum
Hungaricum néven működött129 – a balkáni és kelet-európai népek részére a Collegium
Graecumot (1577), az angolok részére a Collegium Anglicanumot (1579) és a
Földközi-tenger keleti partjain élő katolikusok részére a Collegium Maronitarumot
(1584). Ezek a római „nemzeti kollégiumok” ugyancsak jezsuita vezetés alatt álltak,
hallgatóik teológiai stúdiumaikat viszont a Collegium Romanumban, a Jézus Társaság
központi tanintézetében végezték. A világi papságra készülő teológushallgatók
képzése tehát sok tekintetben megegyezett a jezsuita hallgatók képzésével, de ha
valaki közülük jezsuitává lett, el kellett hagynia a nemzeti kollégiumot és átkerült a
Collegium Romanumba.130
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Az Erdélyben, Kolozsváron felállított papképző szeminárium is ezen pápai
szemináriumok sorába illeszkedik. Báthory István politikailag is jónak tartotta egy
részben pápai fenntartású szeminárium felállításának gondolatát, mert úgy vélte, ha a
katolikus papképzést részben pápai pénzből oldja meg, a protestáns többségű rendek
könnyebben belemennek a katolikus püspökség visszaállításába és a katolikus egyházi
vagyon legalább egy részének a visszaszolgáltatásába. Báthory eleinte két külön
szemináriumot óhajtott létesíteni: egyet nemes ifjak és egyet a nem nemes tanulók
részére, de aztán elállt e tervétől. Possevino közreműködésével megszületett a kettős
alapítólevél, amelyet XIII. Gergely 1583. február 5-én írt alá Rómában, Báthory pedig
február 13-án Niepolomiceben. A létrehozott pápai és királyi szeminárium
(Seminarium Pontificium ac Regium) fenntartását a pápa és a király közösen vállalta: a
király évente 1000 aranykoronát rendelt számára a szász papok dézsmájából, míg a
pápa évi 1200 tallérnyi összeget ígért 15 esztendőn keresztül. 131
Miután a jezsuiták az akadékoskodó városi tanáccsal folytatott hosszas
tárgyalások után megfelelő telket szereztek, 1585-re felépült Maximus Milanesi tervei
alapján a szeminárium új, kétemeletes épülete a Farkas utcában, amely az akkori
Kolozsvár legszebb épületének számított. A szeminárium működési szabályzata
kidolgozásával Báthory a már több ilyen intézetet megszervező, nagy tanügyi
tapasztalatokkal rendelkező Possevinot bízta meg. A kolozsvári szeminárium
szabályzata hasonló a Possevino által Olmützben, Braunsbergben és ugyanebben az
évben (1583) Vilnóban megszervezett pápai szemináriumokéhoz.132 Feladata kettős
volt: elsődleges célja - az akadémiával szoros összefüggésben - a papképzés, a papi
utánpótlás biztosítása Erdélyben, ezért elsősorban Erdély és a Részek területéről
jelentkezők veendők fel, s csak azután a magyarországiak. Másrészt az, hogy
konviktusként szolgáljon nemcsak az - intézményben elkülönítetten élő papnövendékek és jövendő rendtagok számára, hanem az akadémia és gimnázium
többi hallgatói számára is.
A pápai és királyi szemináriumba a gyakorlatban elsősorban nemesi származású
ifjakat vettek fel, és itt laktak az akadémia felső tagozatán tanuló nagyobb diákok. A
jezsuiták a szegény tanulók részére még ugyanabban az évben (1585) felállították a
„domus pauperum studiosorum”-ot, amelyet Szent Háromság konviktusnak neveztek
el.133 A szabályzat szerint a királyi és pápai alapítvány csak a szegény sorsú fiatalok
eltartására volt fordítható, a gazdagok „ha erényesebb élet után vágyva
bekívánkoztak”, fizetni tartoztak. Egy olyan bentlakás, ahol az ellátás a szegények
számára ingyenes volt, a szegény származású, tehetséges fiataloknak lehetőséget kínált
a társadalmi emelkedésre.
Ez nagy csábítást jelentett az „eretnekek” számára is, akiknek fiai enélkül nem
látogatták volna a jezsuita iskolákat. Nagy súlyt fektetett a szabályzat a protestáns ifjak
felvételére, hiszen a neveléssel remény volt az áttérésükre. Possevino diplomáciai
érzékére vall, hogy nem kívánta a tanulók fölvételekor a katolikus hitvallás letételét,
nehogy elriassza vele a szülőket, vagy alkalmat adjon az országgyűlésnek a
beavatkozásra. Nem kötelezték a növendékeket arra sem, hogy egyházi pályára
LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Monumenta Antiqua Hungariae II. i. m. nr. 157. és nr. 159.
LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Monumenta Antiqua Hungariae II.. i. m. nr. 171. „Ratio Seminarii Pontificii et
Regii administrandi. Claudiopoli die 18 martii 1583.” és nr. 172. „Leges Seminariorum Pontificiorum.
Anno 1583.”
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lépjenek, hiszen – ahogy később Carillo fogalmazott – legalább annyira szükség van
katolikus nemesekre, mint papokra.134 A protestáns környezetben működő jezsuita
iskolák tanárai számára előírták a békés térítés, a lassú előrehaladás eszközét,
rábeszéléssel semmiképpen, csak a saját példájukkal és tanításukkal bírhatták önkéntes
áttérésre a diákokat, hasonlóképpen a rendbe való felvételre, ami csak a növendék saját
kérésére történhetett.
A szemináriumnak már az első évben, 1585-ben 50 diákja volt, akiknek a
többsége világi tanuló volt, a következő évben a jelentkező 20 ifjúból csupán 6 jelöltet
jegyzett a jezsuita rend új tagjaként. A szeminárium tagjai lényegében a
gimnáziumban vagy az akadémián tanultak, az egyházi pályára lépők képzését
speciális tantárgyakkal egészítették ki.
Sajnos a kolozsvári jezsuita akadémiának ebből az első korszakából (15791605) diáknévsorai nem maradtak fenn, így a diákság létszámára, összetételére
vonatkozóan csak a jezsuiták saját jelentéseire, vagy a kortársak egyéb beszámolóira
támaszkodhatunk. Pontos adatok hiányában csak általános kijelentéseket tehetünk. Az
mindenesetre valószínűsíthető, hogy a diákok túlnyomó többsége a gimnáziumban
tanult és csak kisebb arányuk folytatta tanulmányait az akadémiai tagozaton. A korban
a jezsuiták nyújtotta kitűnő középfokú képzettség birtokában is lehetőség nyílt
különféle hivatalok betöltésére. Az akadémiai képzést 1585-ben a jezsuiták
elindították ugyan, de 1588-as kiutasításuk miatt ez mindössze három évet működött,
visszatérésük után 1598-ban ismét elkezdték a felsőfokú oktatást, de ekkor is csak
1603-ig, tehát öt évet működött. Mind az első, mind a második alkalommal a
bölcsészet és a teológia oktatását is elkezdték. Ha a kolozsvári akadémiták matrikulája
nem is maradt fenn, a névsor egy részét rekonstruálni tudjuk másodlagos forrásokból:
a jezsuiták a legtehetségesebb, világi papnak készülő, vagy a rendbe lépett diákjaikat
máshol is követett gyakorlatuk szerint külföldi továbbképzésre küldték valamelyik
szintén jezsuita vezetésű pápai szemináriumba, illetve akadémiára, vagy Rómába a
Collegium Germanicum Hungaricumba. A bécsi, a grazi, az olmützi és a prágai
egyetem matrikulái135, illetve a bécsi, braunsbergi, grazi, olmützi és vilnói jezsuita
szemináriumok anyakönyvei136, valamint a római Collegium Germanicum Hungaricum
anyakönyve137 máig őrzik az erdélyi származású bölcsész- vagy teológushallgatók
neveit, akik a kolozsvári jezsuita gimnázium, illetve akadémia növendékeként
folytatták ott tanulmányaikat.
Az egyetemek közül a jezsuita alapítású Olmützi Egyetemet és szemináriumot
látogatták Erdélyből a legtöbben, 1583-1605 között összesen 27 diák. Nagyon érdekes,
hogy a kolozsvári jezsuita akadémia hét éves szüneteltetése alatt (1588-1595) sem
szűnt meg az Erdélyből külföldre érkező diákok folytonossága: Olmützbe az első
nagyobb csoport 1589-ben érkezett (1589 előtt egyetlen erdélyi tanult itt), ami érthető,
hiszen a jezsuiták Erdélyből való kiutasításukkor tehetségesebb tanítványaikat is
magukkal vitték. 1595-ig majd minden évben tanultak erdélyiek Olmützben (1589–4
fő, 1590–3 fő, 1591–1 fő, 1592–4 fő, 1594–1 fő), összesen 13-an, ugyanannyian, mint
LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Monumenta Antiqua Hungariae III. (1587-1592). Romae, 1981. 814.
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1595-1605 között (1596–1 fő, 1597–1 fő, 1598–1 fő, 1600–1 fő, 1601–2 fő, 1602–1
fő, 1603–1 fő, 1604–3 fő, 1605–2 fő). Ők nem mind rendtagok, hanem világi
személyek is vannak közöttük, akik a jezsuiták kolozsvári iskolájában kezdték
tanulmányaikat és külföldön folytatták. Az olmützi diákok közül a teljesség igénye
nélkül megemlíthetjük Forró György későbbi jezsuita tartományfőnököt, aki 1588-ban
Kolozsváron a retorikai osztályba járt138 és 1591-94 között bölcsészetet tanult
Olmützben (a teológiát már Grazban folytatta 1596-98 között), Nagyfalvi Gergelyt
(1598), aki később a Collegium Germanicum Hungaricumban folytatta tanulmányait
(1599-1606)139, vagy Váradi Jánost (1590), aki vélhetően a későbbi ferences
tartományfőnök.140
A Bécsi Egyetemen és jezsuita szemináriumban 1589-1605 között 17 erdélyi
diák fordult meg: 1589–2 fő, 1591–3 fő, 1593–1 fő, 1594–2 fő, 1598–1 fő, 1599–2 fő,
1600–2 fő, 1603–3 fő, 1605–1 fő. Közülük a legnevesebbek: a jezsuita rendbe lépett
kolozsvári bölcsészhallgató Pázmány Péter, aki Bécsben filozófiai (1591-93) és
Rómában a Collegium Romanumban teológiai (1593-97) tanulmányokat végzett; a
Kolozsváron szintén bölcsészetet tanult Kabos István, aki Bécsben filozófiát (1591) és
teológiát (1595) hallgatott és Auceps (Vogler) Joannes (1593-96) Bécsben
bölcsészhallgató, ők ketten tanulmányaik befejeztével már mint tanárok kerültek
vissza az őket kibocsátó kolozsvári tanintézetbe141; vagy Kolozsváron kezdte
tanulmányait Dobokay Sándor, aki Bécsben teológiát (1591-93) hallgatott, később a
vágsellyei kollégium rektora lesz.
A Grazi Egyetemre és szemináriumba 1595-1604 között 16 erdélyi iratkozott
be, a következő megoszlásban: 1595–1 fő, 1596–3 fő, 1597–1 fő, 1598–1 fő, 1600–2
fő, 1602–1 fő, 1603–5 fő, 1604–1 fő. Teológiát tanultak az előbb már említett
Dobokay Sándor (1596) és Forró György (1596-98), Körösy Ferenc (1595-97) és
Puskarius László (1596-97), vagy Szentgyörgyi János (1603-04), aki előzőleg
Rómában a Collegium Germanicum Hungaricumban is tanult egy évet (1595);
bölcsészetet tanultak a kolozsvári Beregszászi Lukács (1603) és Fejér János (1603-04);
de például Pázmány Péter is itt szerezte meg bölcsész magiszteri (1597), valamint
teológiai doktori (1606) fokozatát.
Igen nagy figyelmet fordítottak a jezsuiták a papképzésre, amelyet rögtön
bekapcsoltak az európai jezsuita oktatási vérkeringésbe: a nemrég létrehozott középeurópai pápai szemináriumokba megnyitásuk után rögtön küldtek Erdélyből kisebbnagyobb csoportokat.142 1580-1591 között Braunsbergben és Vilnóban összesen 37
erdélyi diák tanult (25-ön Braunsbergben, 9-en Vilnóban, 3-an mindkét
intézményben). Az első nagyobb, 8 fős csoport 1584-ben indult útnak: hárman
Braunsbergbe, öten pedig Vilnóba mentek. A jezsuiták kiűzése utáni évben, 1589-ben
Wujek rektor 1588. október 5-én a rendfőnökhöz írt levelében 8 kolozsvári diák nevét említi, akiket
Rómába, illetve Krakkóba küld tanulmányaik folytatására, és hogy belépjenek a rendbe LUKÁCS LÁSZLÓ
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érkezett meg a második csoport Braunsbergbe, 10-en a kolozsvári növendékek közül
valószínűleg oda menekültek. 1590-ben ismét 9 új diák érkezett, közülük többeket
Báthory András bíboros ajánlott be a szemináriumba és 1591-ben további 5 székely
ifjút küldött a Székelyföldre visszahúzódott Ladó Bálint. Vilnóban 1591-ig minden
évben jelentkezett egy-egy erdélyi diák. A diákok kisebb része jezsuitaként (Gregorius
Cibiniensis, Joannes Biscinius, Thomas Pannonus), nagyobb részük világi papként tért
vissza Erdélybe, ahol papi (Andreas Lissassanius, Valentinus Siculus) vagy
iskolamesteri (Benedictis Joannes, Udvarhellius Franciscus) poziciót töltöttek be a
Székelyföldön vagy valamelyik katolikus főúr udvarában. A Braunsbergben tanult
Andreas Siculus például visszatérve tanulmányait Kolozsváron fejezte be, az eretnek
prédikátorok rettegett ellenfele lett, és 40 kolozsvári diákkal együtt a Székelyföldre
vonult, „hogy egy másik akadémiát nyisson”.143 A vilnóiak közül Gregorius Ungarus
Lukács László azonosítása szerint Vásárhelyi Gergely jezsuitával azonos, aki később
oly sokrétű tevékenységet folytatott.144
Mi volt a protestáns környezetben működő jezsuita iskola hatalmas sikerének
titka? Mindenekelőtt a módszeresen kidolgozott oktatási rendszer, amelyben általános
európai pedagógiai tapasztalatok összegződtek. A kolozsvári iskola, a nemzetközi
jezsuita iskolaszervezet tagjaként ugyanazt az egységes tananyagot, tantervet,
osztálystruktúrát és oktatási módszereket alkalmazta, mint a jezsuiták régebbi iskolái
Európában. A jezsuiták kolozsvári működésének idejében folytatták le Rómában a
jezsuita iskolák egységes tanterve kidolgozásának nagyszabású munkálatait (15841599). Ennek során egy bizottság 1586-ra kidolgozta a „Ratio atque institutio
studiorum”-ot, amelyet véleményezésre szétküldtek valamennyi rendtartományba, a
beérkezett bírálatok egységbe foglalásával pedig 1591-re megszületett az egységes
szabályzat, amely legvégső formáját 1599-re nyerte el.145 A Báthory-egyetemen a
Ratio Studiorum-ot még nem alkalmazták, hanem a rend hasonló szellemű korábbi,
1561-es és 1566-os központi utasításait. A jezsuiták leglényegesebb újítása a
protestánsok korabeli iskoláival szemben – ahol az oktatás az elemitől a felsőfokig egy
szervezeti egységben történt – egy szilárd és tagolt szerkezetű iskolarendszer
megalkotása. Iskoláikról leválasztották az elemi oktatást, amellyel ők maguk nem
foglalkoztak, hanem a plébániai iskolákra bízták. A gimnáziumi tagozat, mint
középfokú iskola, önmagában is megállt – a teljes gimnázium öt osztályos volt, de a
helyi erőviszonyoktól függően léteztek négy vagy három osztályos gimnáziumok is. A
jezsuita egyetem szervezetéhez viszont mindig hozzátartozott a gimnáziumi tagozat is,
bár szigorúan elválasztották a középfokú és a felsőfokú képzést: így a jezsuita
akadémia a gimnáziumból (facultas linguarum) és az akadémiai tagozatból állt. Ez
utóbbi a hároméves filozófiai karból és a négyéves teológiai karból állt, amely
egymásra épült: a teológiára csak a filozófia elvégzése után lehetett továbblépni. A
jellegzetes jezsuita akadémiákon e két fakultást találjuk, mert a jogtudományt és az
orvostudományt a rend tagjai szabályaik értelmében nem taníthatták. A jezsuiták
egységes tanterve meghatározta mindegyik gimnáziumi osztály számára, mind pedig a
filozófiai és teológiai osztályok részére az elsajátítandó tananyagot, a következetes és
fokozatokra lebontott tanulmányi célokat, illetve a módszertant. Míg a protestáns
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kollégiumokban az elemi és a gimnáziumi osztályokat az akadémiai tagozat
nagydiákjai oktatták, mint segédtanítók, a jezsuiták a collegium repetentium keretében
megszervezték a tanárképzést és minden osztály élére felnőtt tanárt állítottak.146 Az
egységes tanulmányi rend és szerkezet lehetővé tette a diákok mobilitását az iskolák
között, ugyanakkor a tanárokét is, annak függvényében, hogy hol volt rájuk nagyobb
szüksége a rendnek. A gimnázium tananyaga tartalmilag lényegében nem különbözött
a protestáns iskolákétól: a latin nyelvet és a klasszikus szerzők műveit oktatták, az
akadémiai tagozaton pedig az arisztotelészi filozófiát és a katolikus újskolasztikus
teológusok műveit, illetve kommentárjait tanulmányozták. A humanista
hagyományokat ötvözték a valláserkölcsi neveléssel, amelyben a klasszikus irodalmak
tanulmányozása többé nem az elvilágiasodást szolgálta, hanem a katolikus
világszemléletet.147 A jezsuiták újszerűsége abban rejlett, hogy hatékonyabb
módszerekkel, korszerűbben tanítottak: elmaradhatatlan volt a filozófiai és teológiai
kar növendékeinek nyilvános, közönség előtti disputációja, az iskolai színjátszás
Erdélyben addig ismeretlen műfaja, a diákok teljesítményének könyvjutalmakkal
történő ösztönzése, a diákok „akadémiá”-nak nevezett önképzőköri csoportjainak
megszervezése, az iskolai közösségi élet vallásos társulatokba tömörítése (pl. Mária
Kongregációk). A 16. század végén Európában a Jézus Társaság iskolái voltak a
legkorszerűbb, leghatékonyabb tanintézetek, és kolozsvári kollégiumuk révén az
erdélyi oktatásügy is haszonélvezőjévé vált tapasztalataiknak.
Sikerük másik titka az volt, hogy a kitűnő tanrendszert elsőrangúan képzett
tanárokkal ültették át a gyakorlatba. A protestáns Erdély a rend számára missziós
területnek számított, ahol az iskolalapítás és tanítás a missziós tevékenység egyik
formája. E kihívásnak a rend úgy igyekezett megfelelni, hogy válogatott társaságot
küldött Erdélybe, akik között kitűnően képzett pap-tanárok, tudósok, hitszónokok
voltak. A jezsuiták első vezetője Sunyer Ferenc, maga a lengyelországi
tartományfőnök és a vilnói kollégium rektora, aki a kolozsmonostori iskola alapítási
munkáját befejezve, 1580-ban visszatért hazájába. A kolóniának két olasz tagja volt,
az egyik Alois Odescalchi, a krakkói jezsuitamisszió főnöke, aki előzőleg Rómában
tanított retorikát, bölcsészetet és mennyiségtant és Erdélyből távozván Padovában
folytatta a tanítást. Helyébe a krakkói Justus Rabbus érkezett, aki Párizsban tanult, a
latinon kívül jártas volt a héber, görög, német, francia, olasz nyelvben, és jól képzett
teológusként tartották számon. Az iskola első rektora, aki 1580-1583 között töltötte be
tisztét a lengyel Jakób (Vangrovitius) Wujek számos egyházi kiadvány tudós szerzője
volt, egyidejűleg a gyermek Báthory Zsigmond fejedelem nevelője. Szántóval együtt
érkezett Kolozsmonostorra az első két német származású jezsuita, Wolfgang Schrek és
Johannes Pusch, akik főleg a hitvitázás terén tűntek ki. A rend magyar tagjai szintén
kitűnő képzettségűek: Leleszi János külföldi tanulmányai után előzőleg Bécsben
tanított, a tudós Szántó (Arator) István szintén Bécsben és Grazban tanárkodott,
Thomány Mátyás is Bécsben végezte tanulmányait. E tanári névsorból látható és
A gimnáziumban azok taníthattak, akik filozófiai magiszterséget szereztek és a gimnáziumi és
filozófiai stúdium tananyagát félesztendős kurzus keretében szakszerű vezetéssel átismételték. Az
akadémián viszont a teológiai stúdium utáni kétesztendős ismétlő kurzus után nyerhettek jogot – mint
professzorok – a tanításra. Az ismétlő kurzusokat nevezték collegium repetentiumnak. Ilyen volt az
osztrák rendtartományban Leobenben. Lásd: MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története
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elképzelhető az a színvonal, amit a kolozsvári akadémia a 16. század végi Erdélyben
képviselt. Nem lehet csodálkozni tehát a tanintézet látványos és gyors sikerein, hiszen
ide koncentrálódott mind az uralkodó anyagi támogatása, mind a rend szellemi tőkéje
– 1584-ban a jezsuita kollégium 27 taggal rendelkezett, amelynek legalább fele oktatói
tevékenységet folytatott.148 Ezzel nem kelhetett versenyre a protestánsok két vagy
három tanárral működő egyetlen iskolája sem. Az akadémiának, ha nem lett volna
folyamatosan a politika kereszttüzében, minden esélye megvolt, hogy Magyarország
első egyetemévé fejlődje ki magát.
A kolozsvári akadémia létrehozása egy nagyformátumú uralkodó személyes
kultúrpolitikai alkotása volt, de e tette nem nélkülözte a valláspolitikai indíttatást –
ebben rejlett a végzete is. A katolikus Báthory azzal a szándékkal hívta be az Európa
szerte az ellenreformáció élharcosaiként ismert jezsuitákat, hogy tevékenységükkel
megerősítsék a katolicizmus helyzetét a túlnyomórészt protestáns Erdélyben.
Elképzelése nem volt irreális, hiszen a jezsuiták Európa teljesen protestánssá vált
területeit hódították vissza a katolikus egyház számára. A katolicizmus megújult
erejének, rugalmasságának és vállalkozó szellemének legfőbb szimbólumát a jezsuita
kollégiumok jelentették. A Báthory által is megismert legközelebbi példa a Habsburg
Birodalom volt, ahol miután a rend megnyitotta 1552-ben első, bécsi kollégiumát,
minden tartományban kollégiumot alapított, és innen kiindulva a 16. század végére
visszatérítette a lakosságot a katolikus vallásra.
A jezsuita iskolák amellett, hogy maguk is színterei voltak a tanuló protestáns
ifjúság áttérésének, természetes missziós központjaivá váltak egy-egy visszatérítendő
vidéknek, ahonnan a jezsuiták hitszónoki utakra indultak. A jezsuiták a tágabb
értelemben vett oktatást, vagyis a prédikációkat és a hitoktatást is hasonló
fontosságúnak tartották, mint az iskolai tanítást, és magával ragadó előadói
képességekkel és meggyőző erővel rendelkező tagjaikra bízták a hitszónoki
feladatokat. Tanulva a reformáció sikereiből anyanyelven és a nép számára érthetően
prédikáltak, mellőzve az egyházatyák, hitvitázók, zsinati végzések nehéz tételeit, a
protestánsokhoz hasonlóan ők is csak a szentírás magyarázatára szorítkoztak.
Kolozsváron gondjuk volt magyar és német hitszónok tartására, akik ellátták a város és
környéke lelki gondozását. Nagyobb ünnepekre egynapi járófölről jöttek be
meghallgatni lelkes szónoklataikat, eredményes térítő munkájukról féltékeny
ellenségeik, de ők maguk is beszámoltak Rómába küldött jelentéseikben: 1581-ben
kolozsvári iskolájuk megnyitásakor már négyszáznál több lelket térítettek vissza a régi
hitre, 1586-ban a városban pusztító pestis után 120-an tértek meg, 1587-ben szintén
100-nál több embert vettek fel a régi egyház kötelékébe, köztük egy nyolcvanas korú
prédikátort feleségével együtt.149 Emellett missziós körutakat is tettek egész Erdély és
a Részek területén, ahová szintén özönlött a nép. Nagyváradon 1582-től missziós
állomást működtettek, amely 1585-től rezidenciává lépett elő. Itt hirdette az igét
Szántó István (1582, 1584-88), aki egymaga százakat térített vissza, s új tagokat
toborzott a rendnek, mint például Pázmány Pétert, akit ő irányított a kolozsvári jezsuita
iskolába. Később állandóan két jezsuita működött Nagyváradon. Székelyföldre is
többször szerveztek missziót (1585, 1588), amelynek során az ott működő katolikus
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papok erkölcsi-egyházi felügyeletét is megvalósították: a székely papok és tanítók
közül sokan felutaztak Kolozsvárra, hogy a jezsuiták tanintézetében kiegészítsék
hiányos tudásukat, amit máshol nem szerezhettek meg.150 Possevino pápai diplomata,
amikor 1583-ban oroszországi megbízatása után hazatérve megszakította útját a
kolozsvári szeminárium megszervezéséért, egyúttal körbeutazta Dél-Erdélyt és
benyomásait úgy összegezte, hogy a jezsuitáknak itt akkora működési terük van, mint
akár Indiában.151
A jezsuiták növekvő sikere és befolyása azonban a korabeli kiélezett vallási
viszonyok között - amikor a protestantizmus primátusa politikai kérdés is volt fokozta a protestáns rendek és az unitárius és kálvinista egyházi vezetők eddig is
meglévő ellenérzéseit velük szemben. Kolozsvári jelenlétüket csak addig tűrték meg,
amíg tekintettel kellett lenniük az erős uralkodói hatalmat képviselő Báthory István
akaratára. Mihelyt azonban Báthory 1586-ban meghalt, halálával a jezsuiták
elveszítették legfőbb támaszukat. Kiskorú utódját, Báthory Zsigmondot, aki mögött
nem állt egy európai középhatalom, csak azzal a feltétellel választották meg
fejedelemmé, ha hozzájárul a jezsuiták Erdélyből történő kiutasításához. Zsigmondot
hiába nevelték a jezsuiták, ő maga is hiába ragaszkodott hozzájuk, a protestáns
rendekkel szemben nem volt ereje megvédeni őket.
Az akadémia 1587-ben és 1588-ban még folytathatta működését, ekkorra
kezdett beérni a jezsuiták munkája. Jelentésük szerint tanulóik közül 60-an áttértek a
katolikus hitre, 14-en beléptek a rendbe – akik közül kettőt magasabb kiképzésük
végett Rómába, ötöt Lengyelországba küldtek – valamint három növendék világi pap
lett.152 Nem is akármilyen rendtagok kerültek ki a szemináriumból, Wujek rektor a
rendfőnökhöz írt levelében 5 ifjút említ, akiket Rómába akart küldeni: Kőrösi Ferenc,
Kabos István és Pázmány Péter, akik már egy évig filozófiát is tanultak, valamint
Forró György és Szalay István, akik még csak a retorikánál tartanak. A rektor úgy látta
helyesnek, ha a továbbiakban nem lesznek kitéve az eretnek szülők háborgatásának,
akik egyébként csak annyit tudtak, hogy fiaik Olaszországba mennek tanulmányaik
folytatására.153 A diákok között a hitélet egyre bensőségesebbé, buzgóbbá vált,
létrehozták a Krisztus Teste Kongregációt, ahová a Mária Kongregáció tagjai közül
csak a legkipróbáltabbakat vették fel. A jezsuiták hittérítési sikereit fiaik között a
protestáns nemesség egyre nehezebben viselte, különösen hogy az áttért ifjak – noha a
jezsuiták óvatosságra intették őket – sokszor türelmetlenül és ifjonti hévvel próbálták
meg szüleiket, rokonaikat is meggyőzni, akik emiatt „valóságal rettegtek az utódok
szigorúsága miatt”. Érdekes az a levél, amelyet Báthory András bíboros a jezsuita
rendfőnöknek írt: szerinte Pázmány és társainak „elcsábítása” hallatlan felháborodást
keltett, és mintegy gyújtószikrája volt az Erdélyből való kiűzésüknek.154 Végül is az
1588. decemberi medgyesi országgyűlésen a többségben levő protestáns rendek
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kimondták a jezsuiták száműzetését.155 A jezsuiták kénytelenek voltak elhagyni
Erdélyt s ezzel kolozsvári egyetemük első fejezete (1581-1588) lezárult. Báthory
Zsigmond azonban megengedte, hogy egy páter továbbra is Kolozsmonostoron
maradjon, s ott taníthasson és prédikálhasson, emellett a jezsuiták birtokait sem
csatolta a fiskushoz.156 Ladó Bálint társaival Moldvába húzódott, de 1590-ben már a
Székelyföldön találjuk, ahonnan a rendbe belépni kívánó ifjakat küldött a brausbergi
szemináriumba továbbtanulni.
A jezsuiták hamar visszatértek Erdélybe. A fiatal Báthory a Rendtől kért
gyóntatót és 1591-ben megérkezett Gyulafehérvárra a spanyol Alphonso Carillo, a
bécsi jezsuita kollégium egyik kiválósága két társával. 1592-től a rendi jelentésekben
már nemcsak a gyulafehérvári rezidencia szerepel, hanem a fogarasi, a fenesi és az
udvarhelyi rezidencia is, ez utóbbiakban Vásárhelyi Gergely, Ladó Bálint és
Mediomontanus János működnek.157 Udvarhelyen iskolájuk is van, ahol 100
gyermeket tanítanak.158
Carillo majd egy évtizedig maradt itt, mint a fejedelem legbizalmasabb
tanácsadója és diplomatája. Működésének eredményeként, amelynek során végig
együttműködött a fejedelem környezetének protestáns nagyuraival, 1595-ben a
gyulafehérvári országgyűlés törölte a katolikusokra sérelmes medgyesi pontokat, s
hivatalosan megengedte a jezsuiták visszatérését három korábbi állomásukra:
Kolozsvárra, Kolozsmonostorra és Gyulafehérvárra.159 1595-ben 12 tagból álló jezsuita
csoport érkezett, akik újra megnyitották kolozsvári tanintézetüket, amely e második
korszakában további tíz évig állt fenn (1595-1605). Miután Báthory Zsigmond ismét
biztosította a kolozsvári szeminárium fenntartáshoz szükséges 1200 forintnyi összeget,
a szeminárium úgyszólván állami intézetté alakult át, mert a pápai segélyt többé nem
folyósították. Az egyelőre csak négy gimnáziumi osztállyal újraindult tanintézet
hasonlóan sikeresen működött, mint korábban. A második évben, 1596-ban már
retorikai osztályt is indítottak és 1598-ban ismét elkezdték a felsőfokú képzést, három
új tanszékkel, két bölcseletivel és egy teológiaival bővítve az iskolát. Ez utóbbiak
fenntartására a fejedelem újabb évi 1000 forinttal járult hozzá.160 Az erdélyi misszió
élén 1597-ig Jakób Wujek állt vice-provinciálisként, utóda az olasz Petrus Maiorius,
aki kezdettől az akadémia rektori tisztségét is betöltötte. A magyar tanárok között
említhetjük Vásárhelyi Gergelyt és Sulyok Ferencet, a külföldi tanárok sorát
színesítette Joannes Paulus Campani, előzőleg a prágai iskola rektora, Ferdinandus
Capecius Nápolyból és a francia Claudius Vernetius, a neversi kollégium katedrájáról.
Megjelentek a tanárok sorában a kolozsvári tanintézet első neveltjei, a székely Kabos
István, a szász Alard Mihály és Vogler (Auceps) János, akik a gimnáziumban
tanítottak.161 A kolozsvári kollégium pátereinek és diákjainak száma folyamatosan
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nőtt, 1599-es jelentésükben 350 diákról162 és 28 jezsuita tagról számolnak be, akiknek
egy része az oktatással, míg másik részük a hittérítéssel foglalkozott. 163
Báthory a gyulafehérvári kollégiumot és gimnáziumot is újjáalapította és
bőséges javadalmakkal látta el: a jezsuitáknak adományozta Tótfalud, Ompaica,
Benedek és Oláhgáld falukat teljes jövedelmükkel, Baromlak részjövedelmét és évente
1000 forintot.164 A gimnázium 1597-ben két osztályban 120 tanulóval működött.165
A jezsuiták kolozsvári működésüknek e második szakaszában aktív szerepet
vállaltak az 1590-es évek és a századforduló éveinek nagy fordulataiban, az erdélyi
politika formálásában. Egy Habsburg vezetéssel megvalósuló törökellenes, keresztény
szövetség létrehozásának kötelezték el magukat: Carillo politikai feladata volt Báthory
Zsigmondot a török szövetségtől elvonni és a német császár Habsburg Rudolf számára
megnyerni. 1595-ben a prágai szerződéssel Erdély csatlakozott a törökellenes
szövetséghez és ebben a jezsuitáknak volt döntő szerepük. Ennek következménye a
medgyesi országgyűlés hozzájárulása a jezsuiták visszaengedéséhez Erdélybe. A
kolozsvári akadémia működésének e második tíz évét sokkal inkább meghatározta a
nagypolitika, amelynek színterén a jezsuiták jobban exponálták magukat, mint
működésük első időszakában. Miután újra kiderült, hogy a Habsburgok ereje nem
elegendő a török legyőzésére, Erdélyben ismét föléledt a törökbarát politika és a
protestáns rendek ellenérzése az országot a háborúba belevivő jezsuiták ellen.
A zűrzavaros belpolitikai életben, Báthory Zsigmond sorozatos lemondásaival a
jezsuita akadémia számára az uralkodói pártfogás háttere ingataggá vált. Ez persze
nem látszott az intézmény működésén, amely továbbra is jelentős oktatási és térítési
sikereket könyvelt el. Átmenetileg erősítette helyzetüket az, hogy Báthory
visszaállította az erdélyi katolikus püspökséget, így 1598-1601 között Náprághy
Demeter püspök személyében ismét volt feje a katolikus egyháznak, vagyis nem a
jezsuiták képviselték egyedül a katolicizmus ügyét. A jezsuiták Erdélyt
egyházpolitikailag továbbra is fontos missziós területként kezelték: Claudio Aquaviva,
a Jezsuita Rend generálisa megkülönböztetett figyelemmel kísérte mindazt, ami itt
történt, és kívánságára a misszionáriusok rendszeres jelentéseket írtak a fejedelemség
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belső helyzetéről, a politikai pártok elképzeléseiről, a társadalmi és felekezeti
erőviszonyokról. A jezsuiták az egyetemes katolikus egyház érdekeit tartották szem
előtt, amikor szerepet vállaltak Habsburg Rudolf és az Erdélyt hamarosan végleg
elhagyó Báthory közötti megegyezés létrejöttében, s így Erdély Basta kezére
juttatásában. Basta hatalomra kerülése (1602) után új, az eddigieknél jóval merészebb
elképzeléseket fogalmaztak meg Erdély katolizálására. Terveikben részletesen
kidolgozták, hogy helyre kell állítani a katolikus püspökséget javaival együtt, az állami
intézményrendszerből el kell távolítani a négy eretnekség közül legalább háromnak, a
kálvinistának, ariánusnak és szombatosnak a híveit és a katolikusokat kell
kulcsszerephez juttatni: katolikus császári megbízottak irányítsák a városokat, a városi
tanácstagok fele legyen katolikus, a kórházakat felügyeljék katolikusok. A városokban
a kolostorok és templomok visszavételével el kell érni, hogy legalább egy katolikus
templom legyen. A papképzés előmozdítására újra folyósítani kell a kolozsvári pápai
szeminárium számára az évi 1000 dukátos pápai segélyt. Az iskolamesterek legyenek
katolikusok, Szebenben vagy Brassóban katolikus kollégiumot kell létesíteni.166 E
nagyszabású tervek véghezviteléhez erős uralkodói hatalom támogatására lett volna
szükség, amivel a jezsuiták ekkor nem rendelkeztek, ezt a lehetőséget majd a 18.
század hozza el számukra Erdélyben, a Habsburgok támogatásával. Ők azonban most
is aktívan tevékenykedtek, gyakorlati lépéseket tettek: megnövelték a jezsuiták számát
újabb erőket irányítva át Belgiumból, illetve a rajnai és a felső-német
rendtartományból167, számba vették, hogy az erdélyi katolikus főurak közül kik a
fontos személyek, akikre számíthatnak.168 Noha az erdélyi katolicizmust képviselő
katolikus főurak kevesen voltak, jelentős politikai-társadalmi pozicióik és vagyonuk
miatt számarányuknál nagyobb súllyal voltak jelen a közéletben. Legtöbbjüknél
katolikus voltuk, s a jezsuita rend támogatása nem járt együtt a Habsburg-pártisággal,
hanem megpróbálták összeegyeztetni vallási és az erdélyi önállóságot képviselő
politikai orientációjukat.
A jezsuiták sem voltak eredetileg a fejedelemség önállósága ellen, sőt a
katolikus Báthory alatt Carillo Erdély függetlenségének erős védelmezője és így
Zsigmond lemondásának mindvégi heves ellenzője volt. A jezsuiták politikai
állásfoglalásait egy szempont vezette: a katolicizmus érdekeinek szolgálata és mindent
ennek rendeltek alá. Amíg lehetett, a katolikus Báthoryt támogatták, amikor már nem
lehetett, afelé fordultak, akitől a katolicizmus számára reméltek jót. Nagyszabású
elképzeléseiket azonban lehetetlenné tette az erdélyi politika újabb fordulata: Székely
Jezsuita okmánytár I/1-2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. Sajtó alá rendezte
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Mózes Basta elleni győztes csatája és fejedelemmé választása következtében a
jezsuiták végképp magukra maradtak.
Mivel exponálták magukat Erdély és Magyarország Habsburg jogar alatti
egyesítése mellett politikailag veszélyesnek tűntek fel a fejedelemség önállóságát a
török veszély miatt visszaállítani óhajtó rendek szemében. Akadémiájuk oktatási
sikerei pedig, amelyek a nemesi ifjúság soraiban nagyszámú áttéréssel jártak együtt,
csak olajat jelentettek a tűzre. Ráadásul a város katolizálására vonatkozó elképzeléseik
nem maradtak titokban, a kolozsváriak tudomást szereztek róla. Mindez ahhoz
vezetett, hogy 1603 nyarán az unitárius lelkész, Toroczkai Máté által feltüzelt
kolozsvári lakosság – Székely Mózes kolozsvári bevonulásakor – a jezsuitákra támadt,
kiűzte őket a városból, és az akadémia és szeminárium épületét földig lerombolta.169
1603 őszén Basta ismét visszahívta a jezsuitákat és nekik adta Kolozsváron az
unitáriusoktól elvett plébániai templomot és az óvári iskolát, Gyulafehérváron pedig a
székesegyházat, illetve megerősítette őket régi birtokaikban. Újra megnyitották
iskolájukat mind Kolozsváron, ahol 1604-ben három osztályban 260 diákjuk volt170,
mind Gyulafehérváron. A kollégium új rektora az olasz Giovanni Argenti, aki
Maiorius halála után egyúttal erdélyi vice-provinciális is lett. A jezsuiták ismét
hosszabb erdélyi tartózkodásra számítottak, erre utal a kollégium tagjainak viszonylag
nagy, 17 fős létszáma171, valamint az, hogy 1604-ben VIII. Kelemen pápa brévéje öt
évre szólóan felhatalmazta őket, hogy püspök hiányában bizonyos egyházi
hatásköröket gyakoroljanak az erdélyi katolikusok fölött.172
Basta végleges kivonulásával azonban megszűnt a német befolyás és 1605
júliusában a jezsuitáknak a városi tanács felszólítására ismét el kellett hagyniuk
Kolozsvárt. 1606 végéig a missziós állomásként működő Kolozsmonostoron
tevékenykedtek.173 Gyulafehérváron is elvették tőlük a székesegyházat, de 1606
októberéig jelen voltak a városban – sőt az iskolát is működtették – mint ahogy a
Bocskay szabadságharc idején ostrom alatt álló Nagyváradot sem hagyták el.174 Végül
Bocskay alatt (1606), majd Báthory Gábor alatt az 1607. júniusában tartott kolozsvári
országgyűlés – Argenti rektor nagyívű védőbeszéde és 17 katolikus főúr írásban
benyújtott tiltakozása ellenére – hivatalosan is kimondta Erdélyből való
száműzetésüket.175 Az 1610. évi besztercei országgyűlés jelentette a mélypontot
nemcsak a jezsuiták, hanem az egész erdélyi katolicizmus számára: Báthory Gábor
ekkor kitiltotta az utolsóként bennmaradt két jezsuitát, Ladó Bálintot és Forró
Györgyöt is eddigi működési helyükről, Szilágysomlyóról és Gyulafehérvárról;
A Kolozsváron 1603. június 9-én történt eseményekről szemtanúként tudósít Giovanni Argenti
viceprovinciális „De Societate Jesu in Transilvania ab anno 1603 ad annum 1607” című munkájában.
A részletet közli: Jezsuita okmánytár. I/1-2. nr. 189.
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Jezsuita okmánytár I/1-2. i. m. nr. 288. Részlet Argenti „De Societate Jesu” című művéből 1604.
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ugyanekkor foglalták törvénybe az egész 17. századra kihatóan azt, hogy a
katolikusoknak nem lehet püspökük Erdélyben.
Mi a jelentősége a jezsuiták kolozsvári akadémiájának? Báthory István
egyetemalapítása beleilleszkedik a tudománypártoló magyar uralkodók kísérleteinek
sorába, amellyel megpróbálták hazai földön – ezúttal Erdélyben – meghonosítani a
felsőfokú képzést, biztosítani a hazai ifjaknak a szülőföldjükön való egyetemi képzés
lehetőségét. A világlátott, európai színvonalú műveltséggel rendelkező jezsuiták
Erdély területén az első egyetemi intézményt működtették, amelynek nyugodtabb
körülmények között – ha az ország katonai, gazdasági és vallási életét nem határozza
meg a két nagyhatalom, a török és a Habsburg birodalom közötti kényes egyensúlyi
helyzet fenntartása – lehetősége lett volna, hogy az első tartósan fennálló magyar
egyetemmé váljon. Ez nem így történt, de a jezsuiták mintegy két évtizedes erdélyi
tevékenységének művelődéstörténetileg hatalmas jelentősége van: kolozsvári
akadémiájuk – az egész Európát behálózó tüneményes sikerű iskolarendszer tagjaként
– a kis erdélyi fejedelemségben is megismertette a legkorszerűbb tudásanyagot és
legmodernebb oktatási módszereket. A korban legszínvonalasabb oktatási rendszerük
követendő mintaként szolgált és meghatározta a következő, 17. század oktatási
törekvéseit, a protestánsokét is, nemcsak Erdélyben, hanem a másik magyar
országrészben is. Tevékenységük kézzelfogható eredményeként mintegy két évtizeden
keresztül bocsátották ki jól képzett végzettjeiket, akik közül sokan világi pályán
helyezkedtek el, az egyházi pályára lépők közül pedig a katolikus megújulás
legnagyobb magyarországi képviselői emelkedtek ki. Kulturális eredményeiken felül a
jezsuiták hozzájárultak az erdélyi katolicizmus megmentéséhez is. Noha működésük
rövid ideje alatt a kialakult felekezeti arányokon döntő módon nem tudtak változtatni,
de fölrázták a katolicizmust teljes bénultságából, tehetetlenségéből, visszaadták a
megmaradt katolikusok öntudatát, hitét. A kolozsvári akadémiájukon kívül
Gyulafehérváron, Nagyváradon, Karánsebesen és Székelyudvarhelyen létrehozott
középfokú iskoláikban képzett katolikus értelmiségiek legalább részben betöltötték azt
a hatalmas űrt, amely a protestantizmus térhódításával a katolikus papok és tanítók
hiányával keletkezett.
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I. 2. f. A kolozsmonostori jezsuita gimnázium a 17. században
A jezsuiták későbbi, Bethlen Gábor alatti visszatérése Erdélybe és
kolozsmonostori iskolájuk újraindítása (1618) a jezsuita tanintézet történetének már
egy új fejezetét képezi.
Bethlent az erdélyi fejedelemség vallásügyeinek rendezésében, a katolicizmus
problémáinak legalább részleges megoldásában a politikai haszonelvűség, azaz a
fejedelemség belső élete megszilárdításának szándéka irányította. Ő maga kálvinista
volt, és mindent megtett – főként az unitarizmussal szemben – saját felekezete
államvallás rangjára emelésére. Ugyanakkor az egyéniségére jellemző tárgyilagosság
és nyitottság révén abban a korban szokatlanul toleráns módon nyilvánult meg a
katolikusok iránt, aminek eredményeképpen az elnyomott helyzetben lévő erdélyi
katolicizmus lélegzethez jutott. Előző fejezetünkben ismertettük valláspolitikai
intézkedéseit, amelynek során rendezte a katolikusok legfőbb sérelmeit és
megszüntette a visszaéléseket. A többségi elven alapuló templomhasználati jog
következetes alkalmazásával a katolikusok több helyen visszakapták templomaikat, a
méltányossági elv bevezetésével pedig ott is templomhoz jutotttak, ahol kisebbségben
voltak: így került vissza 1615-ben a katolikusok tulajdonába a kolozsmonostori
apátsági templom. Bethlen nevéhez fűződik ugyanakkor az erdélyi katolikus egyház
egységes irányítás alá helyezése egy püspöki helynök, azaz vikárius kinevezésével.
A katolikus iskolaügy számára Bethlen azon intézkedése jelentett áttörést,
amellyel megengedte, hogy az országból kiutasított jezsuita rend néhány képviselője
visszatérjen Erdélybe. Az új jezsuita Missio Transilvanica az ő kezdeményezésére jött
létre. A széles látókörű Bethlen kálvinista hite ellenére a jezsuiták tudományos
képzettségét, hatékony tanítási módszereit a legmesszebbmenőkig elismerte és ő maga
kért Pázmány Péter közvetítésével jezsuitákat Muzio Vitelleschi rendfőnöktől.
Politikailag úgy indokolta kérését, hogy „nem vagyok pápista, de pápista alattvalóim
hűségéért katolikus bizalmasaim vannak.” Mivel nem akart szembeszállni a protestáns
rendekkel egyetlen kikötése az volt, hogy a jezsuiták ne nyíltan, a rendjük ruhájában,
hanem világi papnak öltözve menjenek be Erdélybe, ahol ő minden támogatást megad
számukra. A rendfőnök Vásárhelyi Gergely jezsuitát tartotta a legalkalmasabbnak arra,
hogy a gyulafehérvári udvarban a fejedelem közvetlen környezetében, annak
bizalmasaként a katolicizmus érdekeit képviselje. Vásárhelyi előzőleg a kolozsvári
akadémia tanára volt, jeles hitszónok, aki Báthory Zsigmond udvarában diplomáciai
gyakorlatot is szerzett.176 1618 nyarán érkezett meg Gyulafehérvárra, ahol Bethlen
rendkívül szívélyesen fogadta és biztosította ellátását. A másik jezsuita, a szintén
erdélyi származású Szini István ekor már két éve tevékenykedett Erdélyben. Szini ezt
megelőzően a török misszióban, Temesváron dolgozott, és Bethlen többszöri
meghívására – akivel gyermekkorukban iskolatársak voltak – 1616 nyarán érkezett
meg Gyulafehérvárra.177 A két jezsuita újraindította tehát a Missio Transilvanica-t,
amellyel kezdetét vette erdélyi működésük újabb időszaka, amely a 17. században –
1653-as ismételt kiutasításuk ellenére – megszakítás nélkül tartott. Még Bethlen alatt
HOLL BÉLA: Vásárhelyi Gergely pályája (1560-1623). IN: Irodalomtörténeti Közlemények. 1983.
150-162.
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egy harmadik misszióstelepet is alapítottak a jezsuiták, Karánsebesen, ahol
nagyszámban éltek katolikus románok. 1625-ben tért vissza ide, szűkebb hazájába a
római tanulmányait befejező Bujtul György és társa, Makó István, akik nagy hatású
missziós munkát végeztek.178
A jezsuiták Bethlen halála után is Erdélyben maradhattak: 1630-ban a
medgyesi, majd a gyulafehérvári országgyűlésen a rendek visszavonták az 1610-es
besztercei országgyűlésnek a jezsuita rendet kitiltó törvénycikkelyeit, és az elfogadott
vallásügyi megállapodás biztosította a jezsuita rend szerzett jogait, vagyis
működésüket és a katolikus vallás szabad gyakorlását a három helyen,
Gyulafehérváron, Monostoron és Karánsebesen. Az egyezség még azt is megengedte,
hogy a jezsuitákat, ha kihalnak, vagy visszahívják őket Erdélyből, másokkal pótolják.
I. Rákóczi György és fia is fejedelmi beiktatásuk alkalmával esküvel kötelezték
magukat a négy bevett vallás, köztük a katolikus jogainak a megtartására. Így nem
igaz az az érvelés, hogy a jezsuiták erdélyi működését országgyűlési végzés nem
támogatta, és működésük hallgatólagos elnézésen alapult, hiszen a vallásügyi
megállapodás szentesítette az akkor fennálló helyzetet: teljesen törvényen kívül a
jezsuiták nem is dolgozhattak volna sem a fejedelmi központban, Gyulafehérváron,
sem az ország szellemi központja, az országgyűlések színhelyéül szolgáló Kolozsvár
tőszomszédságában. Ismét más dolog az, hogy erről az 1630-as megállapodásról főleg
II. Rákóczi György szívesen megfeledkezett.
Vásárhelyi Gergely egy éves működése Gyulafehérváron nem hagyott
maradandó nyomokat: a fejedelem bizalmasaként működő jezsuita diplomata típusát
testesítette meg, akinek tevékenységét az az illuzórikus politikai elképzelés irányította,
amely Bethlen katolizálásával kapcsolta össze a jezsuiták hivatalos erdélyi
megtelepedését. Ez az elképzelés kudarcot vallott, a jezsuiták Erdélyben maradását az
a másik út biztosította, amelyet Szini István követett és amely nem a nagypolitika
színterén folyt. A papi teendők ellátása, a hívek lelki gondozása, az iskolák
fenntartása, a gyógyítás tette lehetővé, hogy a jezsuita missziók megmaradjanak
Erdélyben.
Szini már első tartózkodási helyén Almáson Csáki István özvegye, Wesselényi
Anna házában iskolát nyitott, ahol 50 diákkal kezdte meg a tanítást.179
Gyulafehérváron letelepedve 1617-ben újraindította az ottani volt jezsuita
iskolát, triviális iskolaként, ahol már az első évben 100 diákja volt.180 A jezsuita
középfokú iskolák nagy szükséget elégítettek ki, hiszen a katolikusok hosszú idő óta
legfeljebb a protestánsok különböző iskoláiba küldhették gyermekeiket. A legnagyobb
nehézséget a katolikus oktatásban az óriási tanárhiány jelentette, Szini a rendfőnöktől
folyamatosan rendtársakat vagy akár világi tanárokat kért segítségül. Maga is
gondoskodott az utánpótlásról: elérte, hogy gyulafehérvári iskolamestere, a román
Georgius Bujtul – akit fegyelmi ügy miatt kicsaptak a Collegium Germanicum
Hungaricumból – ismét folytathassa tanulmányait Rómában. A kálvinisták
bosszúságára konviktust alapított a diákok számára, ezzel téve vonzóbbá iskoláját, és
178
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mintegy 20 alumnust tartott el az általa gyűjtött adományokból.181 A diákok elsősorban
a katolikus nemescsaládok fiaiból és a székelyföldi katolikus ifjakból kerültek ki, de
protestánsokat is felvettek, akik közül a szegény sorból származók katolikus hitre
tértek. Szini a diákok között nagy tanulási vágyat tapasztal, a székely ifjak közül
például mindegyik pap akar lenni, ugyanis a közfelfogás szerint egy közepesen képzett
ember már nemes módjára élhet182 – jellemző társadalomtörténeti adalék az
iskolázottságból fakadó társadalmi emelkedés motivációjára. Szini iskolájában a
jezsuitáknál szokásos tanrendet, a Ratio Studiorumot követte, Alvarez
grammatikájából oktatott, emellett használta Pázmány, Vásárhelyi Gergely és
Veresmarty Mihály zömmel polemikus műveit is.183 A gyulafehérvári jezsuita
tanintézet Bethlen nagyhírű akadémiájának és a fejedelem kálvinista udvartartásának
szomszédságában és árnyékában szerény körülmények között működhetett, a jezsuita
iskolarendszerben az alsófokú, négyosztályos gimnáziumnak megfelelő szinten
funkcionált végig a 17. század folyamán. Noha létezését tudomásul vették, azért
folyamatosan ki volt téve a protestáns egyházi vezetők és a rendek féltékeny
figyelmének, akik működését csak korlátok közé szorítva tűrték meg, minden
eszközzel akadályozva kibontakozását: így például megakadályozták, hogy az ott
tanultakat felvegyék máshol magasabb tanulmányokra, ami ahhoz vezetett, hogy a
protestáns nemesség ne írassa be fiait hozzájuk.184
Szini Kolozsmonostor visszaszerzése érdekében is lépéseket tett. Tárgyalásai
nyomán Bethlen megengedte, hogy a jezsuiták 10000 aranyért viszaváltsák a falut
akkori tulajdonosától, a lutheránus Kamuti Farkastól. A rendfőnöki utasítás azonban
óvatosságra intette őket, várniuk kellett a rend megerősödésére Erdélyben, nehogy a
drága pénzen kifizetett tulajdonukat ismét elvegyék tőlük.185 Kolozsmonostort a
jezsuitáknak az önálló erdélyi fejedelemség idejében nem sikerült visszaváltaniuk, sőt
a falu a század közepén ismét fejedelmi tulajdonba került. A jezsuiták mégis itt, régi
helyükön vetették meg a lábukat és alakították ki az erdélyi katolikusok Székelyföldön
kívüli központját. Miután Bethlen törvénye alapján a katolikusok visszakapták a
kolozsmonostori apátsági templomot, Szini kezdeményezésére 1618-tól Móry István
jezsuita, a kolozsvári akadémia volt növendéke látta el a plébánosi posztot, Kolozsvár
és környéke katolikusainak lelki gondozását. Egy katolikus nemesasszony, Szentpáli
Borbála pedig végrendeletében rájuk hagyta kolozsmonostori házát, amely ezután több
mint fél évszázadig a jezsuiták rendházaként szolgált.186 Kolozsmonostoron a rend
1618-ban újra megnyitotta tanintézetét, amely a fejedelemség korában végig az erdélyi
katolikusok legjelentősebb iskolája volt. Az erdélyi katolikus nemesség, a formálódó
Katolikus Státus tagjai lesznek a jezsuiták segítségére: Erdélyi István fejedelmi
tanácsos Kolozsvár közelében lévő négy faluját (Nemeszsuk, Asszonyfalva, Kiskaján,
Nagykaján) ajánlotta fel a rendnek187, további nyolc telket ajánlott fel Wesselényi
Boldizsár és négyet Vass János.188 Ezek a birtokrészek képezték az alapját az iskola és
Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. I/2. 355. dok.
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konviktus fenntartásának, amelyhez adományaival a környék katolikus nemessége is
hozzájárult. Az iskola tanítóját és kántorait kezdetben Vass János nemesúr tartotta el.
A 17. század folyamán a kolozsmonostori jezsuita rezidencia virágzó
közösséget és iskolát tartott fenn, ahol a rendtagok nem nyíltan, hanem az
egyházmegyei papság öltözetében, korlátok között, de végül is folytathatták
tevékenységüket. Móry István 14 éven keresztül vezette a monostori rezidenciát,
utolsó évében, 1632-ben az egész erdélyi misszió főnöke lett az öreg Szini helyett, és
ettől kezdve a jezsuiták erdélyi központja Gyulafehérvárról Kolozsmonostorra tevődött
át. Tisztségét utána rövid ideig Ravasz Lukács (1633-34), majd Vásárhelyi Dániel
(1635-36) vette át, majd 1637-től 1648-ig Rajki Gáspár az erdélyi misszió főnöke. Őt
1653-ig, újabb országgyűlési kiutasításukig Derkai György és Milley István követte.
Az utána következő bizonytalan években többen is váltották egymást e tisztségben,
közöttük Milley Istvánnal. 1660-tól Fenesi Mihály töltötte be 18 éven keresztül a
vezetői tisztet, és a fejedelemség utolsó éveiben 1679-től 1690-ig Adamovich Pál állt
az erdélyi jezsuiták élén.189
Igaz, hogy a jezsuiták Báthoryak alatti ragyogó teljesítménye, színvonalas
egyetemi oktatótevékenysége Erdélyből történt kiutasításukkal véget ért, és utána már
csak egy jóval szerényebb szerepkörre korlátozva léphettek fel. De ez nem jelenti azt,
hogy a 17. század középső évtizedeiben kifejtett vallási, kulturális tevékenységük,
amelyet az erdélyi katolikusok érdekében, a katolicizmus megmaradásáért kifejtettek
kevésbé lenne jelentős, sőt. Missziós, lelkészi működésük révén és a
Kolozsmonostoron megszervezett hatosztályos, valamint a Gyulafehérváron és
Székelyudvarhelyen fenntartott négyosztályos gimnáziumaik révén lehetővé tették az
erdélyi katolikus ifjak számára a középfokú képzést, amely ugyanakkor az egyházi,
vagy világi pályára készülő továbbtanulni szándékozó ifjakat előkészítette a –
nagyszombati egyetemen vagy valamelyik külföldi jezsuita akadémián folytatott –
felsőfokú tanulmányokra.
Erdélyben a jezsuiták tevékenysége csak megtűrt vagy álcázott lehetett, például
Udvarhely esetében. Ez a korlátozottság ahhoz vezetett, hogy iskolai intézményeik
sem fejlődhettek az általuk óhajtott színvonalon: a jezsuiták számára tiltva volt
felsőfokú tanintézet vezetése, Kolozsmonostoron csak egy hatosztályos gimnáziumuk
lehetett, ahol nem vezethették be az akadémiai tárgyak oktatását.190
A kolozsmonostori iskolának a kálvinista fejedelmek alatti tevékenységére
vonatkozóan nem sok forrással rendelkezünk. Erre az időszakra hiányzik a válogatott
forrásoknak az a szisztematikus, teljességre törekvő összegyűjtése, mint amit Lukács
László a jezsuiták 1551-1600 közötti magyarországi és erdélyi tevékenységére
vonatkozóan kiadott. Forrásaink esetlegesek és hézagosak, illetve nagy részük még
felderítetlen és nem kiadott.191 Ezen a téren elkezdődött ugyan egy rendkívül fontos
forráskiadás: megjelent a jezsuita misszionáriusok Rómába írt jelentéseit, levelezését
tartalmazó „Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók” első két kötete, amely viszont
még csak 1625-ig jutott el.
LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J,. i. m. II-III-IV-V.
Erdélyi Országgyűlési Emlékek XV. 481-482.; APOR PÉTER: Metamorphosis Transylvaniae 425.
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A századközép erdélyi jezsuita működését és a kolozsmonostori iskola és
konviktus állapotát Palkovich Márton nagyszombati rektor 1651-es erdélyi
vizitációjáról készített jelentéséből, valamint Milley István jelentéseiből ismerjük.
Milley István 1649-ben került Erdélybe, Derkai György missziófőnök és Helesféni
András mellé. 1653-ban, a jezsuiták kiutasításakor ő a misszió vezetője. Ezekben az
években a jezsuita misszió virágkorát élte, Milleynek értékes jelentései maradtak fenn,
amelyek beszámolnak a misszió tevékenységéről és lehetőségeiről.192
Kolozsmonostort II. Rákóczi György éppen uralkodása első évében foglalta
vissza fejedelmi tulajdonba, úgyhogy a jezsuiták rezidenciája a bencés apátság romjain
felépült fejedelmi kastély szomszédságában működött. Néhány jobbágytelek
megvásárlásával megnagyobbított területükön állt a rendház – amelyben a nemesi
konviktus is volt – a három iskolaépület, a szegény diákok szemináriuma, és egy tágas
kápolna. Rendelkeztek emellett serfőzővel, magtárral, gazdasági épületekkel és egy
nagy kerttel. A rendtagok közül három páter látta el a plébánosi feladatokat helyben,
illetve Kolozsváron és a környező falvakban, Bácson, Jegenyén és Szászfenesen, a
harmadik pedig folyamatosan missziós körúton volt egész Erdély területén. Az említett
Derkain és Milleyn kívül több jezsuita páter megfordult itt a század közepén, akik
általában egy évnél tovább nem maradtak Monostoron, úgy mint Remetei Lukács,
Sámbár Mátyás, Kun Dávid, Lindvay János.193 Az iskolákban három állandó magiszter
tanított – bár sokszor volt vendégtanár is – mindegyikük két-két osztályt, amelyek egy
teremben összevontan tanultak: az első az parvistákat és principistákat, a második a
grammatistákat és szintaxistákat, harmadik pedig a poétákat és rétorokat. Volt két
koadjutor rendtag, a többiek a gazdasági személyzet.
A diákok részére két internátus létezett: a nemesi származásúak a nemesi
konviktusban laktak, amelyért fizettek, ennek megfelelően ellátásuk is jobb volt. 1649ben például 15 nemesifjú lakott a konviktusban, 7 szolgadiákkal. A nagy többséget
alkotó szegény származású diákok részére külön szemináriumot állítottak fel, őket a
jezsuiták adományokból tartották el, de ők maguk is hozzájárultak – idénymunkákban
való részvétellel, kántálásokkal – saját fenntartásukhoz. A szemináriumban
önkormányzati szervezetben éltek, maguk közül választották vezetőjüket, a prefektust,
felügyeletet az egyik magiszter gyakorolt felettük. Ezen diákok nagyrésze szegény
székely ifjú, akik otthonról évekre is eljöttek, hogy a tanulás révén kiemelkedjenek a
paraszti sorból.
A hatosztályos gimnáziumba protestáns és görög-keleti vallású ifjakat is
felvettek, de ők csak a poétikával bezárólag tanulhattak a jezsuitáknál, az utolsó
osztály, a retorika elvégzését csak a katolikusoknak engedték meg. Ez a szerény
eszközük maradt a jezsuitáknak a visszavágásra a tevékenységüket korlátozó
rendelkezésekkel szemben. A nemesifjak áttérítésével nagyon óvatosan bántak, a
protestáns közvélemény mindig éber figyelme miatt nem kockáztatták elért
eredményeiket. Ugyanez a közvélemény ugyanakkor elismerte a jezsuiták iskolájának
színvonalasságát és hatékonyságát, a monostori diákok köztudottan kitűnően beszéltek
Milleynek ezeket az írásait a bécsi Nationalbibliothek Cod. 7573. jelzetű kéziratos kötetében
őrizték, amelyet később a Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattárának adtak át (jelenlegi jelzete G
522). A jelentéseket a még Bécsben őrzött kéziratból publikálta: Erdélyi Országgyűlési Emlékek XV.
477-574. A jelentések román nyelvű fordítását közli VASILE RUS: Pro Scientiarum Academia i. m.
függelékében, 181-192.
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latinul, ezért mindig akadtak protestáns nemesek, akik fiaikat szívesen adták a
jezsuiták iskolájába. Milley szerint sokkal több protestáns diákjuk lehetne, főrangúak
is, ha sokan nem félnének a fejedelem, illetve a protestáns prédikátorok haragjától. Az
oktatásban továbbra is nagy sikerrel alkalmazták a havonta tartott kisebb előadásokat,
szavalatokat, valamint az évente kétszer - Úrnapkor és Nagyboldogasszony napján megrendezett nyilvános színielőadásokat, amelyre sok nemes ember gyűlt össze,
köztük protestánsok is, és amelyek az iskola jó hírét költötték.
Mit tudunk a kolozsmonostori iskola diáktársadalmáról? Dolgozatom egyik
elsődleges feladata ennek a kérdésnek a megválaszolása egy régi-új forrás alapján. A
kolozsmonostori gimnázium, később akadémia iskolai anyakönyve, amely az
elsődleges forrása lehetne a diáktársadalom szociológiai, társadalomtörténeti
elemzésének, a 20. század viharaiban elpusztult. I. Tóth Zoltán194 és Jakó Zsigmond
még ismerte és használta a jezsuita tanintézet 1703-tól 1772-ig tartó anyakönyvét,
amelyet az Országos Levéltárban őriztek egészen 1956-ig, amikor – sok más
oktatástörténeti forrással együtt – a levéltárat ért tüzérségi találat következtében
keletkezett tűzben elégett. Az iskola 17. századi diáknévsorának megismeréséhez ez az
anyakönyv egyébként sem nyújthatott volna segítséget.
Jelen elemzés alapjául egy régi-új forrás szolgált: a kolozsmonostori, majd
kolozsvári jezsuita gimnázium Mária Kongregációjának 1641-től vezetett anyakönyve,
amelyet a jezsuita rend feloszlatása után a piarista korszakban is tovább vezettek
egészen 1848-ig.195 A két világháború közötti időszakban a kolozsvári piarista
rendházban őrzött anyakönyv létezése ismert volt az erdélyi oktatástörténettel
foglalkozó történészek számára, de akkor a diáknévsor tudományos szempontú
feltárása, kiaknázása nem történt meg.196 A kommunista diktatúra uralomra kerülésével
Romániában a szerzetesrendeket feloszlatták, az egyházak működését korlátozták és az
egyházi forrásanyagok nagy részét kötelező módon beszolgáltatták a megalakuló
állami levéltárakba, az egyházi tulajdonban maradt másik részük pedig évtizedekig
összezsúfolva, rendezetlenül állt a templomokban, plébániákon a kutatás számára
teljesen elzártan és hozzáférhetetlenül. A romániai rendszerváltás után elkezdődött az
egyházi tulajdonban maradt levéltári anyag feltárása, rendezése és kutathatóvá tétele:
megalakult a gyulafehérvári érseki levéltár és kolozsvári fióklevéltára. Ez utóbbiban
került elő a jezsuita gimnázium Mária Kongregációjának anyakönyve, az Album
Sodalitatis Reginae Angelorum, amely egyéb iskolai anyakönyv hiányában a tanintézet
17. századi diáktársadalmának rekonstruálásában elsődleges forrássá lép elő és
egyúttal jelentős művelődéstörténeti értéket képvisel.197
A kollégium anyakönyvének adatait felhasználta I. TÓTH ZOLTÁN: Az erdélyi román nacionalizmus
első százada. Teleki Pál Tudományos Intézet, Budapest, 1946. c. művében az erdélyi román egyházi
és világi értelmiség 18. századi kialakulásának bemutatásában.
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Az iskolai Mária Kongregációkat a jezsuiták mindenütt, ahol csak
megtelepedtek, megszervezték. A vallásos társulat gyökerei 1563-ig nyúlnak vissza,
amikor a római Collegium Romanumban az első kongregáció létrejött, innen terjedt
szét egész Európában nemcsak a diákok számára, hanem egyes társadalmi osztályok,
céhek vagy szakmák számára is megszerveződött.198 Magyarország területén az első
iskolai kongregáció létrejötte éppen a kolozsvári Báthory alapította akadémián történt,
ahol a források már az 1587. évből jegyzik, hogy a diákok egy Szűz Máriának szentelt
társulatban működtek. Magyarország területén a 17. században több helyen is erőteljes
kongregációs élet virágzott: Dobokay Sándor, a kolozsvári akadémia volt tanárának a
nevéhez fűződik a vágsellyei gimnázium Mária Kongregációjának a megalapítása
1602-ben, a zágrábi gimnáziumé 1612-ben és a homonnai gimnáziumé 1615-ben. De
létrejöttek a kongregációk valamennyi jezsuita iskola mellett, így Nagyszombaton
(1617), Győrött (1631), Pozsonyban (1637), Kőszegen, Kassán, Besztercebányán,
Szatmáron (1642), Trencsénben (1657), Szakolcán (1689), Egerben (1698).199
Az iskolai Mária Kongregációk hármas célt töltöttek be: az első és legfontosabb
a diákok hitéletének és vallásgyakorlatának elmélyítése, amelyet különböző
eszközökkel valósítottak meg: a szentségek gyakori vételével, böjttel, közös imával,
önmegtagadással, körmenetek tartásával, önként vállalt jócselekedetekkel,
szegénygondozással. A második cél a tanulmányokban való előrehaladás: rendes
gyűléseiken latin beszédeket mondtak, beszámoltak az olvasott könyvekről, szavaltak,
énekeltek, külön színdarabokat adtak elő, történelmi akadémiákat, mai szóval
önképzőköröket tartottak.200 Harmadik célja a közösségi élet, az élő kapcsolattartás, a
beágyazódás a társadalomba: a kongregációnak ugyanis nemcsak a diákok voltak a
tagjai, hanem felvették soraikba az előkelő pártfogókat, főurakat és főúri nőket, tagok
maradhattak továbbá a volt diákok is, akik a társadalomban a legkülönbözőbb
pozíciókat töltöttek be.
A diák-kongregációk jól meghatározott szervezettel rendelkeztek. A társadalom
előkelő rétegeinek a megnyerésére a társulat vezetésében tiszteletbeli hivatalokat
szerveztek: a rektor volt az egyesület tiszteletbeli vezetője, ezt a tisztséget általában
valamely előkelőség, főúr vagy főpap töltötte be, aki társadalmi tekintélyével és
anyagilag támogatta a kongregációt és iskolát. A 17. században a monostori
kongregáció rektora nem lehetett főpap, hiszen Erdélynek nem volt katolikus püspöke,
így általában egy-egy katolikus főúr töltötte be egy vagy több éven át a tisztséget, mint
például 1649-ben Felvinczi Zsigmond, 1669-ben Gyulafi László, 1679-ben Mikola
László főurak stb. A kongregáció tényleges vezetője, a prézes a retorikai osztály
aktuális magisztere volt. Az összes többi tisztséget a diákok töltötték be: a vice-rektori
tisztséget általában szintén egy főúri ifjú viselte, mint 1655-ben Kálnoki Sámuel,
1657-ben Kornis Gáspár, 1671-ben Haller István stb. Ezenkívül a következő hivatalok
voltak: asszisztens (assistens), titkár (sekretarius), tanácsos (consultor), új tagok
a rendezési munkálatokat vezető Szögi László hívta fel a figyelmemet, akinek itt is hálás
köszönetemet fejezem ki.
198
WILLIAM V. BANGERT: A jezsuiták története. i. m. 97.
199
MOHL ANTAL: A Mária-Kongregációk története. Győr, 1898.
200
A történelmi akadémiák, az önképzőkörökhöz hasonlító szervezetek, amelyek célja az volt, hogy
tagjaikat alaposabban bevezessék a történelembe, a klasszikus irodalom ismeretébe, s gyakorolják az
előadást, vitatkozást és a nyilvános szereplést. Lásd HETS J. AURÉLIÁN: A jezsuiták iskolái
Magyarországon a 18. század közepén. Pannonhalma, 1938.

67

oktatója (instructor tyronum), szónok (orator), felolvasó (lector), felügyelő
(procurator), emellett volt pénztáros, könyvtáros, fáklyavivő, névsorfelügyelő,
ajtónálló stb.
Kolozsmonostoron 1641-ben jött létre a Mária Kongregáció és 1641. december
25-én kezdték el vezetni az egyesület anyakönyvét, az Album Sodalitatis-t. Mit
tartalmaz az anyakönyv?
Az első oldalakon a rendkívüli tagként inkorporált támogató személyeket
sorolja fel végig a 17-18. századon keresztül: található közöttük előkelő főúr (pl.
Szentpáli András, Mikes Mihály, Gyerőffi Pál, Ugron István), főpap (pl. Szelepcsényi
György nyitrai püspök, Szebellébi Bertalan püspöki vikárius), nemes (pl. Gyulafi
László, Borsiczki János), egyházi személy (pl. Tusnádi Bálint gyulafehérvári pap) és
városi polgár (pl. Pinser János Jakab és Petrás Mihály gyógyszerészmesterek)
egyaránt. Egyes főúri pártfogók neve külön lapon van bejegyezve, nevük fölött színes
címerképükkel. Külön helyen írták be nevüket a pártfogó főúri nők.
Ezután következnek évrendben a kongregációba felvett diákok nevei. Minden
évben csak az újonnan belépett diákok nevét írták be, így a kongregáció teljes
évenkénti taglétszámát sajnos nem tudjuk. Az Album lehetővé teszi, hogy ha nem is
teljesen, de mintegy 90%-ban rekonstruálni lehet a kolozsmonostori gimnázium
diákjainak névsorát. Azért nem százszázalékosan, mert nem mindenki lehetett a
kongregáció tagja. A 17. században a gimnázium négy legfelső osztálya alkotta a
Mária Kongregációt, vagyis egyrészt a humaniórák hallgatói, a poéták és a rétorok,
másrészt a grammatikai osztályok két felső évfolyama, a grammatisták és szintaxisták.
A gimnázium legalsó osztálya, a principisták még nem lehettek kongreganisták. Tehát
az új tagok többségét a grammatisták adták, vagy esetleg az újonnan beiratkozott
nagyobb diákok. Évente egyszer rendkívüli gyűlést tartottak, ekkor zajlott le a új tagok
– akiket tyro-nak neveztek – felvétele és ünnepélyes fogadalomtétele, a távozók
búcsúztatása és a tisztújítás. A kongregációknak külön termük volt, benne a művészi
kivitelű oltárral, az imakönyveket, elmélkedéseket, olvasmányokat és okiratokat (az
alapító okiratot, a tagokat és támogatókat is nyilvántartó anyakönyvet, a jótettkatalógust) tartalmazó könyvszekrénnyel, díszjelvényekkel (labarum). Monostoron a
17. században a kis kápolnában zajlott a kongragáció élete, a jezsuiták a protestáns
környezetben vigyáztak a külsőségekre, arra, hogy a vallásgyakorlat megnyilvánulásai
ne szúrjanak szemet a protestáns többségnek, így például a körmeneteket csak a
rendház és a templom udvarán belül tartották, vagy a nyilvános flagellációkra csak a
kápolnán belül került sor.201
Az Album az 1641-1698 közötti időszakban – vagyis a gimnáziumi korszakban
– 1230 diák nevét tartalmazza. A diákok nevén kívül sajnos nem sok adatot jegyeztek
fel: az előkelőbbeknél feltüntették a társadalmi rangot, a többségnél erre vonatkozó
adat nincs. Ezenkívül sok diák neve mellett életrajzi megjegyzések is találhatók,
amelyeket utóbb írtak be: általában a haláluk időpontjára, pályaválasztásukra
vonatkozik, ez utóbbi elsősorban a papságnál, továbbá bejegyezték a ritkán előforduló
hitehagyást is. Mint említettem, a diákokat csoportosan, egyszerre vették fel a
kongregációba: a belépés a katolikus diákoknak magától értetődő volt, a
protestánsokon kívül tulajdonképpen minden diák a kongregáció tagja lett. Ezért lehet
majdnem teljesen rekonstruálni a kolozsmonostori gimnáziumban tanult diákok
201
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névsorát – fennmaradt anyakönyv hiányában is – a kongregáció anyakönyvéből.202
Diáklétszámok, a gimnázium frekventáltsága
Nem alkalmas viszont az Album arra, hogy az évenkénti diáklétszámot
megtudjuk belőle: minden diák neve csak egyszer, a felvételkor, fordul elő benne,
noha egy diák több éven át folytatta tanulmányait. Az alább következő táblázat
létszámadatainál mindezt figyelembe kell venni:
1. táblázat
A Mária Kongregációba évente felvett diákok létszáma
(1640)1641-1697
Év
1640/41*
1641/42
1642/43
1643/44
1644/45
1645/46
1646/47
1647/48
1648/49
1649/50
1650/51
1651/52
1652/53
1653/54
1654/55
1655/56
1656/57
1657/58
1658/59

Diák
63
64
22
46
8
10
11
8
10
21
20
20
14
26
31
31
16
1
3

Év
1659/60
1660/61
1661/62
1662/63
1663/64
1664/65
1665/66
1666/67
1667/68
1668/69
1669/70
1670/71
1671/72
1672/73
1673/74
1674/75
1675/76
1676/77
1677/78

Diák
8
—
—
—
—
—
—
36
13
17
14
13
18
23
20
29
23
15
3

Év
1678/79
1679/80
1680/81
1681/82
1682/83
1683/84
1684/85
1685/86
1686/87
1687/88
1688/89
1689/90
1690/91
1691/92
1692/93
1693/94
1694/95
1695/96
1696/97
1697/98

Diák
16
40
39
30
32
25
17
22
26
13
23
26
11
36
43
21
38
54
56
43

* A 1640/41 tanév létszámadata az 1641-es színlapról származik.

A valós diáklétszámot megközelíti a kongregáció alapításának évében, az
1641/42 tanév diáklétszáma, ekkor tudniillik az egész diákságot egyszerre léptették be
a társulatba: 64 diák alkotta tehát a gimnázium négy legfelső osztályát (kivéve persze a
principistákat). Hasonlóképpen reális adat a megelőző, 1640/41 tanév diáklétszáma:
ebből a tanévből fennmaradt a kolozsmonostori iskola diáksága által előadott
színdarab színlapja, amely egyúttal megőrizte számunkra a tanév diáknévsorát is: a
szereposztás szerint 63 diákot mozgatott meg a színdarab.203 Ha a 63-64 diák mellé,
Magának a diáknévsornak a közlését nem tartottam feladatomnak e disszertáció keretei között, erre
egy adattár jellegű kiadvány megfelelőbb forma.
203
„Theatrum Fortitudinis … In scenam admissi a nobili et studiosa Monostoriensis Gymnasii
juventute.” A kolozsmonostori gimnáziumban előadott színdarab színlapja és szereposztása.
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akik a négy felső osztályt alkották, hozzászámítjuk a principistákat, valamint az
előkészítő osztályt, a parvistákat – és ezek tudvalevőleg a legnépesebb osztályok –
akkor valószínűsíthetjük, hogy évente 100 körüli lehetett a hatosztályos gimnázium
diáknépessége a század 40-es éveinek elején. A jezsuiták 1648-ban jelentésükben arról
számolnak be, hogy a Mária Kongregáció 50 főt számlál,204 táblázatunk szerint ebben
az évben 8 új tagot vettek fel, ha a kongreganistákat az összdiákság 70%-ra becsüljük,
akkor mintegy 70-80 diákja lehetett ekkor a gimnáziumnak. A Mária Kongregáció
évente változó létszámából mindenesetre következtetni lehet az iskola
látogatottságának alakulására a 17. században (lásd a 2. diagramot). Diagramunkon
látható, hogy a 40-es évek első felében népes volt a gimnázium, a csúcstartó év az
1644-es, amikor 46 új taggal gyarapodott a kongregáció. A 40-es évek második
felében meglehetősen lecsökkent a diáklétszám, ekkor évente csak 8-10 diákot vettek
fel a kongregációba. A század ötvenes éveinek elején ismét megduplázódott a
diáklétszám: évente rendszeresen 20 új kongreganistával bővült a vallásos társulat.
2. diagram
A Mária Kongregáció anyakönyvébe évente felvett diákok 1641-1698
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A Mária Kongregáció anyakönyve új forrásként más fénybe állítja a jezsuiták
1653-as II. Rákóczi György általi kiutasításának és a kolozsmonostori iskola
működésének körülményeit, ugyanis a bejegyzések 1653 után is folytatódnak. Mint
ismeretes, az 1652-53-as évek egyházpolitikai eseményei keményen érintették az
erdélyi jezsuita misszió működését, amely a század közepére kezdett eredményeket
felmutatni. II. Rákóczi György valláspolitikáját elődeinél türelmetlenebb irányvonal
jellemezte, amely a puritánok és a szombatosok mellett a katolikusokat, közvetlenül
pedig a jezsuitákat sújtotta. Már trónra lépésének első évében, 1648-ban megtiltotta a
katolikusok külföldi továbbtanulását és a katolikus nemesifjakat a protestáns
Kolozsvár 1641. = Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Könyvtára.
204
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kollégiumokba utalta. Eddig ugyanis a továbbtanulni szándékozó tehetséges ifjak a
középfokú képzés megszerzése után magyarországi akadémiákra, Nagyszombatba
vagy Kassára, illetve a Habsburg Birodalom katolikus egyetemeire mentek
továbbtanulni. Közülük többen világi papok vagy szerzetesek lettek, mások pedig mint
iskolamesterek tanítottak. Ezután azonban a külföldi egyetemjáráshoz a fejedelem
írásbeli engedélye kellett, amit katolikusok nyilván nem kaptak meg. A fejedelem
szenvedélyes természetétől áthatott kálvinista küldetéstudata, amely a politikába is
beleszólást nyerő prédikátorainak hatására formálódott, a jezsuitákkal szemben
gyermekkorától, a nevezetes Hajnal-Keresztúri vitától kezdve érzett különleges
ellenszenve, és nem utolsósorban politikájának Habsburg-ellenes irányzata, azok a
tényezők, amelyek Rákóczit arra az elhatározásra indították, hogy 1652-ben
kiutasította a jezsuitákat az országból. A jezsuiták vészkiáltására III. Ferdinánd 1652ben, majd 1653-ban két követet is küldött – Fejérpataki Rafael és Somogyi Ferenc egri
nagyprépost személyében – Rákóczihoz a jezsuiták megmentése érdekében, és János
Kázmár lengyel király is levélben kérte a fejedelmet, hogy hagyjon fel a jezsuiták
üldözésével – sikertelenül. A törvényt az országgyűlés megerősítette (1653. január 15.)
és a fejedelem utasítására 25 nap alatt távozniuk kellett az országból. Milley István
kolozsmonostori, majd Sámbár Mátyás székelyudvarhelyi jezsuita plébános
megjelentek Gyulafehérváron a fejedelem előtt, és jogi érvelésükkel elérték azt, hogy a
kiutasító rendelkezés csak a nem erdélyi származású jezsuitákra vonatkozzon.
Elsőként a Kolozsmonostoron legexponáltabb Milley missziófőnök távozott annak
reményében, hogy a többiek talán maradhatnak. De Derkay Györgynek is mennie
kellett, így Lindvay János maradt Monostoron, Ruttkay Miklós Szászfenesen és
Sámbár Mátyás, valamint Bucsányi György az udvarhelyi misszióban.205 Ebben az
évben a monostori iskola a bejegyzések szerint négy magiszterrel még teljes gőzzel
működött: 1653. július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján vettek fel újabb 14 diákot a
Mária Kongregációba. A kongregációs bejegyzések viszont 1653-ban sem érnek véget,
amint ez a kiutasítás után várható lenne, hanem ezután is folytatódnak minden évben
egészen 1660-ig, amiből arra lehet következtetni, hogy II. Rákóczi György
rendelkezése, noha súlyosan érintette az erdélyi jezsuita missziót, hiszen jónéhány
kiváló képviselőjüknek távoznia kellett, mégsem szüntette meg a jezsuita jelenlétet
Erdélyben. Ugyanezt támasztja alá az az 1654-ből ránk maradt kolozsmonostori
iskolai színdarab nyomtatványa, ami szintén azt jelzi, hogy az iskola szokásos
működése nem szakadt meg Monostoron 1653-ban.206 Az 1653 utáni években
átmenetileg az udvarhelyi misszió vált a jezsuiták menedékhelyévé, ahová ekkor
többen elhúzódtak, hogy kevésbé legyenek szem előtt.207 Az idő múlásával
lecsendesedett a vihar a jezsuiták körül, Rákóczi figyelmét pedig hadi terveinek
LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J. 1653. év. III. 363.
A színdarab címe: „Ex Rege Taurus sive Tragoedia De Fastu Nabuchodonosoris Humiliato, à
Magnifica, Generosa Nobili ac Ingenua Iuventute Gymnasii Monostoriensis in Scenam data; cùm
Ejusdem Iuventutis literarium profectum munificentissima liberalitas Spectabili, ac Magnifici Domini,
Domini STEPHANI HALLER de Hallerkő Illustrissimi, ac Celsissimi Transylvaniæ Principis intimi
Consiliarii, Comitatûs Küköllő Supremi Comitis, Mecœnatis optimi præmiaret. Die Qnà
Triumphabunda Humilitas Humilem Virginem Dei Matrem in Cælitum Reginam coronavit.
M.D.CLIV.” Az eredeti nyomtatványt a Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményei Könyvtárában őrzik.
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Az udvarhelyi jezsuita misszióra lásd: MOLNÁR ANTAL: Az udvarhelyi jezsuita missio siculica
kezdetei az 1650-as években. IN: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Budapest, 1994/3-4. 71-89.
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megvalósítása kötötte le és megelégedett a legexponáltabb jezsuiták eltávolításával.
A kolozsmonostori gimnázium folyamatos működését tehát nem akasztotta meg
a kiutasítás, még átmenetileg sem, hiszen maradtak jezsuita páterek és magiszterek
Monostoron, akik biztosították az iskola további zavartalan működését. 1653 után
megtaláljuk itt Veress Márton, Zwolenich Ádám, Ágoston (Székely) Péter pátereket, a
magiszterek közül Gasman Oswald, Gulik György, Magyari Miklós, Bajnay Imre
nevét ismerjük, akik amellett, hogy a rétorokat oktatták, egyúttal a Mária Kongregáció
prézesei. A kiutasítás ellenére a gimnázium látogatottsága az 50-es évek második
felében jóval magasabb, mint az évtized első felében, hiszen 1654-ben például 26
diákot vesznek fel a kongregációba, 1655-ben és 1656-ban 31-31-et, és 1657-ben is 16
új tagjelölt van. Ne feledjük, hogy ezek az új tagok csupán a gimnázium egy osztályát,
a grammatistákat jelentik, mellettük még öt osztálya volt az iskolának, amelynek
becslésem szerint évente mintegy 130-140 diákja lehetett ekkoriban.
1658-ban Rákóczi lengyelországi hadjárata és a török-tatár pusztítás miatt
Monostoron a jezsuiták beszüntették az oktatást, a kongregáció anyakönyvében
feljegyezték, hogy nem kerül sor új tagok felvételére, mert a diákok szétszéledtek.
(Egy diákot azért felvettek.) 1659-ben a jezsuiták a török-tatár csapatok fenyegetése
miatt Monostorról beköltöztek a várfallal körülvett Kolozsvárra egy magánházba a
néhány megmaradt diákkal.208 1660-ban a kongregáció anyakönyvében már
Kolozsváron jegyzik fel a 8 új kongreganista felvételét.
Az 1660-as év fordulópontot jelentett a kolozsmonostori jezsuita gimnázium
működésében: a török elfoglalta Nagyváradot és a hódoltság határát Kolozsvárig
terjesztette ki, amely ettől fogva végvár lett. A városfalon kívül lévő Kolozsmonostor
többé már nem volt biztonságos hely egy iskola számára, fennállt annak a veszélye,
hogy a tanulókat a portyázó törökök elkapdossák és rabként fogságba hurcolják.
Nemcsak a jezsuiták nem érezték többé biztonságosnak az iskolafenntartást
Monostoron, hanem a katolikus nemesurak is féltették gyermekeiket a városfalon kívül
járatni iskolába. A jezsuiták ezért kérést intéztek a városhoz, hogy a háborús helyzetre
tekintettel engedje be őket ifjúságukkal, iskolájukkal együtt. Vagyis tulajdonképpen
már benn voltak, de helyzetük törvényes elismerését kérték. A 60-as években és a 70es évek első felében zajlottak le azok a küzdelmek egyrészt a városi magisztrátussal,
másrészt az országgyűlés szintjén, amelynek végeredményeként a jezsuiták előbb
gimnáziumuk számára nyertek hivatalos elismerést Kolozsváron, majd szerény
körülmények között templomot és plébániát is tarthattak benn a városban és
végezhették az ott élő katolikusok lelki gondozását. A jezsuiták kolozsmonostori, majd
kolozsvári templomi anyakönyve, amelyet 1665-től vezettek, épségben maradt meg a
Gyulafehérvári Érseki Levéltárban. Ezt a küzdelmet a jezsuiták természetesen nem
egyedül folytatták le, henem érdekükben és a katolikusok érdekében a Katolikus
Státusban tömörült főurak indítottak kitartó küzdelmet. 1665-ben léptek fel először a
jezsuiták kolozsvári betelepítése érdekében az országgyűlésben, és az állandó
visszautasítás ellenére – amelyet Apafi fejedelem és a protestáns rendek a fennálló
törvények, az Approbatae Constitutiones által rögzített állapotok változatlan
fenntartásával indokoltak – az egész erdélyi katolikusság sérelmeit állandóan
napirenden tartották. A kérelmek között szerepelt, hogy a katolikusok számára is
Fragmentum annuarum Collegii Societatis Jesu Claudiopolitani (1655-1662). Budapesti Egyetemi
Könyvtár Kézirattára Collectio Kaprinayana in quarto Tomus XXVI. Ff. 10v–11v.
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engedjenek szabad vallásgyakorlatot Kolozsváron, hiszen amióta a török felégette a
monostori templomot, a katolikusok télben-nyárban a szabad ég alatt tartják az
istentiszteletüket és továbbra is ki kell járjanak a városfalon kívülre, most is amikor ez
már kevésbé biztonságos. Ezért kérik, hogy méltányossági alapon – mivel a hazát a
protestánsokkal egyenlő költséggel, fáradsággal, hűséggel és vérrel oltalmazzák – az
óvári puszta templomot, vagy legalább egy templomnak való helyet engedjenek át a
katolikusoknak, a jezsuitáknak pedig engedjék meg, hogy a városban működjenek és a
diákok biztonsága érdekében iskolájukat is ott tarthassk fenn.209
Mindezen küzdelmek közben a jezsuiták drága pénzen házat vásároltak
Kolozsváron, amelyet megzsindelyeztek, és ahol elkezdték a tanítást.210 Giulio Spinola
bécsi nunciusnak a Hitterjesztés Kongregációjához az erdélyi katolikus vallás
helyzetéről küldött jelentése 1665-ben már arról tudósít, hogy a Kolozs megyei
jezsuitáknak, akik előbb Monostoron tanítottak, most Kolozsváron van székházuk
iskolával, amelyben a retorikáig tanítanak.211 Vagyis a 60-as évek közepén a
jezsuitáknak már működő gimnáziumuk volt Kolozsváron, jóval korábban, mint
templomuk, vagyis a gyakorlatban hamarabb megvalósult a katolikusok kérése, mint a
hivatalos törvényhozói szinten. Az átmenetiség évei után a jezsuita évkönyvekben is
1665-ben jelölték először Kolozsvárt az erdélyi misszió egyik székhelyeként az addig
használt „Missio Dacica” kifejezés helyett. Ebben az évben két jezsuita páter nevét
ismerjük, akik ekkor Kolozsváron működtek, Fenesi György, aki 1660 óta viselte a
missziófőnöki tisztséget és Hilbert János (álnéven Kőszegi Zsigmond), mellettük
Horváth János magiszter és egy világi tanító tanított az iskolában.212
A Mária Kongregáció anyakönyvében az 1661–1667 közötti években
szünetelnek a bejegyzések, csak 1667-ben kezdik újra vezetni a könyvet. Valószínűleg
ekkorra már annyira megerősödött a jezsuiták kolozsvári iskolája, hogy ismét
újraindíthatták a kongregációt, amelybe ekkor 36 diákot vettek fel – azért ilyen sokat,
mert a kihagyás után ismét egyszerre léptették be a négy felső osztály diákjait. Az
anyakönyv diáklétszámai alapján megállapítható, amint ez diagramunkon is látszik,
hogy a gimnázium látogatottsága ettől kezdve egy évtizeden keresztül folyamatosan
emelkedett, a kongregáció évről-évre gyarapodott, 1675-ben érte el a csúcspontot,
amikor a legtöbb, 29 új tagja lett. A 70-es évek legvégén egy kissé megtorpant a
lendület, 1678-ban meglepő módon csak 3 új diákot jegyzett a kongregáció. A 80-as
évek első felében aztán a gimnázium rendkívüli népszerűségnek örvendett, ekkor
évente 30-40 diák lett kongreganista, amiből arra lehet következtetni, hogy az iskola
összdiáksága 150-160 fő lehetett. Megállapítható tehát, hogy a fejedelemség egész
időszakát tekintve a jezsuita gimnázium a 80-as évek első felében, Kolozsváron, Apafi
uralkodása idejében volt a leglátogatottabb, ekkor élte legvirágzóbb időszakát. A
kolozsvári misszióban 1665-től, a gimnázium újraindításától, a jezsuiták kis csoprtja
mintegy 6-7 tagot számlált: két-három páterből és ugyanannyi magiszterből, plusz a
A Katolikus Státus küzdelmeit részletesen tárgyalja: P. BOROS FORTUNÁT: Az első erdélyi
törvénykönyv és a katholicizmus. i. tanulmányában.
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Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XV. 95.
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TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707).
Budapest-Róma, 1994. 34. dok. Az iratot közlő Tóth véleménye szerint Spinola jelentésének alapjául
talán Damokos Kázmér beszámolója szolgált, a kiegészítések pedig vélhetően egy erdélyi jezsuitától
származnak.
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LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J. III. 851. 1665. év.
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segítő személyzetből állt. Mivel egy iskola tanárainak száma is jelzésértékű a
tanintézet színvonalára nézve, elmondható, hogy 1668-tól ismét rendszeresen három
magiszter oktatott a gimnáziumban, általában két jezsuita a négy felső osztályt és egy
világi tanító a két alsó osztályt. Ezekben az években magiszterként a humanióra
osztályokat tanította Adamovich Pál, későbbi missziófőnök, Dorasóczi Márton,
Horváth György, Kosetich György, Páhi János és Knezovich Zsigmond, akik általában
2-3 évenként váltották egymást. A grammatisták és szintaxisták magiszterei között
említhetjük Kobalóczi Imre, Huszár Zsigmond, Vileczki János és Fabiankovich
Gáspár nevét. 213
A 80-as évek második felében a gimnázium működésében, a diáklétszám
csökkenésében éreztették hatásukat a nagypolitika eseményei: Erdély csatlakozott a
megindult törökellenes felszabadító háborúkhoz, hamarosan császári csapatok lepték
el az országot, a nyugalmat feldúlta a katonai igazgatás, az állandósuló háborús
helyzet, amelynek végeredményeként az állami szuverenitását vesztett Erdély
betagolódott a Habsburg-birodalomba. 1685-től 1691-ig a kongregációs bejegyzések a
diáklétszám erős hullámzását mutatják, de állandóan csökkenő tendenciával, amely
1691-ben érte el a mélypontot, ekkor csak 11 új diákot jegyzett az anyakönyv.
A jezsuita tanintézet gimnáziumi korszakának utolsó éveit, a 90-es éveket, már
teljesen már körülmények között élte meg: az erdélyi fejedelemség korszaka, s vele a
katolikus egyház elnyomásának időszaka véget ért, a Habsburgok kezére jutott
Erdélyben a hatalom központi beavatkozással akarta a vallási viszonyokat átrendezni,
s ebben a jezsuita rendnek fontos szerepet szánt. Így a jezsuiták komoly állami
támogatásban részesültek, annak ellenére, hogy az országgyűlés utalt rá, hogy a
katolikus ifjúság nevelésére csak oly egyháziakat alkalmazzanak, kik a többi
hitfelekezet előtt nem gyanúsak: Lipót visszaadta a fiskus által lefoglalt jezsuita
birtokokat és az 1693. szeptemberi országgyűlés határozata alapján megkapták a
kolozsvári óvári református templomot, valamint az unitárius kollégium épületét.214 Az
idők változása máris lecsapódott a gimnázium látogatottságában, a diáklétszám és vele
a Mária Kongregáció létszáma soha nem látott ütemben kezdett emelkedni, 1696-ban
54, 1697-ben 56 új tagot vettek fel. Vagyis a gimnázium teljes diáknépessége ekkor
megközelíthette a 200 főt, ami a tanintézet fennállása óta a legmagasabb diáklétszám.
Ennek megfelelően 1695-től már négy magiszter oktatott, különválasztották a
rétorokat és a poétákat, akiket ezután már külön tanár tanított. 215 A jezsuiták sikerei
összetalálkoztak az államhatalom rekatolizációs szándékával, a katolikus restauráció
szempontjából legmegfelelőbb megoldásnak a kolozsvári jezsuita egyetem
visszaállítása kínálkozott. Ennek tárgyalása azonban már a következő fejezethez
tartozik.
Vizsgáljuk meg most, hogy kik alkották a kolozsmonostori, majd kolozsvári
gimnázium diákságát a 17. században!
Alapvető forrásként a Mária Kongregáció anyakönyvét használtam, amelyben
az 1641/42 tanévtől az 1697/98 tanévig, vagyis 57 év alatt 1230 bejegyzett diákot
találtam. Mivel az anyakönyv nem tartalmaz túl sok adatot, ahhoz, hogy a vizsgálat
törzsét képező diáknévsorokat több szempontból is elemezni lehessen, felhasználtam
LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J. III., IV. 1665-1690.
BISZTRAY GYULA: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. i. m. 60.
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LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J. V. 616.
213
214

74

egyéb eredeti216 és kiadott forrásokat217, schematizmusokat, névtárakat218, adattárakat219
és a vonatkozó szakirodalmat. A kongregáció diáknévsorát, minden egyes diáknevet,
összevetettem az ezekben fellelt adatokkal, számos diák adatait kiegészítettem egyéb
életrajzi és tanulmányi adalékokkal és az egészet egy adatbázisban összesítettem. Az
így nyert adattár anyaga tehát legalább 18 helyről származik és értékét az adja meg,
hogy a kolozsmonostori gimnázium diákjairól a puszta nevükön kívül számos egyéb
adatot is tartalmaz, amelyek ilyen formában összesítve sehol nem lelhetők fel. Ilyen
adatok a diákok társadalmi állására, nemzetiségére, származási helyére, előző iskoláira
és esetleges további felsőfokú tanulmányaira, életpályájára vonatkozó adatok,
amelyekből rekonstruálni lehet – az elsődleges forrás, a beiratkozási anyakönyv
hiányában – a gimnázium diáktársadalmát és következtetni lehet az iskola földrajzi
vonzáskörzetére,
diákjainak
rekrutálódására,
nemzetiségi
és
társadalmi
hovatartozására, az iskolának az őt fenntartó társadalomban betöltött szerepére és
jelentőségére. Lévén, hogy a kolozsmonostori jezsuita gimnázium a 17. századi
protestáns jellegű erdélyi fejedelemségben a katolikusok legjelentősebb iskolája volt,
szerepe a katolicizmus szűkre szabott mozgásterének korlátai között még jelentősebb.
A törvény szerint egyenjogú, a valóságban azonban működésében erősen és
folyamatosan korlátozott katolicizmus nem volt abban a helyzetben, hogy a
protestánsokéhoz hasonlóan széleskörű iskolahálózatot hozzon létre. Kolozsmonostor
a katolikusok egyetlen iskolája maradt Erdélyben, amely teljes gimnáziumi képzést
nyújtott. Ezért a gimnázium diáknépességének vizsgálata tulajdonképpen hiánypótló
alapkutatás, nélkülözhetetlen az erdélyi katolikus oktatásügy és értelmiségképzés
feltárásához – amely közel sem annyira feltárt és ismert, mint a protestáns oktatásügy
helyzete – tágabb értelemben pedig hozzájárul a 17. századi erdélyi társadalom jobb
megismeréséhez.

Az összevetésre a következő eredeti forrásokat használtam: Album sive Matricula Inclytae
Facultatis Theologicae in Tyrnaviensi Societatis Jesu Universitate 1638-1773 = Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Levéltára; Nomina Actorum. Sanctus Carolus Borromaeus.
A kolozsvári egyetemen előadott színdarab színlapja. Claudiopoli, 1699. = Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára; Színlapok (az egyes években, a gimnáziumban előadott színdarabok színlapjain
található hallgatói névsorok) = Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tár és
Aprónyomtatványtár.
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előkészítette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: ZSOLDOS ATTILA. Budapest, 1990. IN: Fejezetek az
Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 11.; ALBERT DÁVID: Székelyudvarhely református és
katolikus diáksága. Szeged, 2005.;
218
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LÁSZLÓ: Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae
Societatis Jesu 1551-1773. I-III. Romae, 1987-1988.; Catalogus Religiosorum Provinciae Hungariae
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BOGNÁR KRISZTINA - KISS JÓZSEF MIHÁLY - VARGA JÚLIA: A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett
hallgatói 1635-1777. Budapest, 2002.; FAZEKAS ISTVÁN: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói
1623-1918 (1951). Budapest, 2003.; KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi
tanintézetekben 1526-1789. Budapest, 2004.; VARGA JÚLIA: Magyarországi diákok a Habsburg
birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin. Budapest, 2004.
216

75

A gimnázium diákjainak társadalmi helyzete
Mint említettem, a Mária Kongregáció anyakönyve csak nagyon kevés diák,
elsősorban a főrangúak esetében jelezte a társadalmi rangot, így a gimnazisták
társadalmi helyzetére utaló adatokat egyéb (a lábjegyzetben felsorolt) forrásokból
lehetett összeszedni. Természetesen valamennyi diákra vonatkozóan nem sikerült
adatokat gyűjtenem, csak mintegy egyharmadukról, 31%-ról. Ez az 1230 diák esetében
383 diákot jelent. A 3/a. táblázatban látható módon csoportosítottam a diákok
helyzetének jelölésére használt kifejezéseket, besorolván őket három nagy társadalmi
kategóriába: a főnemesek, nemesek és nem nemesek rétegébe. A besorolás
természetesen önkényes, de éppen ezért meghagytam az eredetileg használt
kifejezéseket, a sokszor több forrásból összegyűjtött változatokat.
3/a. táblázat
A monostori gimnázium (1641-1698) diákjainak társadalmi helyzete
Társadalmi kategóriák
Főnemesek
Comes
Liber Baro
Magnificus, Perillustris, Illustrissimus
Spectabilis
Nemesek
Nobilis
Praenobilis
Generosus
Primipilus
Nem nemesek
Colonus
Ignobilis
Libertinus
Összesen
Nincs adat
Összes diák

Diákok
38 (9,92%)
5
10
5
18
317 (82,76%)
235
9
60
13
28 (7,31%)
1
9
18
383
847
1230

Ennek alapján látható, hogy a diákok túlnyomó többsége, 82%-a nemesi
származású, 10%-uk főnemes és csak 7%-uk volt nem nemesi származású. Ez az arány
persze meglehetősen torzít: sokkal nagyobb arányúnak tünteti fel a nemesi és a
főnemesi származású diákokat, mint az a valóságban volt, aminek az az egyszerű oka,
hogy a rang iránti megbecsülésből ezeknek a diákoknak feljegyezték a társadalmi
származását, főleg a főrangúakét. Reálisabb képet kapunk, ha megnézzük egy
mintaévnek, az 1640/41 tanévnek a pontos adatait (lásd a 3/b. táblázatot). Az ebből az
évből fennmaradt színlap megőrizte számunkra a teljes diákság névsorát, társadalmi
rangját, nemzetiségét: a 63 diákból 46-an nobilisok, vagyis 73%, 1 diák liber baro, a
többi 16 diáknak nem jelezték a társadalmi helyzetét, vagyis valószínű, hogy nem
voltak nemesek, ők ilyenformán 25%-ot tesznek ki. Nézetem szerint ez az arány
jobban megközelíti a valóságot, még ha nem is terjeszthető ki az egész gimnáziumi
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időszakra, az arányok az idők folyamán változhattak a század negyvenes éveihez
viszonyítva.
3/b. táblázat
A monostori gimnázium diákjainak társadalmi helyzete az 1640/41 tanévből
Társadalmi kategóriák
Liber Baro
Nobilis
Nincs jelölve
Összdiákság

Diákok
1 fő
46 fő
16 fő
63 fő

Százalék
1,5%
73%
25,5%
100%

A főnemes származású diákok aránya mindenesetre a két mérés között van: a
kongregáció diáknévsorait olvasgatva, majdnem minden évben volt egy-két, később
három főrangú diákja a társulatnak. Ugyan a Kongregáció éves bejegyzéseiben a
jezsuiták csak a 80-as évektől jegyezték fel rendszeresen a főnemes diákok címét ill.
rangját – korábban is néha, de nem rendszeresen – de a névből elég egyértelműen meg
lehet állapítani, ha valamely történelmi erdélyi nemes család ivadékáról van szó. A
névelemzés alapján tehát 7% körülire teszem a főnemes származású diákok arányát a
kolozsmonostori gimnáziumban (lásd a 4. táblázatot).
Mely családok fiai jártak tehát a monostori gimnáziumba a 17. században?
Ha csak a legismertebb családokat nézzük: az Apor grófi család 4 tagja járt
Monostorra: Lázár (1649), György (1667), Péter (1689) és Farkas (1696), közülük a
legismertebb Péter, a Metamorphosis Transylvaniae szerője, aki bárói címet szerzett a
családnak. A Bálintith bárói család 2 tagja: az apa, Zsigmond (1655), később Torda
vármegye főispánja és fia, György (1692), később guberniumi titoknok. A Boér család
mindkét ágából, 1681-ben egyszerre 4-en lesznek kongreganisták. Ide járt gróf Csáky
László, Doboka főispánjának 4 fia a 70-es évek végétől a 90-es évekig. A Haller
grófoknak 6 tagja, az első, Haller János, a későbbi prózaíró 1642-ben lépett a
kongregációba, fia, István nevét 1667-ben jegyezték, ő később a Katolikus Státusban
aktívan tevékenykedett. A székely Henter családnak az 1690-es években szintén 5
tagja járt ide. A Jósika család tagjai nemzedékeken keresztül Monostoron tanultak, 7
tagjukkal találkozunk az 50-es években (Gábor és László), a 70-es években (Ferenc és
Farkas), a 80-as (Sámuel és Zsigmond) és 90-es években (Gábor) egyaránt.
Monostoron járt iskolába a Kamuthy család sarja, Farkas (1642). Itt tanult Kálnoki
Sámuel (1654) státus-férfiú, aki grófi címet szerzett és később kancellár lett, valamint
fia, Ádám (1696). A Kornis grófok közül 4-el találkozunk, Gáspár az 50-es években
és további három a 90-es években. A Kun családnak úgyszintén nemzedékeken át
iskolája maradt Monostor, 8-an jártak ide. A Lázár grófok sorát István indítja (1642),
aki később a katolikus ügy nagy támogatója, a szárhegyi ferences kolostor újjáalapítója
és György (1647); három évtized kihagyás után a 80-as és 90-es években további 4
Lázár tanul itt. A szintén nagy katolikus Mikes családból, 1642-ben Tamást, 1680-ban
pedig Mihályt vették fel a kongregációba, utóbbi szerzi meg a család számára a bárói
és a grófi címet. A Mikolák közül 3-an végezték tanulmányaikat Kolozsmonostoron,
báró Mikola László 1674-től, édesapjáról, Zsigmondról – noha nincs a névsorunkban –
szintén tudjuk, hogy korábban a jezsuitáknál tanult. A Petkiek közül szintén 3-an
tanultak itt, Pál (1642), István (1684) és Dávid (1693). A Prinyi bárók közül későn,
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csak a 80-as években iratkoztak be 4-en. A Száva családból 3-an tanultak itt, köztük
1685-től Mihály, később zarándi főispán, aki bárói címet szerez. A frissen katolizált
Tholdalagi Mihály országgyűlési elnök, Torda megye főispánja is Kolozsmonostorra
iratta be fiát, Mihályt (1641), akiből később szintén országos tanácsúr lesz. A Torma
családnak 11 tagja tanult a jezsuitáknál végig az egész időszakon keresztül. A
Toroczkai családból 4-en, a bárói címet megszerző János 1689-től, a többiek a 90-es
években tanultak itt. S legvégül a Wass családnak is tanult Monostoron 2 tagja: Pál
(1651) és János (1697).
4. diagram
A főrangú diákok megoszlása a gimnáziumi korszakban
Főnemes
Összesen
családok
Apor
4
Bálintith
2
Boér
5
Csáky
4
Haller
6
Henter
5
Jósika
7
Kamuthy
1
Kálnoki
2
Kornis
4
Kun
8
Lázár
6
Mikes
2
Mikola
3
Petki
3
Prinyi
4
Száva
3
Toldalaghi
1
Torma
11
Toroczkai
4
Wass
2
86
(100%)

40-es
évek
1

50-es
évek

60-as
évek
1

70-es
évek

80-as
évek
1

1
4
3
1

1
2

2

2
1
2

90-es
évek
1
1
1
1
2
4
1

1
2
2
1

1
1
4
1

1

1
1
1
6

1

1

16
(17,5%)

1
12
(14%)

3
(3,5%)

1
2
1
1
1

1
4

2
2
1

7
(8%)

1
3
1
2

21
(25%)

1
3
1
28
(33%)

Megállapítható ugyanakkor, hogy egész vizsgált időszakunkban, 1641-1698
között, nem volt egyenletesen egyforma a főnemes családok fiainak kolozsmonostori
tanulása (lásd a 4. táblázatot): évtizedenkénti bontásban az 1640-es és 50-es években
még viszonylag szép számban tanultak itt, de a 60-as, 70-es években nagyon lezuhant
a számuk az iskolában. A 1680-as évektől kezdve viszont, amikor a katolikusok
számára kezdett könnyebbedni a helyzet, és különösen az 1690-es években, amikor
Erdély a Habsburg Monarchia része lett és a katolikus vallás kezdett előnyt jelenteni,
nagyon megugrott az arisztokrata diákok száma a jezsuiták gimnáziumában: a főrangú
diákok egyharmada az egész időszakot tekintve ebben az utolsó évtizedben tanult
Monostoron.
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5. táblázat
Nemesi családnevek a kolozsmonostori gimnáziumban (1641-1698)
Nemes családok
Adorján
Alvinczi
Ambrus
Andrási
Angyalosi
Antal
Antalfi
Bakó
Balásfi
Balási
Bálintfi
Balló
Balogh
Baróti
Bede
Beke
Belkény
Benkő
Benő
Bertalan
Berzenczei
Bialis
Bíró
Bittó
Bocskor
Bodó
Bodonyi
Boné
Bornemissza
Boros
Bors
Both
Bögözi
Bölönyi
Budai
Chichay
Czikó
Czutz
Cseh

Nemes családok
Csernátoni
Csibi
Csintalan
Csiszár
Csókfalvi
Damokos
Daniel
Darvas
Demeter
Demjén
Deső
Egyed
Éltes
Endre
Enyedi
Erőss
Esztelneki
Farkas
Felvinczi
Ferenczi
Fodor
Fogas
Folta
Forró
Fülö
Gaál
Galgóczi
Géczi
Gergely
Gergelyfi
Görösfalui
Györffi
Gyulai
Hadi
Hamar
Hatolkai
Havasely
Héja
Herczeg

Nemes családok
Hodor
Horváth
Hozó
Illyés
Imecs
Incze
Istvánfi
Jakab
Jakó
Jancsó
Jankó
Jánosi
Jékei
Jósa
Kánya
Kapi
Karda
Kászoni
Kelemen
Kerczó
Kerepeczi
Keresztes
Keresztúri
Királyfalvi
Kiss
Komáromi
Koncz
Konrád
Kóré
Kovách
Kozma
Kövér
Lajos
Lány
László
Lászlófi
Lázár
Lenkes
Lövéthei

Nemes családok
Léstyán
Létai
Lippai
Literáti
Lőrincz
Lugosi
Lukács
Macskási
Maksai
Mártonfi
Matis
Mátyus
Ménasági
Mihálcz
Mihályfi
Mihályi
Mihocza
Miklósfi
Mikó
Miksa
Modra
Nagy
Napoly
Olasz
Orbán
Pais
Páll
Pater
Pécsi
Peres
Pesti
Petracz
Pongrácz
Puj
Rácz
Rancz
Rugonfalvi
Sales
Sándor

Nemes családok
Simon
Sólyom
Somai
Sombori
Stratti
Szabó
Szacsvai
Szalárdi
Szárazberki
Szegedi
Székely
Szelendi
Szentimrei
Szentkirályi
Szentmártoni
Szentmiklósi
Szentpáli
Szentsimoni
Szépvizi
Szigeti
Szilvási
Szokolóczki
Szőcs
Szőlősi
Tamási
Tankó
Tompos
Tordai
Török
Trauzner
Turnya
Udvarhelyi
Váradi
Vargyasi
Varjú
Veres
Zeller
Összesen:
193 család

A legszélesebb és anyagi helyzetüket tekintve a legvegyesebb tanulói réteg a
nobilisok, ebbe a kategóriába a vármegyei középirtokos nemesség fiaitól a székely lófő
(primipilus) származásún keresztül a szabadparaszti életmódot folytató „hétszilvafás”
kisnemes székely fiáig mindenki belefér, nemesi jogállásuk köti össze őket. Éppen
ezért a nemes származásúak arányát illetően teljesen reális a 73% körüli arány (lásd az
5. táblázatot).
A maradék 20%-nyi diákságot a nem nemesi származásúak teszik ki, akiket
ignobilis, colonus és libertinus szóval jelöltek.
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A gimnázium diákjainak földrajzi származása
A Mária Kongregáció anyakönyve a diákok származására vonatkozóan szintén
nem tartalmaz bejegyzéseket. Ennek ellenére az említett kiegészítő, másodlagos
forrásokból 278 diák születési helyét sikerült összegyűjtenem, ez a diákok 22%-a. Ez
az adatmennyiség elegendő arra, hogy képet alkossunk a jezsuita gimnázium földrajzi
vonzáskörzetéről, arról, hogy Erdélyből honnan érkezett ide a legtöbb diák. Mivel a
katolikus oktatási hálózatban a kolozsmonostori-kolozsvári gimnázium volt az
egyetlen teljes, vagyis hatosztályos képzést nyújtó gimnázium, ezért az iskolának
Erdély területén országos jelentősége volt, a legfontosabb katolikus iskolának
számított. A többi gimnázium közül egyik sem haladta meg a négyosztályos szintet,
ahol a szintaxisig bezárólag tanítottak: ilyen kisgimnázium volt a jezsuiták
gyulafehérvári és székelyudvarhelyi gimnáziuma, valamint a ferencesek csíksomylói
iskolája és a legkésőbb alapított esztelneki iskola, amelyet a minoriták vezettek.
6. táblázat
A jezsuita gimnázium diákjainak megoszlása származási hely szerint
Ismert adat: 278 diák esetében
Megye, város
Háromszék
Csík szék
Udvarhely szék
Kolozsvár
Kolozs megye
Alsó-Fehér megye
Kraszna megye
Maros szék
Temes megye
Belső-Szolnok megye
Hunyad megye
Torda megye

Diák
100
97
25
13
7
6
6
4
2
2
2
2

Megye, város
Csongrád megye
Heves megye
Komárom megye
Máramaros megye
Nógrád megye
Szepes megye
Trencsén megye
Ung megye
Küküllő megye
Kővár vidéke
Buda, Pest, Óbuda
Kőrös megye

Diák
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A kolozsmonostori-kolozsvári gimnázium legtöbb diákja természetesen a
Székelyföldről érkezett, hiszen ott élt a legtöbb katolikus. A diákok 80%-a a három
székely székből származott (lásd a 6. táblázatot), a legtöbben Háromszékből (36%),
ami azért érdekes, mert e szék fele-fele arányban volt katolikus és protestáns. Az
erdélyi oktatástörténettel foglalkozók számára viszont közhely, hogy a háromszéki
székelység körében a tanulásnak, a műveltség megszerzésének és általa törénő
társadalmi emelkedésnek a legerősebb hagyományai voltak egész Erdélyben, de a
Székelyföld tekintetében is. Az is magyarázata e nagy diáklétszámnak, hogy az
esztelneki iskolát csak korszakunk végén hozták létre (1680), így a Sepsi, Kézdi és
Orbai székből származó székelyeknek nem volt helyben kisgimnáziumuk sem, mint a
csíkiaknak Csíksomlyó, vagy az udvarhelyieknek Udvarhely. A diákok másik harmada
a színkatolikus Csík székből (35%) érkezett, és 9% Udvarhely székből. Kolozs megye
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többsége protestáns lakosságú, az a 7%-nyi diákság, aki innen származott javarészt
monostori és a környező néhány katolikus faluból való, valamint Kolozsvárról, ahol a
katolikus nemesség kis szigetet alkotott.
A katolikus iskolahálózat létére – ha szerényebb méretekben működött is, mint
a protestánsoké – utalnak a kolozsmonostori diákok előző tanulmányaira vonatkozó
adatok. Csak néhány év szolgált példának: a székelyföldi gimnáziumok közül a
csíksomlyói és az esztelneki-kantai iskola diáknévsorai a a Hitterjesztési
Kongregációnak küldött misszionáriusi jelentésekben maradtak fenn a 17. század 80as, 90-es éveiből.220 A kiadott névsorokat áttekintve, jó pár név ismerősen
visszaköszön, olyan diákoké, aki később Kolozsmonostoron, illetve Kolozsváron
folytatták gimnáziumi tanulmányaikat. Összesen 165 diáknál találtam előző
gimnáziumi tanulmányokra vonatkozó adatokat. A csíksomlyói ferences
gimnáziumban 1689-ben tanult diákok közül például 138 diákból 34-en tanultak
tovább Kolozsváron. Az esztelneki minorita gimnáziumból 1692-ben 101 diákból 33an tanultak tovább a kolozsvári jezsuitáknál. Udvarhelyen, a század közepétől működő
jezsuita kisgimnáziumból a kezdetektől rendszeresen küldték tovább Kolozsvárra a
szintaxist befejező tehetséges székely fiatalokat, az 1689-től kezdődő évtizedben
például összesen 77 diákot (1689-ben 10-et, 1690-ben 9-et, 1691-ben 4-et, 1692-ben 3at, 1693-ban, 1694-ben, 1695-ben, 1696-ban, 1697-ben, 1698-ban 9-et).221
A gimnázium diákjainak nemzetisége
Kétséget kizáróan kijelenthető, hogy a 17. században a kolozsmonostorikolozsvári gimnázium a katolikus magyarok és székely-magyarok iskolája volt. A
diákok 23%-nak, 286 diáknak ismerjük a nemzetiségét.
A 7. táblázatban feltüntetett megjelöléseket használták – a fejezet elején
felsorolt kiegészítő – forrásokban, amelyből világosan kitűnik, hogy a diákok
többsége, mintegy 77%-a ungarus, illetve siculus és a magyar nevek alapján
nyugodtan feltételezhetem, hogy a transylvanusnak jelölt diákok többsége is magyar
etnikumú volt. A nem magyar diákok arányát a gimnáziumban 5% körülire becsülöm:
a vallási unió előtt kevés román, legfeljebb néhány elmagyarosodott nemesi származék
iratkozott ide be, a protestáns szászok pedig jól kiépített iskolarendszerrel
rendelkeztek.
7. táblázat
A jezsuita gimnázium diákjainak nemzetiségi megoszlása
Ismert adat: 286 diák esetében
Nemzetiségi kategória
Ungarus, Hungarus
Siculus

Diák
112
108

Százalék
39,1%
37,7%

SÁVAI JÁNOS: A csíksomylói és a kantai iskola története. Documenta Missionaria II/II. Szeged, 1997.
Függelék. 262-439.
221
Az udvarhelyi jezsuita gimnázium anyakönyvét 1689-től kezdék vezetni. A jezsuita és a református
gimnázium diákjainak anyakönyvét kiadta: ALBERT DÁVID: Székelyudvarhely református és katolikus
diáksága. Szeged, 2005.
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Transylvanus,
Ungarus Transylvanus
Valachus
Moldavus,
Ungarus Moldavus
Saxo
Dalmata
Graecus

53
3
4
2
1
1
1
1

19,5%
1,3%

Továbbtanulás a jezsuita gimnáziumból
Mivel az erdélyi katolikusoknak a 17. században a kolozsmonostori
hatosztályos gimnáziumnál nem lehetett magasabb szintű oktatási intézménye, nem
lehetett akadémiája, papképzője, nyilvánvaló, hogy a katolikus társadalomnak nem
volt lehetősége egy a protestánsokéhoz hasonló nagyságrendű akadémiai végzettségű
elit réteg kitermelésére. Ennek következménye, hogy óriási katolikus paphiány volt, a
meglévő papság nagy részének pedig alacsony tudományos színvonala volt.
Papnevelők híján sok pap a plébánosok oldalán sajátította el hivatásának inkább csak
gyakorlati ismereteit és titokban valamely missziós püspöktől vette fel az egyházi
rendet.
A katolikusok számára egyetlen út kínálkozott a továbbtanulásra: a
magyarországi vagy külföldi egyetemekre, akadémiákra történő beiratkozással. Ennek
a megoldásnak azonban számos buktatója volt, ami miatt ez sem vezetett ahhoz az
eredményhez, hogy a katolikusoknak elegendő számú egyházi értelmisége legyen.
Tudjuk, a 17. században nem beszélhetünk a mai értelemben vett értelmiségről, mint
azonos helyzetű, közös vonásokkal rendelkező társadalmi rétegről: több társadalmi
csoport volt, amely értelmiséginek minősíthető foglalkozást űzött hosszab-rövidebb
ideig, mint a jogászok, tanítók, orvosok és borbélyok, lelkészek stb.222 Ezek közül az
egyházi értelmiségé volt a leginkább egységes társadalmi réteg, amelynek közös
ismérve volt, hogy normális esetben akadémiai képzettséggel rendelkezett. Az erdélyi
katolikus világi papság egésze a 17. században nem tudott megfelelni – nem a saját
hibájából – ennek a társadalom által is elvárt színvonalú műveltségnek. A tömeges
külföldi továbbtanulást megnehezítette az ehhez szükséges anyagiak hiánya, másrészt
a korlátozó rendelkezések. II. Rákóczi György például 1648-ban megtiltotta a
katolikusok külföldi egyetemeken való tanulását, és korlátozták a végzett papok
hazatérését is. Az is igaz, hogy sok erdélyi, főleg székely ifjú, akinek sikerült
Nagyszombatban vagy máshol továbbtanulni, nem is akart hazatérni a nyomorúságos
viszonyok közé, hanem a fényesebb pálya és jobb megélhetés reményében
magyarországi egyházmegyékben helyezkedett el. Akik kevésbé az önös érdekeiket
nézték, hanem missziós hivatásnak tekintették a nehéz erdélyi körülmények közötti
munkát, azok a szerzetesek, jelesül a jezsuiták és a ferencesek, viszont ők nem voltak
elegen és nem is az volt a fő feladatuk, hogy betöltsék a világi papság hiányát.
A katolikus egyházi értelmiségen belül a jezsuiták alkották a művelt elitet –
mint tudjuk, az ő kiképzési idejük a leghosszabb az egyház szerzetesrendjei között, 11PÉTER KATALIN: Az értelmiség és a XVII. század közepének politikai mozgalmai. IN: A
magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században. Szeged, 1984.
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12 esztendő, míg kész, ítélőképes, küldetésre alkalmas szerzetessé válnak – éppen
ezért a korlátozó intézkedések elsősorban ellenük irányultak: Erdélyben a kijelölt
három helyen kívül nem működhettek és meglévő létszámukat sem növelhették új
rendtagokkal, I. Rákóczi György például visszatérésre kényszerítette Jászberényi
atyát, akit a rend a harmincas évek végén küldött az erdélyi misszióba. 223 A rend mégis
megpróbálkozott azzal, hogy kolozsvári gimnáziumának diákjaiból is növelje tagjai
sorát.
Ismerjük a jezsuiták elképzeléseit egy hazai, Monostoron létrehozandó
papnevelő felállítására. Az 1650-ben, az erdélyi vallási helyzetről és a katolicizmus
megerősítésének lehetőségeiről Rómába írt jelentésből kiderül, hogy tervezgették egy
titkos papnevelő felállítását Kolozsmonostoron, amely titokban biztosítaná a papi
utánpótlást.224 A jezsuiták felismerték, hogy utánpótlást elősorban a tömbkatolikus
Székelyföldről toborozhatnak, ahol sok ifjú érez papi hivatást. Az elképzelés szerint
Monostoron összegyűjtenék ezeket az ifjakat, akik valamely székelyföldi
négyosztályos gimnáziumban végzett tanulmányaikat itt kiegészítenék a retorikáig,
utána a jezsuita magiszterektől filozófiát tanulnának, teológiai képzésüket pedig – a
gyakorlatias s nem az elméleti teológiára helyezve súlyt – a páterek végeznék. Minden
egyes ifjúnak egy-egy patrónust szereznének a rangosabb erdélyi katolikus nemesek
közül, akik létfenntartásukhoz, taníttatásukhoz hozzájárulnának, azzal a
kötelezettséggel, hogy fölszentelésük után patrónusaikhoz mennek lelki szolgálatra
nekik és népüknek. Ezek az ifjak – az összeütközések elkerülése végett – világi
ruhában járnának, csak a szertartásokhoz öltenének egyházi ruhát. A bécsi Pázmáneum
lenne a minta, persze külsőségek nélkül. A végzett ifjakat pedig, püspök hiányában,
Moldvába, vagy Kassára küldenék ki, hogy felszenteljék őket. Mint tudjuk, a
jezsuitáknak ebből az elképzeléséből nem lett semmi.
Maradt az utánpótlás másik útja, a diákok magyarországi vagy külföldi
egyetemekre való felkészítése. Minden nehézség ellenére a monostori gimnázium
diákjainak egy része továbbtanult Nagyszombatban, illetve Kassán, és eljutottak a
Habsburg Birodalom katolikus egyetemeire, Bécsbe, Grazba, Olmützbe, végül pedig
Rómába is. A nagyszombati egyetemen és a fent említett külföldi tanintézetekben
tanult magyarországi diákok nevét, tanulmányi adatait az utóbbi évek peregrinációs
kutatásai feltárták, összegyűjtötték és adattár formájában publikálásra kerültek.225 Ez
megkönnyíti dolgunkat, pontos adatokkal tudjuk igazolni a 17. századi erdélyi
katolikusok egyetemi tanulmányait is. Összevetve a Mária Kongregáció
anyakönyvének diákneveit a nagyszombati egyetem promoveált hallgatóiról publikált
diáknévsorral, valamint a külföldi akadémiák magyarországi diákjairól kiadott
kötetekkel számos Monostoron tanult diák nevével találkoztam.
8. táblázat
GALLA FERENC: Ferences misszionáriusok Magyarországon. i . m. 154.
(Páter Helesféni Anrás) jezsuita szerzetes jelentése az erdélyi vallási helyzetről és arról, hogyan
lehetne megerősíteni a fejedelemségben a római katolikus egyházat. 1650. Kolozsvár. Közli: BENDA
KÁLMÁN és KENÉZ GYŐZŐ. A Ráday Gyűjtemény évkönyve. VI. Budapest, 1989. 210-232.
225
E nagy jelentőségű forráskiadás központja az ELTE Levéltára, ahol Szögi László vezetésével több
mint egy évtizede folyik a kutató- és gyűjtőmunka, amelynek végső célja az Európa egyetemeire
történt egyetemjárásban résztvevő diákok adatbázisának összeállítása a középkortól 1918-ig, amelynek
eredményeként már 14. kötet látott napvilágot. Lásd a 216. jegyzetet.
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A jezsuita gimnáziumban tanultak közül papok lettek226
Év

Diák

Össz.
pap
lett

Jezsui
ta
lett

1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
Össz.

64
22
46
8
10
11
8
10
21
200

14
16
4
1
1
1
3
1
4
45

3
4

1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
Össz.

20
20
14
26
31
31
16
1
3
8
170

4
2
3

1667
1668
1669
1670
Össz.

36
13
17
14
80

1
2

12

13
4
3
2
22

Feren
ces
lett

3

1
1

1
9

1
4

2
1

1

1

4

1
1

2

4
1

4

Év

Diák

Össz.
pap
lett

1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
Össz.

13
18
23
20
29
23
15
3
16
40
200

1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
Össz.

39
30
32
25
17
22
26
13
23
26
253

3
8
10
6
2
2
5
2

1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
Össz.

11
36
43
21
38
54
56
43
302

1
3
7
2
4
6
4
1
28

Össz.

1205

166
13,7%

2
1
1
4
1
1
2
2
6
20

1
39

Jezsui
ta
lett

Feren
ces lett

1
1
2
1
1
1
2
4

1
2
1

5
1
2
1
2
1

1
1

1

6

8

1

1
2
1
3

1
2

7

27
2,2%

28
2,3%

A kolozsmonostori gimnázium 141 diákjánál találtam egyetemi továbbtanulásra
vonatkozó adatot, ami a diákok 12%-a. Ezt a vizsgált elsődleges forrás, a Mária
Kongregáció anyakönyve is igazolja, illetve kiegészíti: a pályválasztást illető utólagos
bejegyzésekben, ha mást nem is, de a papi hivatás választását rendszeresen
feljegyezték. Azt, hogy az illető diák factus sacerdos, vagy factus clericus, illetve
factus Jesuita, vagy factus Franciscanus fontosnak tartották feljegyezni, mert saját
sikerüket, eredményüket tükrözte. Vizsgált időszakunkban összesen 166 diákról
jegyezték fel, hogy pap lett belőle, ami a teljes diáklétszám 14%-a. Ezen belül a
monostori gimnázium diákjai közül 27-en gyarapították a jezsuita rend tagjait, ez a
diákok 2,2%-a. Ferencesek is ugyanannyian lettek, 28-an, 2,3%-nyian (lásd a 8.
táblázatot). Erről a 14%-nyi diákságról csak azt tudjuk, hogy később pap lett, de nincs
mindegyikükről információ arra, hogy hol végezték felsőfokú tanulmányaikat. Abból a
Táblázatunkban az időrend csak azt jelzi, hogy az illető évben a kongregációba lépett diákról
tudjuk, hogy később papi pályára ment. Az érdekes itt a papnak készülők száma, nem az időrend.
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12%-nyi diákságból, akikről pontosan tudjuk, hogy hol és mikor tanultak tovább, nem
mindenki lett pap – bár a többség (70%) igen – hanem világi személy maradt, például
azok a közép- és főnemesi diákok, akik nem hivatást választottak, hanem „csak”
műveltséget, tudást szereztek az egyetemen. A két csoport között tehát átfedés van:
mivel 14%-ról biztosan tudjuk, hogy pap lett, és a 12%-nyi továbbtanulóról tudjuk,
hogy közülük nem mindenki tanult teológiát, nem tévedünk nagyot, ha feltételezzük,
hogy annál többen folytattak egyetemi tanulmányokat, mint ahányan papok lettek,
azaz a monostori gimnázium diákjainak mintegy 17-18%-a egyetemen tanult
tovább.
Milyen társadalmi rétegekből verbuválódott az egyházi értelmiség? Valamennyi
pappá lett diák társadalmi helyzetére nincs adatunk, csak majdnem felére (44%), ezek
mind nemesi származásúak, a többiekre (56%) nincs adat. Reális aránynak tűnik, hogy
a katolikus papok többsége egyszerű családból származik, szabad közszékely vagy
jobbágycsalád fia, aki számára a pappá válás kitörési lehetőséget, társadalmi
emelkedést jelentett. Földrajzi származás szerint a papnak készülő diákok döntő
többsége (71%) a székely székekből származik, a legtöbben Csíkból és utána
Háromszékből, végül Udvarhely és Maros székből jóval kevesebben. Ha az összes
továbbtanuló diákot vizsgáljuk társadalmi helyzetük alapján, jóval több a nemesi
származásúak aránya (72%) és vannak közöttük főrangúak is.
Hol tanultak a legtöbben? Természetesen Nagyszombatban, a török hódoltságon
túli egyetlen magyarországi egyetemen, amelynek a nagy távolság ellenére igen nagy
vonzereje volt az erdélyi ifjak számára, főleg, hogy az alapítás óta az erdélyi diákok
részére 12 alapítványi hely volt fenntartva. Az alapítványok számát gyarapították
Erdély választott püspökei, akik rendszerint erdélyi származásúak is voltak. Népük és
egyházmegyéjük iránti felelősségből a nagyszombati seminarium generáléban erdélyi
kispapok nevelésére alapítványokat hagytak: Simándi püspök két erdélyi papnövendék
javára, Szentgyörgyi Ferenc püspök 1663-ban 1000 forintot, Szenttamásy Máté
püspök 1676-ban 11000 forintot négy növendék támogatására. A jezsuiták
kolozsmonostori, majd kolozsvári gimnáziumából 114-en, a diákok majdnem 10%-a
tanult ott, közülük 20-an még továbbmentek a bécsi, grazi és római egyetemre. Ha
összeadjuk ez utóbbiakat, akik Nagyszombat után külföldi egyetemekre is eljutottak és
azokat, akik egyenesen Bécsbe, Grazba, Olmützbe vagy Rómába mentek,
megállapítható, hogy a diákok 4%-a tanult tovább Magyarország határain túli
felsőoktatási intézményekben (lásd a 9. táblázatot). Vagyis a 17. századi erdélyi
katolikusok is folytattak egyetemjárást külföldi egyetemekre, csak nyilván jóval
kevesebben, mint az államilag és társadalmilag támogatott protestáns
gimnáziumokból.
A nagyszombati egyetem tehát a 17. században Magyarország területi
megosztottsága ellenére országos jelentőségű akadémia volt, amely az erdélyi
katolikus felsőoktatás híján az erdélyiek részére is betöltötte az értelmiségképzés
feladatát. A jezsuiták monostori, majd kolozsvári gimnáziumából az egész 17. század
folyamán érkeztek ide tanulni vágyók, az erdélyiek létszáma és folytonossága az őket
küldő otthoni iskola stabil vagy kevésbé stabil működésének függvénye. Így a
gimnázium századközepi virágzásának következményeként a 40-es évek második
felében és az 50-es évek első felében évente 2-3 diák érkezett Nagyszombatba, 1656ban egyenesen 6 diák és ebben az évtizedben Bécsbe, Grazba és Olmützbe is eljutott
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néhány diák. Az 1660-as évek ráment a gimnázium Kolozsvárra történő
beköltöztetésének szervezésére, elfogadtatására, csak az évtized végén jutott el 3 diák
Nagyszombatba. Az 1670-es években a kolozsvári gimnáziumban már teljesen
normális mederben folyt az oktatás, ebben az évtizedben nagyon kiegyensúlyozottan
tanultak tovább, évente rendszeresen 2-3 diák iratkozott be Nagyszombatban. A 80-as
évtizedben nőtt az egyetemre menők száma, fele-fele arányban jutottak el a
nagyszombati egyetemre és külföldre. A kolozsvári gimnáziumban a 90-es években
tanult diákok közül mentek a legtöbben továbbtanulni, csak Nagyszombatban 30-an,
Bécsben pedig 6-an iratkoztak be.
9. táblázat
Továbbtanulás a jezsuita gimnáziumból 1641-1698
A gimnáziumban
tanultak:
1640-es években
1650-es években
1660-as években
1670-es években
1680-as években
1690-es években

Nagyszombat

Bécs

7
15
4
20
14
30
90

4
1
1
1
10
6
23

Később továbbtanultak
Graz
Róma Olmütz
1
4
1
2
2
1
11

1
1
1

1
2
1

1
1
5

1
2
7

Privigye

Összes

1
1

14
23
8
23
28
41
137

Hogyan illeszkedik a 17. századi kolozsmonostori, majd kolozsvári jezsuita
gimnáziumból történő továbbtanulás az egész erdélyi (és partiumi) peregrináció
vonulatába? Az utóbbi másfél évtized peregrinációs kutatásai nyomán mostanra már
ismerjük az Európa nagy részében 1526-tól a francia forradalomig terjedő időszak
magyarországi egyetemjárását. A 10. táblázatban régiókra bontva összehasonlítható
adatsorokban tüntettük fel az erdélyi és partiumi katolikusok és protestánsok
egyetemjárását a 16. és a 17. század folyamán. Látható, hogy a reformáció után a 16.
században az erdélyi és partiumi katolikusok peregrinációja a Habsburg Birodalom
egyetemeire, a lengyel, litván tanintézetekre és az itáliai egyetemekre a teljes
egyetemjárásnak mintegy 38%-át teszi ki (282 fő), a protestánsoké pedig Svájc,
Anglia, Hollandia egyetemeire és a német, az észak-német és balti egyetemekre 62%át (467 fő). A 16. században a katolikusok döntő többsége a lengyel, litván
tanintézeteket, elsősorban a braunsbergi és vilnói jezsuiták vezette pápai
szemináriumokat látogatták, míg a protestánsok döntő többsége a német egyetemeket.
10. táblázat
Erdélyi és partiumi diákok az európai egyetemeken és akadémiákon 1526-1699
Régiók
Bécsi tanintézetek
Kisebb birodalmi tanintézetek
Lengyel, litván tanintézetek
Itáliai egyetemek

1526-1599
69
30
111
72
86

1600-1699
108
96
9
52

Összes
177
126
120
124

Katolikus összes

282

265

547

Svájci egyetemek és akadémiák
Angliai, skóciai tanintézetek
Hollandiai egyetemek
Észak-német és balti tanintézetek
Német egyetemek és akadémiák
Protestáns összes

10
1
11
445
467

10
70
383
412
1054
1929

20
70
384
423
1499
2396

Együtt
Katolikus %
Protestáns %

749
37,6
62,4

2194
12,1
87,9

2943
18,6
81,4

Az erdélyi katolikus-protestáns egyetemjárás aránya a 17. században a
következőképpen alakul: míg a katolikus peregrinusok száma alig változik (265 fő),
addig a protestánsoké négyszeresére emelkedik (1929 fő). A 17. század a kálvinista
fejedelmek, Bethlen, a két Rákóczi és Apafi alatt a kálvinizmus virágkora, ekkor volt a
legélénkebbek Erdély és Európa szellemi kapcsolatai és ezt elsősorban a protestáns
diákok külföldi egyetemjárása biztosította. A protestáns peregrináció a 17. századi
teljes peregrináció 88%-át teszi ki, míg ekkor a katolikusoké 12%-ra esik vissza.
A 11. és 12. táblázatban nyomon követhetjük, hogy melyek voltak a
legfontosabb egyetemek, amelyeket a katolikus és protestáns erdélyi diákok a 16-17.
században látogattak.227 Az 50 éves periódusokra bontás pontosabb megállapításokat
és összehasonlítást tesz lehetővé. A 16. század első felében (csak 1526-tól számítva) a
katolikusok kiemelten Bécs (36 fő) és Krakkó (35 fő) egyetemét látogatták, néhányan
Bolognába (3 fő) és Padovába (5 fő) is eljutottak. Ebben az időszakban, a reformáció
erdélyi térhódításának az elején a katolikus peregrinusok még többen vannak (79 fő),
mint a protestáns peregrinusok (52 fő). A protestáns diákok elsősorban a reformáció új
fellegvárát, a wittenbergi egyetemet látogatják.
A 16. század második felében jönnek létre Közép-Európában sorra a jezsuiták
alapította akadémiák: a Habsburg Birodalomban elsőként Olmütz (1573), majd Graz
(1586) és a lengyel-litván térségben Braunsberg (1579), majd Vilnó (1579), Rómában
pedig ekkor nyitja meg kapuit a Collegium Germanicum Hungaricum (1580). A
kolozsvári egyetemalapítás is a meginduló ellenreformációnak ebben az első
hullámában jött létre és az erdélyi katolikusok külföldi egyetemjárását döntően
meghatározta, tudniillik a katolikus peregrinusok egy részét a jezsuita rendbe lépett és
teológiai tanulmányokra kiküldött novíciusok teszik ki. Ebben az időszakban tehát
duplájára nő az erdélyi katolikus peregrináció, amelynek fő iránya a lengyel-litván
térség akadémiái: Braunsberg (37 fő) és Vilnó (14 fő) az erdélyiek szempontjából
ekkor éli virágkorát, a mellettük létesített pápai szemináriumokba küldik a kolozsvári
jezsuiták a rendbe lépett ifjú erdélyieket.228 Krakkó veszít korábbi (középkori)
A 11. és 12. táblázatban szereplő adatokat az ELTE Levéltára kiadványsorozatának, a
„Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban. 1526-1918” című 1-14. kötetes sorozat alapjául
szolgáló összesített peregrinációs-adatbázisból kérdeztem le, amelyet Szögi László, a kutatási projekt
vezetője bocsátott szívesen a rendelkezésemre.
228
SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon
1526-1788. Budapest, 2003.
227
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jelentőségéből. A második fő irány az itáliai egyetemek, közülük elsősorban Padovát
látogatták a legtöbben (30 fő), de Rómában is 18-an tanultak ekkor Erdélyből. A
harmadik helyen Bécs áll, itt ugyanannyian tanulnak, mint a század első felében (33
fő). Igen jelenős szerepet tölt be az újonnan alapított olmützi egyetem, amely
időszakunkban egész Magyarországról a második leglátogatottabb egyetem, Erdélyből
19 diák tanult itt; és megjelennek az első erdélyiek a 80-as évek közepén létrehozott
grazi egyetemen is (8 fő).
11. táblázat
Erdélyi és partiumi diákok a fontosabb külföldi, katolikusok által is
látogatott egyetemeken és akadémiákon 1526-1699
Egyetem, akadémia
Bécs egyetem

1526-1549 1550-1599 1600-1649 1650-1699
36
33
69
39

Graz egyetem
Linz akadémia
Klagenfurt akadémia

-

8
-

47
-

22
1
1

Prága egyetem
Olmütz egyetem

-

3
19

2
24

7

Krakkó egyetem
Vilnó egyetem
Braunsberg akadémia

35
-

6
14
37

3
1
1

-

Bologna egyetem
Padova egyetem
Róma Coll. Germ. Hung.
Róma egyetem
Összesen

3
5
79

7
30
9
9
175

4
20
6
4
181

1
7
8
1
87

A 16. század második felében a katolikusok megnövekedett peregrinációja
mindazonáltal mintegy 30%-át teszi ki az erdélyi egyetemjárásnak, ekkorra a
reformáció robbanásszerű elterjedése visszatükröződik az erdélyiek külföldi
tanulmányaiban is, a protestáns diákok száma nyolcszorosára növekszik (414 fő) és
70%-át adják az erdélyiek peregrinációjának. Ebben a korszakban is elsősorban a
német egyetemeket látogatják: magasan vezet a wittenbergi egyetem (284 fő), de
Frankfurt am Oder-ban is sokan tanulnak (61 fő) és megjelenik a célintézmények
között Heidelberg (21 fő), Tübingen (10 fő), Lipcse (9 fő), Jéna (4 fő) és Altdorf (3
fő). Az észak-német egyetemek közül elsőként Rostock-ot látogatják (10 fő), de
megjelennek az első erdélyiek a két svájci egyetemen Baselban (8 fő) és Genfben (2
fő) is.
A 17. század első felében némileg átrendeződtek a külföldi egyetemjárás
súlypontjai: az erdélyi katolicizmus a jezsuiták negyedszázados kolozsvári
működésének sokat köszönhet, mert magához tért a reformáció utáni tehetetlenségből
és képviselői öntudatosabban kezdtek küzdeni a vallási egyenlőtlenség ellen. A
katolikusok megpróbáltak külső kapcsolatokat és támaszt keresni, a jezsuiták, akik
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1615-ös visszatérésük után három helyen gimnáziumot indítottak az óriási paphiányon
néhány tehetséges ifjú magasabb tanulmányokra való továbbküldésével próbáltak
segíteni. Így inkább az a csodálatraméltó, hogy a katolikusok nehéz helyzete ellenére a
17. század első felében ugyanannyian, sőt egy kicsivel többen (181 fő) mentek
külföldre tanulni, mint az előző félévszázadban, ami a teljes erdélyi egyetemjárás
21%-t teszi ki. Ebben az időszakban a bécsi egyetem vette át a vezető szerepet az
erdélyi katolikusok peregrinációjában, 69 diák tanult itt, ami duplája az előző időszak
diákjainak. Ennek oka, hogy Bécsben a jezsuiták 1624-ben átvették az egyetem
irányítását, újjászervezték az oktatást és a Habsburg Birodalom fővárosának egyeteme
színvonal tekintetében vezető helyre került a birodalom egyetemei között. 229 A 17.
század első felében a grazi egyetem látogatottságának hatalmas felfutása tapasztalható:
Bécs után a második leglátogatottab egyetem, nemcsak a királyi Magyarországról,
hanem Erdélyből is, 47-en tanultak itt. A grazi egyetem meghatározó szerepet játszott
a magyarországi harcos ellenreformációban, sorra bocsátotta ki a jól képzett
teológusokat, akik a királyi Magyarországon sikerrel térítettek és betöltötték az
újonnan alapított jezsuita gimnáziumokban (Nagyszombat-1615, Győr-1626, Pozsony1627) az utánpótlás nevelésének feladatát is. A Magyarországon működő jezsuiták
között erdélyiek is találhatók, akik sok esetben nem tértek, vagy térhettek haza, hanem
a királyi Magyarországon futották be papi életpályájukat. Az olmützi egyetem kerül a
harmadik helyre látogatottság tekintetében, ahová a 17. század első felében, elsősorban
az első két évtizedben, többen mentek tanulni Erdélyből, mint az előző félévszázadban
(24 fő). Összesítve tehát megállapítható, hogy a 17. század első felében Erdélyből a
katolikusok peregrinációjának majdnem 80%-a a Habsburg Birodalom egyetemeire
irányult230, a többiek pedig az itáliai egyetemeket látogatták (18%), főként Padovát; az
előző félévszázadban vezető lengyel-litván akadémiák pedig ekkorra teljesen
elveszítik jelentőségüket az erdélyiek számára, mindössze 5 diák jutott el ide.
A protestáns peregrináció a 17. század első felében tovább nőtt (666 fő), a teljes
erdélyi peregrináció 79%-át teszi ki. A látogatott 10 német egyetem között még
mindig vezet Wittenberg és Frankfurt am Oder, noha már valamivel kevesebb erdélyi
tanult itt, ugyanis ekkor már kiszélesedett a célintézmények palettája és Európa más
régióiban lévő egyetemek is kedveltté váltak az erdélyiek számára.
12. táblázat

Erdélyi és partiumi diákok a fontosabb külföldi, protestánsok által
látogatott egyetemeken és akadémiákon 1526-1699
Egyetem, akadémia
Franeker egyetem
Utrecht egyetem
Groningen egyetem
Leiden egyetem

1526-1549
-

1550-1599
1
-

1600-1649
51
15
9
44

1650-1699
82
46
30
93

KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA: Magyarországi diákok a bécsi tanintézetekben 1526-1789. Budapest,
2004. FAZEKAS ISTVÁN: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623-1918 (1951). Budapest,
2003.
230
VARGA JÚLIA: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 15601789. Budapest, 2004.
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Basel egyetem
Genf egyetem

-

8
2

1
-

6
2

Oxford egyetem
Cambridge egyetem
London Gres. Coll.

-

-

9
11
13

12
12
12

Königsberg egyetem
Rostock egyetem
Greifswald egyetem
Thorn akad. gimn.
Danzig akad. gimn.
Elbing akad. gimn.
Stettin akad. gimn.

-

1
10
-

107
16
3
91
23
10
7

60
14
5
55
6
1
3

Wittenberg egyetem
Frankfurt/O. egyetem
Lipcse egyetem
Jéna egyetem
Heidelberg egyetem
Altdorf egyetem
Strassburg egyetem
Tübinga egyetem
Marburg egyetem
Bréma akad. gimn.
Halle egyetem
Helmstedt egyetem
Összes:

41
6
5
52

284
61
9
4
21
3
10
414

146
45
18
1
22
14
4
4
1
1
666

462
43
62
67
2
55
78
4
8
4
2
1
1227

Ilyenek voltak az északi, Balti-tenger melletti térség egyetemei, amelyek a 17.
század első felében hol porosz, hol lengyel, hol svéd uralom alá tartoztak és ahová
Erdélyből ugyanolyan arányban mentek továbbtanulni, mint a német egyetemekre. Az
erdélyiek leginkább a térség legjelentősebb protestáns egyetemét, a poroszországi
Königsberget látogatták (107 fő), de sokan tanultak Torun (91 fő), Danzig (23 fő)
egyetemén is. A kálvinista diákok ekkor már Hollandia egyetemeit keresik fel,
Franeker (51 fő), Leiden (44 fő), Utrecht (15 fő) és Groningen (9 fő) egyetemét. 231
Ekkor jutnak el az első erdélyiek Anglia egyetemeire is, Oxfordba, Cambridge-be, a
londoni Gresham College-ba.232
Végül a 17. század második felében az erdélyi katolikusok peregrinációja az
előző időszakhoz képest drasztikusan visszaesett, kevesebb mint a felére csökkent (87
fő). Ez az erdélyi katolicizmus különösen nehéz helyzetével magyarázható, azzal,
hogy II. Rákóczi György a katolikusokkal szemben több megszorító intézkedést is
foganatosított, többek között 1648-ban megtiltotta a katolikusok magyarországi és
külföldi továbbtanulását és a katolikus ifjakat a protestáns kollégiumokba irányította.
A katolikusok elleni intézkedés volt a jezsuiták kiutasítása az országból (1653), ami,
BOZZAY RÉKA – LADÁNYI SÁNDOR: Magyarországi diákok holland egyetemeken 1575-1919. Budapest,
2007.
232
GÖMÖRI GYÖRGY: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789. Budapest, 2005.
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ha nem is valósult teljes egészében meg – az erdélyi származásúak bennmaradhattak –
de több jeles rendtagnak távoznia kellett, ami a katolikus oktatószemélyzet számának
csökkenését jelentette. A katolikusok legfontosabb iskolája, a kolozsmonostori
gimnázium a 60-as évek első felében – amíg Kolozsváron fel nem állíthatták új
iskolájukat – szüneteltette működését, és mivel csak itt volt Erdélyben a
katolikusoknak nagygimnáziumuk, eleve nem volt annyi diák, aki befejezte volna
gimnáziumi tanulmányait, mint korábban. Emellett a 17. század második felében
erősödött az erdélyi katolikusok elszigeteltsége Európa katolikus felétől, azok az
alapítványi helyek, amelyeket korábban kizárólag erdélyiek számára létestettek a
különböző katolikus akadémiákon – például Olmützben – feledésbe merültek, a
helyeket szívesebben töltötték be ottani, hazai diákokkal. Ezért találkozunk ebben az
időszakban egyre kevesebb erdélyi katolikussal Bécsben (39 fő) és Grazban (22 fő),
valamint Rómában (9 fő). Nem mellékes azonban, hogy ugyanekkor, a 70-es, 80-as,
90-es években Nagyszombatban egyre több Kolozsváron végzett diákkal találkozunk,
tehát míg a külföldön tanultak száma csökkent, addig a magyar haza másik felében
lévő egyetemen – ahol évente 12 alapítványi hely várta az erdélyieket – nőtt az erdélyi
katolikusok száma. Miközben a katolikusok az erdélyi peregrináció 7%-át adják ebben
az időszakban, addig a protestáns peregrináció ekkor éri el csúcspontját, az előző fél
évszázadhoz képest megduplázódik a protestáns diákok külföldi egyetemjárása (1227
fő), vagyis az erdélyi peregrinusok 93%-a protestáns. Európa valamennyi protestáns
egyetemén ott vannak az erdélyiek: a legtöbben a német egyetemeken (64%), ahol a
régiek mellett új központok is fontossá válnak, mint Lipcse, Jéna, Strassburg. A másik
legfontosabb irány a hollandiai egyetemek (20%) és a harmadik helyre szorulnak
látogatottság szempontjából az észak-német térség egyetemei (12%).
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Karrierpályák, további életutak
A továbbtanulók többsége, mint említettem, világi pap lett. Valamennyi
kongreganista későbbi életpályáját nem lehetett nyomon követni, inkább csak egy–egy
típusra hozok példákat.
A többséget nyilván az egész életükön át plébániákon szolgáló lelkipásztorok
adják. A Nagyszombaton tanultak közül ilyen volt a csíkszéki Kánya Balázs, aki 1668ban lett a kongregáció tagja, 1673-77 között végezte bölcsész és teológiai
tanulmányait, hazatérve Nagykászonban, majd Baróton plébánoskodott. A gyergyói
Győrfi Péter 1667-ben lépett a kolozsvári kongregációba, nagyszombati tanulmányok
után Csíkszenttamáson és Csíkszentdomokoson plébános.
Voltak, akik tehetségük, illetve szerencséjük okán külföldre is eljutottak.
Érdekes példája a külföldön tanultaknak Boné Péter csíkszéki nemes ifjú, aki 1681-től
járt a kolozsvári jezsuitákhoz, a gimnáziumi tanulmányok után végigharcolta a török
háborút, utána beiratkozott a nagyszombati egyetemre, ahol bölcseleti doktorátust
szerzett és eljutott a hittudományi tanfolyam második évfolyamáig, amikor harcias,
ellenszegülő természete miatt kizárták az egyetemről. Szerencséjére azonban testvére
Kada István esztergomi kanonok, erdélyi püspök udvari papja volt, aki beajánlotta
Bonét Rómába, a Collegium Urbanumba, hogy félbemaradt tanulmányait befejezze.
Kada levele szerint Erdélyben hat plébániának van egy papja, az ifjú nagyszerű
hitvitázó, amilyenre Erdélyben éppen szükség van. Pappá szentelése után Boné
hazatért és 1698-ban mint baróti plébánosról van róla hírünk.233
Mivel nem ismerjük minden egyetemet végzett későbbi életpályáját, nem tudjuk
megbecsülni, hogy hányan tértek közülük haza Erdélybe és milyen arányban maradtak
a királyi országrészben. Az biztos, hogy az erdélyi katolicizmusnak óriási szüksége
volt a jól képzett lelkipásztorokra, a hazatérteket otthon nagyon megbecsülték, akkora
volt a paphiány, hogy általában több plébánián szolgáltak egyszerre, pedig az erdélyi
plébániák nagyok voltak, több leányegyház is tartozott hozzájuk. A továbbtanulás
nehézségei miatt komoly kiválasztódás után került az a néhány tehetséges és erős
akaraterejű diák egyetemre, és általában a hazatértek életpályája nem mondható
átlagosnak: a legjobb példa erre az esztelneki Nagy Mózes szemináriumalapítóé, aki
1653-ban lépett a kolozsmonostori jezsuita kongregáció tagjai közé. Az időpont
egyébként a jezsuiták Erdélyből való kiutasításának éve, Nagy Mózes példája is jelzi,
hogy ennek ellenére a jezsuita gimnázium megszakítás nélkül folytatta működését,
hiszen Nagy Mózes befejezte gimnáziumi tanulmányait, utána Nagyszombaton tanult
bölcsészetet (1657-59), majd Bécsben teológiát (1660-62), ahol 28 évesen pappá
szentelték. Mint annyi kiváló székely fiatal, aki Magyarországon tanult,
reménytelennek látta visszatérését hazájába, ezért a hódoltsági Dunántúlon vállalt
missziót, Vasvár, illetve Kanizsa környékén lesz lelkipásztor 12 éven át. Az otthoni
óriási paphiány és a katolikusok elhagyatottságáról érkező hírek végül mégis
hazatérésre késztették, 1674-ben hazament és Esztelnek, Lemhény, Nyújtód és Bereck
plébánosa lett. Óriási munkabírására jellemző, hogy a négy falun kívül további pap
nélküli egyházközségeket is rendszeresen ellátott: Szentkatolna, Hatolyka, Imecsfalva,
Petőfalva, Zabola, Kőröspatak, Illyefalva és Zágon községeket. A hatalmas paphiány
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megoldás keresésére ösztönözte és így jutott arra a gondolatra, hogy esztelneki
birtokán alapít szemináriumot, ahová a moldvai minoritákat hívta be tanítani.234
Természetesen a tanult lelkipásztorok közül kerültek ki a későbbi esperesek,
főesperesek, akiknek a püspök hiánya miatt a gyakorlatban nagyobb hatásköre,
hatalma volt, mint általában. A marosszéki László János, 1670-ben lépett a kolozsvári
kongregációba, Nagyszombati tanulmányok után hazatérve, előbb köszvényesi
plébános, majd esperes lesz, végül a 60-as évek közepén ő lesz az általános püspöki
helytartó, vagyis vikárius.235 Szépvizi Pál 1675-től kongreganista, Nagyszombatból
hazatérve Csíkszentmihályon plébános, később marosszéki főesperes. A kézdiszéki
nemesifjú Demjén Lőrinc 1683-ban lesz kongreganista, egyetemi tanulmányait 16891694 között végezte Nagyszombaton, hazatérve szűkebb hazájába Gelencén plébános,
majd háromszéki esperes lesz, végül Aranyosszék főesperese, vezető egyénisége.236
Főesperességig viszi Kari Péter is, aki az 1650-es évek elején tanul a kolozsmonostori
gimnáziumban, utána 1656-1661 között Nagyszombatban, az 1690-es években már
mint gyergyói és kászoni főesperesről tudunk.237 Vagy említhetjük a szintén nemes
csíkszentkirályi születésű Bors Ferenc nevét, aki gimnáziumba az udvarhelyi, majd a
kolozsvári jezsuitákhoz járt (1693-97), majd nagyszombati bölcseleti tanulmányok
után szintén Rómában, a Collegium Germanicum Hungaricum végezte el a teológiát
(1701-1705). Hazatérve Köszvényesen plébános, majd prépost lesz, majd 1716-tól
kanonok és vikárius a véglegesen megtelepedett Mártonffy püspök oldalán.238
Egész magasra ívelő egyházi karrierre is van példa a kolozsmonostori jezsuita
gimnázium tanulói közül. A csíkszentgyörgyi születésű Illyés András, Erdély
választott püspöke – az első, aki hosszú idő után bevonult egyházmegyéjébe – 1656ban lépett a Mária Kongregációba. Végig a jezsuiták neveltje: Monostoron csak az
alsóbb gimnáziumi osztályokat végezte el, a humaniórákat már Kassán tanulta, a
bölcsészetet pedig Nagyszombaton (1662-63). A római Collegium Germanicum
Hungaricumban nyerte teológiai képzését (1663-68). Erdélyi püspöki kinevezése után
kétszer is elfoglalta püspöki székét (1697, 1703), de mindkét benntartózkodása
átmeneti volt, a protestáns közvélemény nyomására és Diploma Leopoldinumra
hivatkozva a kormányzat kiutasította Erdélyből. Testvére, Illyés István esztergomi
kanonok, szendrői püspök, az esztergomi érsek általános helytartója szintén
Kolozsváron, a jezsuitákhoz járt gimnáziumba (1680-tól) és tanulmányai őt is Rómáig
repítették, karrierje viszont már nem kötődik Erdélyhez. Illyés András utóda az erdélyi
püspöki székben, Mártonffy György Csíkkarcfalván született székely köznemesi
családban, 1683-ban lett kongreganista Kolozsváron, egyetemi tanulmányait pedig
Nagyszombaton kezdte (1686-88) és a bécsi Pázmáneumban fejezte be (1689-91).
Pályafutását Magyarországon kezdte: pozsonyi kanonok, kiváló szónoki képességeiért
Nagyszombat városa plébánosává választja, aradi prépost, majd a prímás helytartója.
Nagy Mózes személyére lásd SÁVAI JÁNOS: A csíksomylói és a kantai iskola története. Documenta
Missionaria II/II. Szeged, 1997. és Erdélyi katolikus nagyok. Kolozsvár, 1941. Szerk.: Bíró Vencel és
Boros Fortunát.
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1714-ben nevezi ki a király, ő a teljes jogaiban visszaállított erdélyi püspökség első
püspöke, aki megkezdte egyházmegyéje újjászervezését.
A 17. századi kolozsmonostori/kolozsvári gimnázium tanulói közül nemcsak
világi papok, hanem szerzetesek is kikerültek. Összesen 55 diák választotta később a
szerzetesi hivatást, egyenlő arányban a jezsuita és a ferences rendet.
A jezsuita rendbe lépett diákok általában Nagyszombaton kezdték el egyetemi
tanulmányaikat, de a diákok csak mintegy fele fejezte is be itt tanulmányait, másik fele
átment a grazi egyetemre teológiát tanulni. Fordítva is előfordult – bár ők voltak
kevesebben – hogy, grazi vagy bécsi bölcsésztanulmányok után Nagyszombaton
fejezték be a teológiát.
A ferencesek között is érdekes életpályákat találunk. Nagy János, az
iskolaalapító Nagy Mózes testvére gimnáziumba szintén Kolozsváron járt 1668-tól,
egyetemi tanulmányairól nincs pontos információnk, csak annyit tudunk, hogy
elvégezte a teológiát és Lengyelországban szentelték pappá 1678-ban. Hazatérve a
Csíksomlyóra kerül, majd szülőfalujában Esztelneken alapít a szigorított ferencesek
részére rendházat, amelynek ő a főnöke. Érdekesség, hogy ugyanott Esztelneken
működik a testvére által alapított minorita rendház és szeminárium, amelyet azonban
Nagy Mózes 1692-ben a Kézdivásárhely melletti Kantára telepített át.
Jegenyei (András) Ferenc az erdélyi ferencesek jeles képviselője, nagy
műveltségű és világlátott misszionárius Kolozsmonostoron 1643-ban lépett a
kongregációba. Korán a ferences rend tagja lett és mint tanító működött. Csak utána
küldte a rend egyetemi tanulmányokra Viterbóba, majd Rómába, ahol 1650-ben fejezte
be tanulmányait és tért haza Erdélybe. A 60-as években Rómába felterjesztett
bosnyák-magyar viszály ügyében ő képviselte sikerrel a magyar szerzetesek érdekeit.
Többször az erdélyi őrség vezetőjévé választották.239
Kálmándi Ferenc kolozsvári születésű ifjú 17 évesen 1667-ben lépett a
kongregációba, majd egyetemi tanulmányai után 1676-ban szentelték fel. A
csíksomlyói kolostor nagy tekintélyű tagja, többször volt küldöttségben Rómában,
tájékoztatni a Hitterjesztési Kongregációt az erdélyi misszió helyzetéről.
Szintén nem átlagos a nemesi családból származó Hozó Péter pályája, aki 1643ban lett kongreganista, majd nagyszombati bölcsészeti tanulmányok (1652-54) után,
Lippay György prímás ajánlásával került Rómába, ahol a Collégium GermanicumHungaricum tagjaként végezte el a teológiát (1654-57). Mind a tanulásban, mind a
magaviseletben kitűnt társai közül. Magyarországra visszatérve, egy ideig győri
kanonok volt, majd visszatért szűkebb hazájába és belépett a ferences rendbe. Hozó a
ferencesek erdélyi őrségének nagytekintélyű tagja volt: híres igehirdető, aki Mikházán
volt guardián és kétszer is (1687, 1693) az őrség vezetőjévé választották. Hozó, a
képzett bölcselő és hittudós érdemei közé tartozik a csíki iskola fejlődése, őrsége alatt
arra törekedett, hogy rendszeres bölcseleti oktatásban részesítse a jövendő
szerzeteseket, meghonosítva az iskolai hitvitákat is.240
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I. 2. g. Ferences oktatás a 17. századi Erdélyben
A protestáns fejedelmek alatti Erdélyben a katolicizmus megőrzésében, a
kultúra terjesztésében, a katolikus oktatási rendszer fenntartásában a jezsuita rend
mellett a ferences rend legalább olyan fontos, ha nem fontosabb szerepet játszott. A
jezsuiták majdnem az egész 17. század folyamán a legális és illegális tevékenység
határmezsgyéjén mozogtak, fejük fölött, mint Damoklész kardja állandóan ott lebegett
az Erdélyből való kitiltás eshetősége, mint ahogy a század közepén ez átmenetileg meg
is történt. Mellettük az obszerváns ferencesek törvényes erdélyi működését – miután
egyetlen megmaradt kolostoruk, a csíksomlyói a székelyek hitvédő csatája révén
túlélte a reformáció és a szekularizáció viharát – a protestáns rendek elismerték és
országgyűlési törvénnyel garantálták (1591). A 17. század folyamán az erdélyi
ferencesek némileg szabadabb, nagyobb mozgástérrel rendelkeztek, mint a jezsuiták,
mert az ország protestáns rendjei nem bennük látták a fő veszélyforrást, hanem a
jezsuita rendben. Fő működési területük a Székelyföld volt, ahol a székelyek
nagyrésze megmaradt katolikusnak. A csíksomlyói kolostort a Székelyföld katolikus
szellemi központjává tették, emellett több új alapítást is létrehoztak, mint a mikházi és
a fejéregyházi kolostort, valamint a szárhegyi és esztelneki rezidenciákat. 1640-ben
elérték a magyar szalvatoriánus rendtartományból való kiválásukat és az önálló erdélyi
őrség felállítását, majd megvívták a befogadott bosnyák ferences szerzetesekkel három
évtizedes küzdelmüket az őrség szigorított jellegének megőrzéséért és magyar
vezetéséért. Évtizedeken keresztül a rend adta az erdélyi katolikusok legfőbb egyházi
vezetőjét, az általános püspöki helynököt. Közben a Sacra Congregatio de Propaganda
Fide megbízásából apostoli missziót végeztek Erdélyben: a kolostorokból kijárva
vándormisssziós körutakat tettek, amelynek során ezrek lelki gondozását végezték el,
üres plébániákat láttak el, és nem utolsó sorban iskolákat tartottak fenn, ahol nemcsak
papképző- illetve licenciátusképző tanfolyamokkal próbáltak segíteni az Erdélyben oly
égető paphiányon, hanem a világi katolikusok számára is tanulási lehetőséget
nyújtottak.
Noha a ferencesek eredetileg nem tanító rend, azaz nem tartozott alapvető
feladatai közé az oktatás – kivéve persze a belső rendi képzést, a szerzetesi utánpótlás
biztosítását – a 17. századi Erdélyben, ahol az összeomlott katolikus egyházszervezet,
az egyházmegye nem tudta ellátni feladatát, szükségessé vált a rend számára, hogy a
jezsuiták mellett szerepet vállajon a katolikus világi oktatási rendszer fenntartásában.
Mint az előző fejezetből láttuk, az erdélyi katolikusok hazai oktatási lehetőségei
igencsak korlátozottak voltak. Felsőfokú képzésre a kolozsvári jezsuita akadémia
megszűnésével nem volt lehetőségük, ezért a katolikusok a gyulafehérvári protestáns
akadémiára iratkoztak be, vagy ha módjukban állt, magyarországi és külföldi katolikus
tanintézeteket látogattak, amíg azt is be nem tiltották (1648). Hasonlóképpen próbálták
megoldani a papi utánpótlás biztosítását is, de kevés eredménnyel, mert a
Nagyszombatban vagy Bécsben, illetve Rómában végzett erdélyi származású papok
nem térhettek, illetve nem is szívesen tértek vissza szűkebb hazájukba, ahol
kezdetleges egyházi viszonyok között állandó küszködés, mellőzés, szegénység várt
rájuk, inkább beálltak a királysági egyházmegyék szolgálatába, ahol többen fényes
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egyházi karriert futottak be.241 A katolikus középfokú oktatás a két szerzetesrend
kezében volt, a jezsuitákéban és a ferencesekében. Mivel a jezsuiták működési
területét és iskolafenntartási jogát az országgyűlés törvényileg három helyre korlátozta
(Kolozsmonostor, Gyulafehérvár és Karánsebes), a Székelyföldön – Székelyudvarhely
kivételével, ahol világi papnak öltözött jezsuiták vezették a plébániát és az iskolát – a
ferences rend vállalta el a középfokú iskolák fenntartását. A ferencesek tehát egy
rendkívül erős igénynek tettek eleget, amikor nagyobb kolostoraikban latin
gimnáziumot állítottak fel, és ezzel megoldották a székelyföldi katolikus lakosság,
nemesek és nem nemesek oktatását. Erdélyben a ferencesek három középfokú iskolát
alapítottak, amelyek vonzáskörzete földrajzilag lefedte a Székelyföld egész területét:
az obszervánsok a csíksomlyói iskolát, amely Csík-, Gyergyó- és Kászonszék
területéről fogadta a diákokat és a mikházai iskolát, amely főleg Maros- és
Aranyosszékből gyűjtötte össze a katolikus diákokat; a konventuálisok, azaz minoriták
az esztelneki, később kantai iskolát, ahová Háromszékből iratkoztak be a katolikusok.
Mindhárom iskola a 17. században négy-öt osztályos kisgimnáziumként működött,
ahol a szintaxissal bezárólag tanítottak, és csak a 18. században váltak
nagygimnáziummá, amikor már a poézist és a retorikát is oktatták. Ugyanakkor
mindhárom gimnázium mellett működött szeminárium, azaz papképző tanfolyam, ahol
a papi gyakorlathoz szükséges legfontosabb bölcseleti és teológiai ismereteket
gyorsított úton sajátították el a papi hivatást választó diákok. A ferences gimnáziumok
közös jellemzője, hogy alapításukban és fenntartásukban meghatározó szerepe volt a
katolikus világmissziókat felügyelő és irányító pápai szervezetnek, a római
Hitterjesztés Szent Kongregációjának, amely 1636-tól Erdélyben is megszervezte az
apostoli ferences missziót hozzájárulva ezzel az erdélyi katolicizmus megmentéséhez.
A ferences gimnáziumok történetének feltárásában az utóbbi tíz-tizenöt évben
rendkívüli lökést adott az, hogy rengeteg új forrás került elő a Propaganda
Kongregáció levéltárából, ugyanakkor Erdélyben is lehetővé váltak a kutatások az
állami levéltárakban és az alakuló egyházi levéltárak, könyvtárak anyagában. Egyremásra látnak napvilágot az új kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányok, kötetek,
forráskiadványok, amelyek számos új adattal szolgálnak a ferencesek erdélyi oktatási
tevékenységére.
A ferencesek legkorábbi alapítású gimnáziuma Csíksomlyó, amely egyben a
legjelentősebb iskolaalapítás is.242 Néhány éve jelent meg Sávai Jánosnak a
csíksomlyói és a kantai iskoláról szóló rendkívül részletes és alapos monográfiája,
függelékben sok forrásközléssel a Propaganda Kongregáció levéltárából.243 Szintén sok
iskolatörténeti adalékot szolgáltat Galla Ferenc posztumusz kötete a magyarországi és
erdélyi ferences misszionáriusokról.244 A csíksomlyói iskola elindulásának évszámát
nem lehet pontosan meghatározni: a kolostor a század első két évtizedének mélypontja
után, a Váradi János vezette magyarországi szalvatoriánus szerzetescsoport
ideérkeztével indult fejlődésnek. Sávai szerint ők kezdték el a latin grammatikai
Erdélyi származású például Balásffy Tamás és Nagyvfalvy Gergely váci püspökök stb.
A csíksomlyói iskola történetének első összefoglalása több más iskolatörténethez hasonlóan a
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oktatást 1626 körül. A következő évtizedekben valószínűsíthető a gimnázium
működése, még ha nem is volt folyamatos. A következő adat 1637-ből van, amikor az
első missziófőnök, Szalinai István itt akarta megszervezni az önálló erdélyi
papképzést, amit a Kongregáció, mint missziós pápai kollégiumot jóvá is hagyott, de
ilyen formában mégsem valósult meg.245 Ez feltételezi egyébként az előképzés, vagyis
a gimnáziumi oktatás meglétét Csíksomlyón. Az önálló erdélyi őrség felállításakor
(1640) újra előtérbe került egy hittudományi főiskola létrehozása, a megvalósításhoz
viszont megfelelő képzettségű szerzetesekre volt szükség. A csíksomlyói papképzés a
a 40-es évek közepén valósult meg, amikor a Kongregációtól lektori kinevezést kapott
Breschi András bosnyák obszerváns, akinek működése eredményeként hamarosan
jelenthették, hogy új papokat képeztek, akiket a moldvai érsek szentelt föl. 246 A
csíksomlyói gimnáziumot a század közepén a humaniórák színvonalára fejlesztették
fel, néhány évig nagy lendülettel működött.247 Az 1661-es török-tatár betörés azonban
elpusztította egész Csíkot, vele a somlyói templomot és kolostort és megsemmisítette
az addig elért eredményeket. A rettenetes pusztítás után néhány évig nem folyt oktatás
Csíksomlyón, ezalatt Kájoni János gvárdián vezetése alatt újjáépítették a templomot,
kolostort és iskolát. A gimnáziumot 1667-ben Damokos Kázmér missziófőnök
indította újra, aki a Hitterjesztési Kongregációhoz fordult, hogy évi segélyt folyósítson
egy mester fizetésének biztosítására.248 A Kongregáció ettől fogva végig a 17.
században évente 30 scudóval támogatta a csíksomlyói gimnáziumot, mint missziós
feladatot betöltő iskolát. Ettől az évtől kezdve a csíksomlyói iskola működését
dokumentumok támasztják alá, ugyanis a Kongregáció támogatása fejében és a
munkájuk igazolására a ferencesek időről-időre jelentésekben számoltak be az iskola
helyzetéről, a diákok létszámáról, az oktatási sikerekről vagy anyagi gondjaikról. Az
indulás évében például a gimnáziumnak 32 diákja volt, akik a grammatikai és a
szintaxis osztály tanulói. A jelentésekhez sokszor csatolták a diáknévsort is, az első
ilyen névsor 1669-ből maradt fenn, amely nemcsak a gimnázium, hanem az alsóbb
osztályok diákneveit is tartalmazza, ebből tudjuk, hogy már két tanár oktatott az
iskolában és a 78 diák a következőképpen oszlott meg: a három gimnáziumi
osztályban a principistától a szintaxistáig 25 diák járt, míg a három előkészítő
osztályba 53 diák iratkozott be.249 1670-től 1676-ig már poéta osztálya is van az
iskolának, ami a nagygimnáziummá válás első fokozata, a létszám is évről évre
gyarapodott: 1670-ben 112 diák, 1671-ben 142 diák, 1673-ban 104 diák.250 A fejlődést
az 1676-os szörnyű pestisjárvány ismét megakasztotta, a létszám és az oktatás szintje
is visszaesett (1680-ban 56 diák), de utána a század végéig folyamatos volt a fejlődés
(1689-ben már 138 diák).251 A csíksomlyói iskola tehát a 17. században végig a latin
gimnázium alsó tagozatának megfelelő szintű oktatást nyújtotta, ahol nemesek,
libertinusok és nem nemesek egyaránt tanultak elsősorban Csíkszékből. Közülük
voltak, akik tanulmányaikat befejezve licenciátusként helyezkedtek el pap nélküli
falvakban, mások helyben, a szeminárium tanfolyamán egyszerűbb formában
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bölcseleti és teológiai ismereteket szerezve falusi lelkészként helyezkedtek el. Megint
mások folytatták tanulmányaikat Kolozsmonostoron, a jezsuitáknál, ahol források
szerint ebben az időszakban számos Csíkszékből származó diákról tudunk. Néhány
kiváló tehetségű székely ifjú pedig, aki Csíksomlyón kezdte el iskoláit, felsőfokú
tanulmányait Nagyszombatban vagy Kassán a jezsuita akadémián, esetleg külföldi
egyetemeken Grazban, Bécsben, Olmützben vagy Rómában folytatta, mint például
Csíky-Szentandrássy István, a későbbi választott erdélyi püspök.
Kájoni János a somlyói kolostorban 1681-ben szerény keretek között sajtót
állított fel, ahol liturgikus könyveket, tankönyveket és vallásos jellegű sajtótermékeket
nyomtattak. Kezdeményezése nagy jelentőségű, mert Erdélyben ekkor nem volt
katolikus nyomda, amely katolikus szellemű munkákat állított volna elő, a
Királyságból pedig egyre nehezebbé vélt a sajtótermékek beszerzése.
A ferencesek másik iskolája, Mikháza fejlődése nehezebben dokumentálható.
Mint tudjuk, magát a kolostort a Katolikus Státus kezdeményezésére 1630-ban
Erdélybe hívott és anyagilag támogatott bosnyák szerzetesek alapították és lakták
addig, amíg a kolostort a bosnyák rendtartományhoz csatolni szándékozó kísérletük
kudarca után 1666-ban kiutasították őket az erdélyi fejedelemség területéről. E több,
mint három évtized alatt a bosnyákok is fenntartottak egy iskolát, amelynek
megnyitását a házfőnök 1642-ben jelezte Rómába.252 A bosnyákok a ferencesek reform
előtti, enyhébb regulája szerint éltek, némi ingatlant, szőlőt, kertet tarthattak: a
mikháziak egy malmot szereztek, amelynek jövedelme biztosította az iskola
fenntartását is. Még egy adalék a mikházai iskola működésére: 1664-ben a
Kongregáció a hozzá küldött beszámolókat összegezve ismertette az erdélyi katolikus
oktatás helyzetét: a jezsuiták iskolái mellett, a ferencesek csíksomylói iskolájában ez
idő tájt 80 diák tanul, míg Mikházán 40 diák.253 Az iskola valószínűleg nem működött
folyamatosan, a bosnyákok ottléte alatt további dokumentum nincs róla. Viszont
Mikházán is működött licenciátusképző, illetve noviciátus: Modesto da Roma ferences
rendi vizitátor jelentésében (1665) beszámol, hogy Mikházán a kolostorban igen
számosan vannak, a szerzeteseken kívül „más klerikusok s laikusok, akiknek nevét
nem tudja, mivel nemrégiben tettek fogadalmat.”254 Itt volt házfőnök 1663-ban és
1666-ban Kájoni János a kiváló egyházzenész, akinek köszönhetően a szerzetesi
pályára készülők felkészítésében igényesebb zenei oktatás, a gregorián oktatása is
folyt. Amint 1666-ban a mikházai kolostor vezetését a magyar ferencesek vették át, az
iskola ügye is előtérbe került: 1667-ben újjászervezték és újraindították a
gimnáziumot. Engedélyt kértek a Kongregációtól – mivel itt is bevezetésre került a
szigorított obszervancia, azaz nem tarthattak ingatlant – hogy a mikházi malom
jövedelmét továbbra is az iskola tanárának fizetésére fordíthassák, amelyet a
Kongragáció 1669-ben jóvá is hagyott.255 További adatok a mikházi gimnázium 17.
századi fejlődésére, a tanulók létszámára sajnos nincsenek.256 A körülményekből
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viszont mégis nagyjából megállapítható, hogy Mikházán alsófokú gimnáziumi oktatás
folyt, hiszen kolostori iskola lévén, biztos, hogy a környék, Marosszék legnagyobb
katolikus iskolája volt, amely lehetőséget nyújtott a környék világi ifjúságának, hogy
egy közepes szintű latin nyelvtudásra és az ezzel járó műveltségre tegyenek szert.
Mindkét ferences iskola szempontjából közös, hogy rendkívül nehéz anyagi
körülmények között működtették: az obszerváns ferencesek regulájuk szerint nem
rendelkezhettek semmilyen vagyonnal, csak a hívek alamizsnájából tarthatták fenn
magukat. Az alamizsna pedig Székelyföldön, ahol mindig kemény volt az élet, kevés
volt. Rendkívül nagy terhet jelentett a világi alkalmazottak, a tanárok fizetésének
előteremtése, ezért fordultak segítségért a Kongregációhoz. A római segélyek a 17.
század viharos évtizedeiben, a hódoltságon keresztül, háborús időkben mindig
akadozva, sokszor többéves késéssel érkeztek meg. Ugyanakkor a ferenceseknek a
bennlakó, szegény diákokat is el kellett tartani. Az intézmények fennmaradását saját
erőből kellett tehát biztosítani: a szerzetesek a környező falvak pap nélküli plébániáin
lelkipásztori szolgálatot láttak el, elfogadták a jótevők, nemesurak adományait,
alapítványait.
A harmadik ferences iskola, Esztelnek (később Kanta) a minorita rend
irányítása alá tartozott. A konventuálisok 1627-ben létrejött erdélyi provinciája az
állandó háborúk, az utánpótlás nevelésének akadályoztatása miatt gyakorlatilag
felmorzsolódott, és 1714-ben megszűnt, illetve a magyar tartományba olvadt. Amíg a
provincia élt, a Székelyföldön nem tudott tevékenykedni, mert itt kizárólagosan a
reformált obszervancia ferencesei apostolkodtak. A szomszédos Moldvában a
Kongregáció olasz konventuálisokból szervezett missziót, a misszionáriusok pedig
gyakran kerestek menedéket Erdélyben a török-tatár-kozák támadások elől és
főnemesek udvarházaiban szolgáltak vagy vándormissziót folytattak a környék
elhagyatott falvaiban.257 A csíki obszervánsok nem látták szívesen a konventuálisokat,
és igyekeztek őket eltávolítani Erdélyből. A moldvai minoriták végleges
megtelepedése Erdélyben a fejedelemség alkonyán, a nyolcvanas évek elején történt.
1680-ban Nagy Mózes plébános258 Esztelneken saját birtokán iskolát és
szemináriumot alapított azzal a céllal, hogy később papnevelővé fejleszti, vezetését
pedig – miután a csíksomlyói kolostorból hiába kért tanerőket – ideiglenesen világi
tanítókra bízta.259 Nagy Mózes alapítását felajánlotta a Hitterjesztési Kongregációnak
és kérte, hogy folyósítson rendszeres támogatást két tanár részére, valamint, hogy
küldjön a moldvai minoriták közül misszionáriusokat a szeminárium vezetésére. A
Kongregáció elismeréssel adózott a kezdeményezésnek és 1683-tól évi 40 scudo
segélyt szavazott meg egy iskolamester fizetésére. Később Nagy Mózes, hogy iskoláját
biztosabb anyagi alapokra helyezze, kérte, hogy a Kongregáció a tanintézetet
nyilvánítsa saját intézményének és nevezze ki Pápai Kollégiumnak, a Kongregáció
Mikhasiensist használta, amelyet a csíksomlyói ferences kolostor könyvtára őriz.
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azonban az erdélyi katolicizmus bizonytalan helyzete miatt ezt nem vállalta fel.260
Jóváhagyta viszont, hogy az iskola irányítására a moldvai minoriták közül hívjanak
meg szerzeteseket: így az 1687-ben megérkezett két szerzetes közül Bonaventura Petri
a gazdasági irányítást, Giuseppe Lutioli pedig az oktatást vállalta el. Ekkorra elkészült
az iskola és szeminárium (konviktus) új épülete is, amelyet Nagy Mózes saját
lelkipásztori jövedelmén kívül, néhány nemesi jótevő adományát felhasználva épített
fel. Az iskola működéséhez megszerezte Apafi fejedelem jóváhagyását is: noha az
alkotmány értelmében a katolikusoknak csak grammatikai szintű iskola fenntartása
volt megengedve, a változó politikai helyzet miatt tevékenységüket hallgatólagosan
elnézték. 1687-ben 50 diák tanult Esztelneken, sokan közülük egyházi pályára
készültek, s mivel általában szegények voltak, eltartásukról a plébános gondoskodott.
Az intézmény fejlődését és színvonalát jelzi, hogy 1690-ben 28 személyből állt a
papnevelő létszáma: bent lakott 12 kispap, 6 segédtanító, akik maguk is tovább
tanultak, 2 szerzetes, 2 világi mester és 6 alkalmazott.261 Az első diáknévsor az
1691/92 tanévből maradt fenn, a tanulók létszáma elérte a 116-ot a bennlakóké pedig a
46-ot: ebből a gimnáziumi osztályokba járt összesen 54 diák, 20 szintaxista, 14
grammatista és 20 principista.262 Az 1692/93 névsor szerint az összlétszám 101 diák,
közülük 48-an jártak a gimnáziumba.263 1693-/94-ben a diákok létszáma 92, ebből 35
gimnazista.264 A gimnáziumban Lutiolin kívül két mester tanított, mint láttuk, egyelőre
kisgimnáziumi fokon, a szintaxissal bezárólag. Mózes plébános azonban nem kívánt
ezen a szinten megállni, hatalmas tervei voltak: iskoláját nagygimnáziumi szintre
akarta fejleszteni, hogy megfelelő alapképzésül szolgáljon a jövendő kispapok
számára. A végső cél a tanintézet papnevelővé fejlesztése, amelytől azt remélte, hogy
megoldja a hazai papképzés kérdését és enyhíti az óriási paphiányt. A hittudományi
tagozat kialakításához a képzett dogmatikus Lutioli mellé 1692-ben még egy tudós
szerzetesért folyamodott a Kongregációhoz, aki a bölcseletet tanítaná. Ugyanakkor egy
hírnökkel bejáratta a Székelyföldet, és olyan diákokat verbuvált, akik már elvégezték a
retorikát, és a filozófia előtt álltak. De a papnevelő gyors kiépítése anyagi és egyéb
akadályokba ütközött, Mózes páter állandó pénzzavarokkal küzdött: a felszabadító
háborúkkal kapcsolatos megszállások, Thököly ismételt betörései, a fosztogatások, a
pusztítások, az éhség a népet nyomorba döntötte, de még a katolikus nemesurak
részéről is elmaradtak a támogatások. Nagy Mózes új megoldást, jobb körülményeket
keresett egy papnevelő létrehozására: 1692-ben a központi fekvésű, jól megközelíthető
Kézdivásárhely melletti Kantán új szemináriumot alapított a Szentháromság és Tienei
Szent Kajetán tiszteletére. Eleinte a két intézmény párhuzamosan működött, úgy hogy
Kantán csak a gimnázium felső, humanióra osztályai voltak, míg az alsó osztályok
Esztelneken maradtak, de 1696-ban végül egyesítették a két tanintézetet és ezzel az
esztelneki gimnázium megszűnt. A kantai gimnázium története már nem képezi e
fejezet tárgyát – az iskola működése és nagygimnáziummá fejlődése már nem a
fejedelemség korában zajlott. Az esztelneki iskola jelentőségét Benda Kálmán már 20
évvel ezelőtt felismerte és méltatta, szerinte a tanintézet „diáklétszámát és
tanszemélyzetét tekintve egyaránt a jelentősebbek közé tartozott. Mint katolikus
Nagy Mózes levele, 1689. dec. 10. Lásd Lásd SÁVAI, A csíksomylói és a kantai iskola, 68. dok.
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tanintézet pedig az 1690-es években a legjelentősebb volt Erdélyben, sőt talán egész
Magyarországon.”265 Ez utóbbi megállapítás úgy állja meg a helyét, ha az iskola
jelentőségét szűkebb térben, csupán a Székelyföldre értelmezzük: egész Erdélyt
tekintve a 17. században a jezsuiták kolozsmonostori tanintézete volt a legjelentősebb
katolikus iskola, a székely katolikusságnak viszont az esztelneki volt az egyik
legjelentősebb iskolája – hasonló nagyságrendű, mint a csíksomlyói gimnázium.
Összefoglalva tehát, a ferencesek Erdélyben kifejtett oktatási tevékenységéről
megállapíthatjuk, hogy a rendnek a 17. századtól újfajta igényeknek kellett eleget
tennie: a katolikusok korlátozott vallásgyakorlata és oktatási lehetőségei miatt a rend
küldetésének fontos része lett a kultúra terjesztése, az iskolarendszer fenntartása. A
ferencesek erejüket meghaladó módon igyekeztek megfelelni a rájuk háruló újfajta
feladatoknak és iskoláik, az oktatásban vállalt szerepük révén is hozzájárultak a
Székelyföld katolikusságának megmaradásához, átmentéséhez, hiszen iskoláik révén
lehetővé vált a székely katolikus ifjúságnak a középfokú műveltség megszerzése.
Ennek fényében árnyalnunk kell a róluk kialakult képet, amely szerint a rend
elsősorban a szegényebb néprétegek lelkigondozását végezte csupán, és méltatnunk
kell a jezsuiták mellett a rend oktatási tevékenységét is.
Összefoglalásul elmondható tehát, hogy a fejedelemség korában a katolicizmus
az elnyomás és rendkívüli korlátozások ellenére fennmaradt, a vallásos élet színvonala
emelkedett, a szerzetesség számban és súlyban gyarapodott, a világi papság tekintélye
és fegyelme erősödött, a katolikus iskolaügy is kifejlődött, noha színvonala ekkor nem
mérhető össze a protestáns kollégiumokéval, amelyekben a fejedelem támogatása
mellett külföldön végzett, vagy külföldi származású tanerők tanítottak.

BENDA KÁLMÁN: Ferences iskola Esztelneken a XVII. században. IN: Az értelmiség Magyarországon
a 16.-17. században. Szerkesztette: ZOMBORI ISTVÁN. Szeged, 1988. 131-138.
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II. 1. A KATOLIKUS VALLÁS HELYZETE ERDÉLYBEN A „LIPÓTI
OKLEVÉLTŐL” A JEZSUITA REND FELOSZLATÁSÁIG (1690-1773)

A törökellenes felszabadító háborúk végével az erdélyi fejedelemség állami
szuverenitását veszítve tagolódott be a Habsburg Birodalomba, közvetlenül a bécsi
központi kormányzat alá rendelve és megőrizve különállását Magyarország másik
felétől. Közjogi viszonyait 1690-ben a Diploma Leopoldinum rögzítette, amely a
birodalmon belül biztosította Erdély bizonyos fokú belső önkormányzatát.
A Diploma Leopoldinum egyházpolitikai téren szavatolta a fejedelemségben
talált vallási viszonyok változatlan fenntartását, amelyet I. Lipót a protestáns rendek
többségének nyomására ekkor még kénytelen volt elfogadni. A diploma az erdélyi
katolikusoknak, akik helyzetük javulását várták, nagy csalódást okozott, mivel
rögzítette a négy bevett vallás elfoglalt pozícióit, így fenntartotta a katolikus felekezet
vallásgyakorlatának régi törvényes korlátozásait is. A katolikus rendek
elégedetlenségét Gyulaffi László tolmácsolta Bécsben, aki ott nyitott kapukat
döngetett: 1691-ben a diploma ünnepélyes formában történt kiállításakor az uralkodó
záradékot függesztett hozzá, amely kimondta, hogy a vitás kérdéseket a felekezetek
egymás között intézzék el, ha pedig nem sikerül megegyezniük, akkor az uralkodóra
hárul a döntés. Ez a záradék adott lehetőséget a katolikus-protestáns rendek
egyezkedésének megindulására.
A vallásügyi tárgyalások 1692-ben Fogarason kezdődtek meg, majd Szebenben
folytatódtak, ahol a katolikusokat a Katolikus Státus képviselte, Apor István
vezetésével.266 A katolikusok követelései között szerepelt a saját püspökhöz való jog,
iskolák szabad fenntartása, jogegyenlőség a protestánsokkal a világi és egyházi
tisztségviselésben, templomok visszaadása és építésére való jog, szerzetesrendek
szabad letelepedése. Kezdetben az álláspontok merevek voltak – a protestáns rendek
semmiben sem engedtek, a püspökség visszaállítása és a szerzetesek beengedése
egyrészt a régi katolikus vagyont érinthette, másrészt a fennálló, a kálvinizmus
hegemóniája alatti vallási egyensúly megbomlásától féltek. A tárgyalások kényszere
alatt viszont mindkét fél felfogása tisztázódott, követeléseiből mindkét fél engedett: a
katolikusok elejtették a püspökség visszaállításának tervét és a jezsuiták hivatalos
beengedését, valamint a volt egyházi vagyon visszaköveteléséről is lemondtak. Ezek
az engedmények a protestánsokat arra bírták, hogy a katolikus egyház és iskolaügy
megsegítésére maguk ajánlottak fel támogatást: megígérték, hogy Monostort kiváltják
és visszaadják a katolikusoknak, Kolozsváron nekik adják az óvári eredetileg
domonkos, később református templomot és Gyulafehérváron a Báthori Kristóf által
épített templomot, valamint egyszeri összegként 15.000 forintot adnak a katolikus
templomok, iskolák szükségleteire.267 A két fél közötti megállapodást végül Lipót
BÍRÓ VENCEL: Altorjai gróf Apor István és kora. Az Erdélyi Katolikus Akadémia kiadása. Kolozsvár,
1935. 93-106.
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vallásügyben 1693-ban kiadott Pót-Diplomája érvényesítette, amely kötelezte a
protestánsokat nemcsak az óvári templom, hanem ugyanott az unitáriusok által
használt iskola átadására is, valamint lehetővé tette a katolikusok számára a szabad
templomépítést. Az 1693. szeptemberi országgyűlés szentesítette az óvári templom és
iskola, valamint a monostori uradalom átadását a katolikusoknak.
A bécsi kormányzat az erdélyi katolicizmus megerősítése legfontosabb
feltételének továbbra is a püspökség visszaállítását tekintette. A 17. század utolsó két
évtizedében az erdélyi katolikus egyház kormányzása Szebellébi Bertalan vikárius
kezében összpontosult. Püspöki kinevezése kompromisszum lehetett volna, hiszen
személye nemcsak a Katolikus Státusnak felelt meg, hanem a protestáns rendek is
elfogadták volna, sőt maga Lipót is.268 A protestánsok kiegyeztek volna a vikárius
püspökké szentelésével, aki nem kapott volna, mint általában a magyar püspökök
királyi tanácsosi címet, főispánságot vagy egyéb közügyi megbízásokat és nem
szerepelt volna az országgyűléseken az erdélyi katolikusság hivatalos vezéreként.
Szebellébi püspöki kinevezése azon hiúsult meg, hogy a Szentszék kánonjogilag
kétesnek tartotta azt, hogy a Katolikus Státus választása útján került az általános
püspöki helytartói pozícióba, ráadásul Apafi személyében egy protestáns fejedelem
erősítette meg, vagyis nevezte ki – a Szentszék nem akarta elismerni megválasztását.
Ezért Lipót 1696-ban kinevezte csíkszentgyörgyi Illyés Andrást erdélyi püspökké. Ez
az első próbálkozás azonban még nem járt sikerrel: 1697-ben Illyés bevonult
Kolozsvárra, de a Gubernium kiutasította az országból. Másodszor 1703-ban jött be
Erdélybe, ellátására az uralkodó az alvinci püspöki birtokot rendelte, de ekkor sem
maradhatott benn az országban.
A század végén megvalósult az erdélyi román ortodox egyház uniója a római
katolikus egyházzal, ami elsősorban a Habsburg-kormányzat politikájának nagy
eredménye, hiszen ezzel elérni vélték céljukat, a katolikusok számarányának többségre
juttatását Erdélyben. Az unióval kompromisszum született: a dogmatikai alapelvek
egyeztetése mellett – amelyek között a legfontosabb az ortodoxok által a pápa
főségének elismerése – a román klérus megtarthatta eredeti liturgiáját, egyházi
szervezetét és hagyományos külsőségeit. Ennek fejében a kormányzat a román egyház
papjai számára gazdasági és társadalmi kiváltságokat ígért: 1699-ben Lipót császári
határozatban mondta ki az uniált görög papok jogegyenlőségét a római katolikusokkal
(I. Diploma Leopoldinum). 1700-ban Atanasie Anghel gyulafehérvári ortodox
metropolita kinyilvánította, hogy elfogadják az uniót, elszakadt a bukaresti
metropolitától, s elismerte az esztergomi érseket főhatóságaként. Ezzel létrejött a
román görög katolikus egyház, amelynek papjai mentesültek a jobbágyi
kötelezettségek alól, és megnyíltak előttük a katolikus főiskolák és ösztöndíjak.
A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke után a Habsburg-politika más
feltételek között, megerősödött pozícióban működött Erdélyben. Ez megnyilvánult
valláspolitikájában is, az erőteljesebb ellenreformációs törekvésekben. Láttuk, a
fejedelemség korában a négy bevett vallás egyenlőségének elve ellenére, a valóságban
távolról sem volt egyenlőség a felekezetek között, hanem a katolikus vallás szabad
működését törvények korlátozták, amelyek az Approbatae Constitutiones-ba, az
Apor Lázár székely főúr a Katolikus Státus nevében még a 80-as évek elején a Kongregációtól kérte
Szebellébi számára a coronai püspöki címet és apostoli helytartóvá kinevezését, ehhez még Lipót
támogatását is megszerezte. GALLA FERENC: Ferences misszionáriusok Magyarországon i. m. 262-264.
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erdélyi törvénykönyvbe is bekerültek – ilyen volt az, hogy nem lehetett püspökük,
felsőfokú iskolájuk, korlátozták a szerzetesrendek működését, a katolikus hívek szabad
vallásgyakorlatát stb. Ehhez az állapothoz képest jogos elvárása volt az erdélyi
katolikusoknak a katolikus uralkodóval szemben helyzetük orvoslása, jobbra fordítása.
De a 18. században a vallás még politikai-hatalmi tényező, ezért a protestáns
Erdélynek a Habsburg Birodalomba integrálódásával a katolikus dinasztia késői
ellenreformációs, rekatolizáló politikájával kellett szembenéznie. Ez igaz, hogy
egyfelől megszüntette a katolicizmus jogfosztottságát, másfelől azonban preferált,
államilag pártolt felekezetté is tette, ami nyilván együtt járt az addig uralkodó
protestantizmus háttérbe szorulásával, jogainak megnyirbálásával. Amíg a vallás ügye
politikai kérdés, addig a teljes vallásegyenlőség soha nem valósul meg, az egyik
felekezet mindig a másik rovására erősíti a pozícióit.
A katolikus egyház normális működésének első feltétele a püspökség most már
stabil helyreállítása volt, ami egyúttal a katolikusok jogos követelésének kielégítését
jelentette. III. Károly az erdélyi katolikus rendek kérésére 1713-ban erdélyi és nemes
származású személyt, Mártonffy György esztergomi prépostot nevezte ki püspöknek,
akit, hogy tekintélyét növelje, bárói rangra emelt. 1715-ben a király rendezte a
püspökség jövedelmeit és újra felállította a gyulafehérvári káptalant. Mártonffyt 1716ban iktatták be a püspökségbe és megkezdhette egyházmegyéjének újjászervezését. A
kormányzat ugyanakkor a püspöknek fontos politikai szerepet szánt, ezért jelentős
világi funkciókat is betöltött: Fehér megye örökös főispánja, a Gubernium első
tanácsosa, illetve a gubernátor akadályoztatása, vagy üresedés esetén annak elnöke. A
katolikus egyház politikai megerősödésének jele országgyűlési képviselete: 1716-tól
kezdve a püspök tagja az országgyűlésnek, sőt üresedés esetén sokszor ő tölti be az
országgyűlés elnöki tisztét is. A század negyvenes éveiben feltűnnek az
országgyűlésen a két visszaállított egyházi testület, a gyulafehérvári káptalan és a
kolozsmonostori konvent képviselői is, valamint ott találjuk a kolozsvári jezsuita
akadémia rektorát is.269 A katolikus egyház eme pár képviselőjéből azonban nem
alakul ki egy olyan egyházi rend, mint a magyarországi országgyűlésben.
A püspökség visszaállítása mellett a szerzetesi közösségek és rendházak
gyarapodása is jelezte a katolikus egyház előretörését. A jezsuiták és a ferencesek
képviselték a jogfolytonosságot, de mellettük új szerzetesrendek is megjelentek
Erdélyben. A jezsuiták eddigi kolozsvári, gyulafehérvári és székelyudvarhelyi
működési helyükön kívül megjelentek Gyergyószentmiklóson (1689), Nagyszebenben
(1691), Brassóban (1694) és Marosvásárhelyen (1702), ez utóbbi három helyen iskolát
is nyitottak. A Rákóczi-szabadságharc alatt felmerült a lehetősége annak, hogy a
magyar jezsuiták kiváljanak a közös osztrák-magyar rendtartományból és
megalakítsák az önálló magyar rendtartományt – az 1705-i szécsényi országgyűlés
kötelezte őket erre – de az ezirányú erőteljes próbálkozások sikertelenek maradtak a
bécsi jezsuita vezetéssel szemben.270 A 18. századi erdélyi katolikus restaurációban a
TRÓCSÁNYI ZSOLT: Az ellenreformáció Erdélyben 1711-től a felvilágosult abszolutizmus kezdeteiig.
IN: Theológiai Szemle 1979. 22. évf. 219-226.
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Jézus Társaság játszotta a vezető szerepet elsősorban céltudatos tanító tevékenysége,
de nagyhatású és nagyarányú térítő munkája révén is, Erdélyben rendkívüli térítők
hírében álltak Kolozsvári Pál, Vízkeleti (Csete) István, Kapi Gábor és Gyalogi János.
A ferencesek Erdélyben egész hálózatot építenek ki a 18. század közepéig,
minden nagyobb városban rendházuk létesül: Udvarhely, Vajdahunyad, Szeben
(1716), Kolozsvár (1725), Brassó (1729), Marosvásárhely (1735). Az erdélyi
minoriták 1714-ben egyesültek a magyarországi rendtársaikkal a Szent Erzsébetről
nevezett rendtartomány szervezetében: kézdivásárhelyi rendházuk mellett
Marosvásárhelyen és Kolozsvárott létesítettek rendházat. Új rend Erdélyben a
piaristák: ők először Besztercén, a szászok egyik központjában telepedtek meg (1717),
majd Medgyesen (1741), szerepük majd a század utolsó negyedében válik jelentőssé,
amikor átveszik a feloszlatott jezsuita rendtől az akadémia vezetését. A pálosoknak
három központjuk volt, ahonnan vándormisszióikra kirajzottak: Tövis, Illyefalva és
Torda. Ezeken kívül még egy szerzetesrend volt Erdélyben, a trinitáriusok, akiknek
csak Gyulafehérváron volt rendházuk. Apácarend egyetlenegy kerül Erdélybe: 1733ban jön létre Szebenben az orsolya-rendház. A szerzetesek adják a lelkipásztorkodó
papi réteg jelentős részét, fellendítik a katolikus hitéletet, a világi papság hiányát
pótlandó plébániák vezetését végzik, vándormissziót folytatnak, iskolákat vezetnek.
Az egyházkormányzat visszaállításával Erdély megszűnik missziós terület lenni, a
Propaganda Kongregáció visszavonul és csak a ferencesek apostoli missziója marad
meg, valamint a pálosok kapnak engedélyt vándormissziós tevékenység folytatására.
A bécsi udvar ellenreformációs politikájában elsősorban a legbefolyásosabb
főrangú családok megnyerésére törekedett, másrészt arisztokrata címek osztogatásával
egy hozzá lojális réteg kialakítására. Ennek hathatós eszköze volt a katolikusok
előnyben részesítése a főtisztségek betöltésénél. A módszer sikeres volt, hiszen az
arisztokrácia jelentős részét sikerült visszatéríteni a katolikus hitre, a leggyakoribb,
hogy főrangú családoknak egyes ágai katolizálnak, mások viszont megtartják
protestáns hitüket. Erdély 18. századi politikai életében végig ugyanaz a 8-10 régi
arisztokrata család bírt a legnagyobb befolyással, akik már a fejedelmi kor végén is a
leghatalmasabb családokként voltak ismertek. Szinte mind közülük kerülnek ki a
gubernátorok, kancellárok, egyéb országos tisztségek betöltői. 1713-ban például a
gubernátori tisztséget az egyik végig katolikus főúri család reprezentánsa, Kornis
Zsigmond nyeri el, utóda 1734-ben Haller János, szintén régi katolikus család tagja. A
18. század folyamán a Guberniumban a tanácsosok között az arányok fokozatosan a
katolikusok javára tolódtak el: az unitáriusokat teljesen kiszorítják, a század negyvenes
éveinek elején fele-fele arányban vannak katolikusok és protestánsok, és ez az arány
később még tovább változik a katolikusok javára. Az Erdélyi Kancellária, királyi szerv
lévén, főtisztségei kizárólag katolikusokkal lettek betöltve. A kormányzat a királyi
táblán is igyekezett biztosítani a katolikusok legalább relatív többségét, és a magyar és
székely törvényhatóságok tisztségválasztásainál is megpróbálta nyomásgyakorlással
befolyásolni a döntést.
A 18. század első felében a megerősödött katolicizmus harcot indított a
helyreállított vallási jogegyenlőség törvényi szinten is történő rögzítéséért, azaz, hogy
az erdélyi törvénykönyv, az Approbatae Constitutiones-ból töröljék a katolicizmus
ellen a fejedelemség korában hozott sértő cikkelyeket: ezek a püspök kitiltása
Erdélyből, a jezsuiták működésének tilalma, és a többi szabad vallásgyakorlatot

105

korlátozó rendelkezés. A gyakorlatban ezek tulajdonképpen megváltoztak – hiszen a
püspök benn székelt, a jezsuiták szabadon, sőt az állam által támogatottan
működhettek – de a törvényi szabályozás nem követte a gyakorlatot. Így ez a
küzdelem tulajdonképpen szimbolikus harc volt, amelyben a protestáns többségű
rendek úgy vélték biztosítani felekezeteik helyzetét, hogy görcsösen ragaszkodtak a
törvényi változtathatatlansághoz, összekötve a katolikusok tulajdonképpen jogos
követelését az egész erdélyi alkotmány önkényes megváltoztatásának szándékával. A
protestantizmus Erdélyben erős pozícióját jelzi, hogy a katolikusok több, mint két
évtizedes országgyűlési küzdelem (1712-1744) után érték el ezeknek a számukra sértő
törvénycikkeknek a törlését. A rendek csak az 1744-es országgyűlésen fogadják el a
katolikus-ellenes törvények eltörlését, amely ekkorra a Habsburg-ellenes törvények
eltörlésével és a Pragmatica Sanctio becikkelyezésével lett összekötve. A katolikus
rendek ugyanakkor az országgyűléseken hatalmi pozícióból követeléseikkel tovább
mentek a jogegyenlőség szintjénél, és kemény rendszabályokat kívántak a
protestánsok ellen – az 1724-es országgyűlésen követelték az aposztaták büntetését és
a katolikus hitre térők védelmét, a nem katolikusok templomépítésének megtiltását,
azt, hogy a protestánsok ne hozhassanak be Magyarországról professzorokat és
papokat, ne jöhessenek be onnan iskoláikba diákok, külföldi főiskolákra ne küldhessék
ki ifjaikat, egyházi könyveket ne hozhassanak be Erdélybe – vagyis ugyanazokat,
amelyeket a múlt században nekik kellett elszenvedni az akkor uralkodó protestáns
törvényhozástól. Igaz, ezek a követelések nem realizálódtak, Erdélyben a protestánsok
még mindig többségi helyzetben, jobb feltételek között védekezhettek, mint akár
Magyarországon, vagy akár az előző században az erdélyi katolikusok. Mária Terézia
alatt azonban türelmetlenebbé válik a bécsi udvar egyházpolitikája: 1751-ben
megszületik az aposztázia és vegyesházasság rendelet, amely a katolikus hitből
kitérőket bünteti, vegyesházasságok megkötését pedig csak katolikus pap előtt teszi
lehetővé; ugyanez a rendelet megtiltja a katolikus ifjaknak, hogy nem katolikus
iskolákat látogassanak. Ez a rendelet a nyíltan megsérti a vallások egyenrangúságát,
törvényi szintre emelve a katolikus vallás elsőbbségét, megkülönböztetését a többi
felekezettől.
Az ellenreformációs politika a protestáns felekezetek közül az unitáriusokat
sújtotta legerősebben, ők jelentették a leggyengébb ellenállást a katolikus
terjeszkedésben. Az unitarizmus erejét ugyanis már Erdély református fejedelmei,
Bethlen Gábor és a két Rákóczi György megtörték, legfőbb központjuk, Kolozsvár
már a 17. század második felére zömében kálvinistává vált. Társadalmi befolyásuk
csökkent, a 18. század elejére az erdélyi főrangúak között alig van unitárius. A fő
csapás 1716-18-ban érte az unitáriusokat, amikor az új katolikus püspök, Mártonffy
szellemi és Steinville főhadiparancsnok katonai irányításával, 1716-ban erővel
foglalják vissza a katolikusok számára a kolozsvári főtéri nagytemplomot. A
továbbiakban Mártonffy püspök ráteszi a kezét két másik kolozsvári unitárius
templomra, a templomok javadalmaira, az egyház nyomdájára és a kollégium
épületére, valamint két kórházra is. Az unitáriusok központjának szétverése – annak
ellenére, hogy összeszedték magukat és újjászervezték kollégiumukat – nagyon
meggyengítette az unitarizmus pozícióját Erdélyben. Nemcsak a kormányzati
tisztségekből szorultak ki, hanem a másik protestáns felekezet, a református is az ő
rovásukra erősítette pozícióit a törvényhatóságokban. Ilyen mértékű erőszakos
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fellépésre a későbbiekben nem került sor, a rekatolizáció során előfordultak még
templomfoglalások, de inkább a békés hittérítés és templomépítés a jellemző.
A protestantizmus hadállásai azonban Erdélyben erősek. A protestáns rendek
erősen védelmezik rendi pozícióikat és egyházuk, szellemi életük működését egyaránt.
A protestáns lelkész- és értelmiségképzésben a 18. században is folytatódik a külföldi
egyetemjárás hagyománya, hiszen az ország egyetlen egyetemét, Nagyszombatot
katolikus jellege miatt nem látogatják. Szükségét érzik a közvetlen szellemi
érintkezésnek az európai protestantizmussal, az európai szellemi élettel, amelynek
most már nem „csak” a modern tudás, tájékozottság megszerzése a célja, hanem az
uralkodó katolikus államhatalommal és a rekatolizáció szellemiségével szembeni
védekezés is.
A bécsi udvar Erdélyben is kísérletezett a protestánsok külföldi
egyetemjárásának korlátozásával: III. Károly rendelkezése szerint a külföldi egyetemre
készülő be kell jelentse szándékát a Guberniumnál, ahol vizsgálat után kap útlevelet.
Ezt a protestánsok azzal kerülték ki, hogy inkább maguk vállalták a jelöltek
levizsgáztatását: kollégiumaikban bizottság előtt tettek vizsgát a tanulmányútra
készülők. 1725-től az erdélyi diákok csak Bécsben nyert hivatalos útlevéllel
hagyhatták el a birodalmat. Mária Terézia alatt, 1752-ben tényleg bevezetésre kerül az,
hogy a kiutazni kívánók alkalmasságát nemcsak saját iskolájuk, hanem a Gubernium is
megvizsgálja és kötelezik őket, hogy csak a Habsburg Birodalommal baráti
viszonyban lévő államokat kereshetik fel. Az ötvenes években az előző évtizedekhez
képest valóban mintegy 25%-al visszaesik a peregrinusok száma, de hamarosan újra
visszaáll a normális kerékvágásba. 1764-ben Mária Terézia kifejezetten megtiltja a
külföldi egyetemjárást és felekezetközi egyetemet tervez felállítani Erdélyben,
amelyben protestáns teológiát is elő kell adni, hogy elejét vegye annak, hogy a
külföldet járt ifjak a katolikus vallással és a kormányzattal szemben ellenséges elveket
szívjanak magukba. De az egyetem terve a protestánsok belviszályain megbukik, és a
kormányzat visszalép a kiutazás eltiltásától is. Igaz, hogy az állam a protestáns
diákokat nem támogatja a külföldi tanulásban, sőt formális rendelkezéseivel nehezíti a
kijutást, de megakadályozni nem tudja. A protestáns diákok külországbeli tanulmányai
költségeinek támogatására az erdélyi társadalomnak kialakult hagyományai vannak: a
rászoruló diákot támogathatja az egyházközsége, a városi magisztrátus, valamely főúri
mecénás, de lehet kísérője valamely főúri vagy patrícius család fiának tanulmányi
útján, vagy összegyűjtheti a szükséges pénzösszeget albizálás útján, esetleg betöltve
egy-egy kisváros iskolamesteri állását, vagy egy falu papi hivatalát; emellett igénybe
veheti a külföldi protestáns egyetemek erdélyiek számára létesített ösztöndíjrendszerét.
Végeredményben – az egyetemjárás-kutatás legújabb eredményeinek fényében –
kijelenthető, hogy az erdélyi protestánsoknak sikerült az egész 18. század folyamán az
akadémiai lelkész- és tanárképzésük folyamatosságát fenntartaniuk, kapcsolatban
maradtak Európa protestáns részével, elsősorban a német egyetemekkel (Wittenberg,
Halle, Jéna, Göttingen, Erlangen stb.), de Hollandia (Leiden, Utrecht, Franecker,
Groningen, Hardervijk) vagy Svájc (Bázel, Genf) egyetemeivel is. A pietizmus és a
korai felvilágosodás eszméit a hazatérő szász peregrinusok tömegei az egész
Szászföldön elterjesztik; de a reformátusok nagyenyedi, kolozsvári és marosvásárhelyi
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kollégiumában, valamint az unitáriusok kolozsvári kollégiumában is a teológia mellett
megjelenik a jogi oktatás, modernizálódik a természettudományok tanítása.271
A katolikus restaurációt támogató Habsburg-kormányzat egyházpolitikájának
haszonélvezője a 18. század elején létrejött román görög katolikus egyház. A bécsi
udvar felfogásában az unióra lépő románság egésze az új, legális felekezetbe tartozik.
A valóságban az unió a román klérus vezető rétegének politikai döntése volt: nem
vallási meggyőződésből, hanem társadalmi előnyök fejében a papság átvitte a román
népet az unióba, amely – mivel az egyház megőrizte ortodox külsőségeit – sokszor
észre sem vette a változást és megmaradt évszázados ortodox hitében. Ezért a század
első felében megállapíthatatlan, hogy a görög rítusú lakosságból milyen arányban
voltak az unitusok és mennyien maradtak ortodoxok. A vallási uniót Bécs a maga
céljainak szolgálatára, vagyis az erdélyi katolicizmus megerősítésére, a rendek, a
protestantizmus és a magyarság gyengítésére használta, ennek megfelelően a
protestáns rendek mindvégig az unió ellenlábasai és az ortodoxok támogatói maradtak.
Az unitusok jelentős állami támogatásban részesültek: a Fogarason székelő görög
katolikus püspökség 1738-ban III. Károlytól megkapta a balázsfalvi uradalmat, amely
ettől fogva püspöki székhely és az erdélyi románság legfontosabb művelődési
központjává válik. Az 1744. évi országgyűlés a katolikus vallásra sérelmes törvények
hatályon kívül helyezése mellett rendezte az unitus egyház jogállását is, megerősítette
meglévő birtokaiban és javadalmaiban, és biztosította a görög katolikus egyházi és
nemesi személyek katolikusokéval megegyező kiváltságait és mentességeit. Állami
támogatással felépült a püspöki rezidencia és székesegyház, bazilita kolostor létesült
és 1754-ben megnyílt Erdélyben az első román gimnázium, valamint papképző
szeminárium. Az erdélyi románokat az unió bekapcsolta a nyugati műveltségbe,
hatalmas lehetőségeket nyitott számukra a színvonalas papképzésre és egy nyugati
típusú értelmiségi réteg kialakítására: megnyíltak számukra a katolikus (jezsuita)
iskolák és magasabb műveltséget szerezhettek a számukra létesített alapítványi helyek
kihasználásával Nagyszombatban, Bécsben és Rómában.272
Ezzel ellentétben az ortodoxia továbbra is megtűrt vallás marad Erdélyben,
noha a románok többsége megmarad görög keletinek. Az 1740-es években fellépő
szerb szerzetes, Visarion hatására Dél-Erdélyben összeomlik az unió, a román falvak
tömegesen térnek vissza az ősi hitre. Az ortodox egyház megtalálja védelmezőit a
karlócai szerb ortodox érsekségben, és az országon kívül az Orosz Birodalomban és a
két román fejedelemségben. Amikor a Habsburg Birodalomnak a hétéves háború
megindulásával nyugalomra van szüksége a birodalom keleti sarkában, kénytelen
elismerni az unió sikertelenségét és megmenteni legalább a maradék görög katolikus
egyházat. Az udvar 1759-ben kiadja az ún. ortodox türelmi rendeletet és püspököt
nevez ki az egyház élére, ezzel törvényesen elismeri a görög keleti egyház létét, így a
román etnikum körében törvényesen két vallás és egyházszervezet működik.
Ugyanakkor megtörténik az unitus és ortodox egyházközségek és javak szétválasztása,
amelynek során kiderült, hogy az erdélyi románok mintegy hatoda maradt az unió
híve.
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II. 2. KATOLIKUS OKTATÁSÜGY A 18. SZÁZADI ERDÉLYBEN
(1690-1773)

A másfél százados török uralom alóli felszabadulással a Szent Korona alatt
újból egyesített Magyarország és Erdély művelődési törekvései elvileg ismét közös
mederbe terelődtek, bár a 150 éves különélést nem követhette gyors egybeolvadás,
már csak azért sem, mert a bécsi udvar fenntartotta Erdély külön kormányzatát.
Másrészt a kulturális integrációt az is nehezítette, hogy az önálló fejedelemség
protestáns jellegű állam volt, a Habsburg birodalom viszont katolikus jellegű, amely
Magyarország másik felében már komoly sikereket könyvelt el a rekatolizáció terén. A
Habsburg-ház dinasztikus politikai érdekei érvényesítése, befolyása erősítése
előfeltételének tekintette Erdélyben is a katolicizmus súlyának növelését, ennek
leghatékonyabb eszköze volt a katolikus művelődés és iskolaügy állami támogatása.
Az erdélyi katolikusok iskolaügye a 18. században így kedvező fordulatot vett.
II. 2. a. Jezsuita iskolarendszer Erdélyben a 18. században
Láttuk, az önálló fejedelemség korában a katolikus oktatásügy fenntartásában és
megmentésében a jezsuitáknak és a ferenceseknek elévülhetetlen érdemei voltak. A
18. században a katolikus oktatás továbbra is a szerzetesrendek kezében maradt, és a
megváltozott politikai körülmények között lehetőségük nyílt az erdélyi katolikus
közép- és felsőoktatási hálózat szélesebb körű kiépítésére.
Erdélyben a katolikus restaurációban a jezsuiták vállalták a vezető szerepet, de
mivel a Habsburg-birodalmi oktatási-művelődési politika legfőbb propagálójának
tekintették őket, tevékenységük politikai színezetével kapcsolatos gyanakvást soha
nem sikerült eloszlatniuk, ezért a jezsuitáknak nem is sikerült Erdélyben olyan széles
körű középiskolahálózatot kiépíteni, mint Magyarországon, vagy mint a ferenceseknek
Erdélyben. A Jézustársaság Magyarországon (Erdély nélkül) a 18. század közepére
abszolút vezető helyzetbe jutott, a középoktatás nagyrészt, a felsőoktatás teljesen az ő
kezében volt: 31 gimnáziuma (a 62-ből), 2 akadémiája (Buda és Győr), valamint 2
egyeteme (Nagyszombat és Kassa) volt. Horvát-Szlavónia területén a rendnek egy
akadémiája (Zágráb) és három nagygimnáziuma (Zágráb, Pozsega, Varasd)
működött.273 A történeti Magyarország területén iskoláik a legsűrűbben a Felvidéken,
Nyugat-Dunántúlon, valamint az Alföld szélén lévő városokban helyezkedtek el, a
protestáns és görög-keleti többségű Erdélyben a 18. században sem sikerült a
magyarországihoz hasonló sikereket elérniük. Erdélyben a jezsuita rend a
fejedelemség-korban bírt iskoláin kívül csak néhány helyen alapított új iskolát, itt a
BAJKÓ MÁTYÁS – KOMLÓSI SÁNDOR – KOSÁRY DOMOKOS – KÖPECZI BÉLA – MÉSZÁROS ISTVÁN – OROSZ
LAJOS: A magyar nevelés története. I. kötet. Budapest, 1988. 116.
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mennyiségi terjeszkedés helyett inkább a minőségi fejlesztésre tette a fő hangsúlyt:
meglévő iskolái fejlesztésére, a nagymúltú protestáns kollégiumokkal szembeni
versenyképességének megerősítésére törekedett, valamint a katolikus oktatásügy
vertikális kiegészítésére, azaz a hiányzó felsőoktatás megszervezésére.
A Jézus Társaság ezért elsősorban kolozsvári központját erősítette meg, itteni
gimnáziuma mellett 1698-ban 95 esztendei kényszerszünet után újra megnyitotta
akadémiáját, kezdetben csak bölcsészeti tanfolyammal, 1712-től már teológiai
tagozattal. A rend igen nagy figyelmet fordított kolozsvári akadémiájára, a kiváló
jezsuita tanárok az erdélyi katolikus társadalom minden rétegéből képezték a diákokat,
ugyanakkor a görög-katolikus ifjak befogadásával felnevelték az erdélyi románok első
értelmiségi nemzedékeit. A 18. század közepére a hatalmas építkezések nyomán
Kolozsvár barokk arculatát meghatározó jezsuita intézménykomplexum jött létre: az új
templom és akadémia-épület, a két finevelő, a szeminárium és a nemesi konviktus,
illetve a gimnázium együttese a régi fényében állította helyre a jezsuiták erdélyi
felsőoktatási intézményét, amelyet Mária Terézia 1753-ban egyetemi ranggal és
privilégiumokkal ruházott fel, elindítva a valódi egyetemmé fejlődés útján.274
A jezsuiták Székelyudvarhelyen továbbra is fenntartották négyosztályos
gimnáziumukat, amely 1735-től már hatosztályos nagygimnáziumként működött.
1689-től vezették az iskola napjainkig megőrzött Abum-át, azaz anyakönyvét. 1691ből származik a szeminárium első említése, amely kezdetben 16 ifjút tartott el, de
1740-ben új épülettel bővítették, amely 60 diákot is befogadott. Az udvarhelyi
gimnáziumban elsősorban az udvahelyszéki katolikusok tanultak, de az iskola
tekintélyét jelzi, hogy jelentős számban látogatták Csíkszékből és Háromszékből is,
valamint a diákok 3%-a Fogaras vidéki unitus román volt. Az 1739-40-es évben
Erdély szerte dühöngő pestisjárvány miatt a kolozsvári főiskola is beszüntette
tevékenységét és tanárainak, tanulóinak egy része a székelyudvarhelyi gimnáziumban
húzódott meg és tanult tovább.275
Marosvásárhelyen, mint új helyen 1702-től lelkipásztorkodtak, a rend szokása
szerint kiváló rendtagot, Endes Istvánt, a kolozsvári akadémia logikaprofesszorát bízta
meg a fontosnak tartott misszió megalapításával. A Rákóczi-szabadságharc alatt,
amikor a háborús helyzet megnehezítette a marosszéki katolikus nemesek
gyermekeinek Kolozsvárra utazását, kérésükre a jezsuiták 1708-ban megnyitották
grammatikai szintű iskolájukat. Ettől kezdve a marosvásárhelyi kisgimnázium öt
vármegye elszórt katolikus diákságát fogta össze, akik között nemcsak a vidéki
nemesek fiait találjuk meg, hanem a vásárhelyi városi kereskedők, iparosok és az itt
tartózkodó katona-tisztviselők gyermekeit is. 1711-ben a tartományfőnök, Hevennesi
Gábor látogatta meg a missziót és 4000 forint alapítványt tett 20 szegény tanuló
ellátására, további 200 forintot pedig egy új iskola és konviktus felépítésére
adományozott. Mindez a székely katolikus főurakat is hasonló áldozatra buzdította, így
közadakozásból 1712-ben elkészült a 200 diák befogadására alkalmas gimnázium és
Az 1753-as rangemelésre levéltári dokumentumot eddig nem találtam, de korábbi kutatók BÍRÓ
VENCEL, majd MÉSZÁROS ISTVÁN részben az azóta elpusztult anyakönyvre hivatkozva egybehangzóan ezt
állítják.
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Az udvarhelyi gimnázium anyakönyvét kiadta ALBERT DÁVID: Székelyudvarhely református és
katolikus diáksága 1670-1871. i. m. A gimnázium történetének első összefoglalója a Milleniumra
készült el: SOÓ GÁSPÁR: A székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium Értesítője az 1895/96 tanévről.
Székelyudvarhely, 1896.
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konviktus új épülete. A század folyamán a katolikusok számának gyarapodásával az
iskola is egyre népesebb lett, 1732-ben ismét a tartományfőnök, Molindes Ferenc 1000
forintos adományával bővitették az iskolát. 1769-ben a marosvásárhelyi gimnázium is
hatosztályos gimnáziummá fejlődött. Igaz, hogy a többségében reformátusnak maradt
város kulturális arculatát elsősorban híres református kollégiuma határozta meg, amely
1718-tól – a katolikus püspökség visszaállítása miatt ideköltöző gyulafehérvári
kollégiummal egyesülve – főiskolai rangra emelkedett. De a jezsuiták a református
városban több évtizedes szívós munkával katolikus iskolaközpontot is kialakítottak,
amely összefogta Torda, Aranyos, Küküllő, Alsó-Fehér és Kolozs elszórtan élő
katolikus ifjúságát.276
A jezsuiták Gyulafehérváron tartották fenn másik – a 17. század óta
folyamatosan működő – négyosztályos gimnáziumukat. Itt visszakapták a Báthorytemplomot, amelyet Apor István rendbehozatott számukra, szintén ő támogatta a
rendházépítésüket és az iskola fejlesztését is.277 A Rákóczi-szabadságharc alatt
szünetelt az oktatás, amelyet a jezsuiták csak 1716-ban kezdtek újra. Mivel a
püspökség visszaállításakor javaikat a püspökséghez csatolták, a rend itteni jövedelmei
szerények voltak, csak 1753-ban épült új gimnáziumuk. A kisgimnázium a dél-erdélyi
szórványban élő katolikusok iskolája volt.278
A jezsuiták 18. századi erdélyi iskolahálózatát tehát a kolozsvári akadémia és
két nagygimnázium Kolozsváron és Székelyudvarhelyen, valamint két kisgimnázium
Gyulafehérváron és Marosvásárhelyen alkotta, továbbá két kisebb iskola
Nagyszebenben (1691) és Brassóban (1694), ahol csak egy-egy tanár tanított. Látható,
hogy ez számra ugyan nem túl sok, de mindegyik tanintézetnek a maga helyén
megvolt a maga jelentősége, feladata a katolikus resturációban: egyes iskolák azt a
szerepet vállalták, hogy katolikus vidékek szellemi értékeinek, kultúrájának
megtartásához hozzájáruljanak, művelődési törekvéseit ápolják, mint az udvarhelyi
gimnázium, mások protestáns környezetben a katolicizmus megerősítésére,
összefogására, lehetőség szerint terjesztésére vállalkoztak a művelődés eszközeivel,
mint például a marosvásárhelyi gimnázium.

A marosvásárhelyi jezsuita gimnázium történetére a Millenium alkalmából készült iskolatörténet:
KARÁCSON MÁRTON: A marosvásárhelyi róm. kath. gymnasium Értesítője az 1894-95-ik iskolai évről.
Marosvásárhely, 1895. A témát újabban érinti: LÉSTYÁN FERENC: Marosvásárhely katolikus múltja c.
tanulmányában, IN: Marosvásárhely törénetéből. Szerkesztette: PÁL-ANTAL SÁNDOR, SZABÓ MIKLÓS.
Marosvásárhely, 1999. 157-190.
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Erdélyi katolikus nagyok. i. m. Gróf Apor István. 76-80.
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Az iskolatörténetre vonatkozó első adatgyűjtés szintén a Milleniumra készült iskolai értesítőben
jelent meg: CSÍKY MIKLÓS: A gyulafehérvári róm. kath. főgymnasium története 1579-1896. IN: A
gyulafehérvári róm. kath. főgymnasium története és értesítője az 1895/96 tanévről. Gyulafehérvár,
1896.
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II. 2. b. A kolozsvári jezsuita akadémia (1698-1773)
A 95 esztendei kényszerszünet után 1698-ban újraindított kolozsvári jezsuita
akadémiával megteremtődött az erdélyi katolikus oktatási rendszer hiányzó
felsőoktatási intézménye. A protestáns felsőoktatásnak a 18. században több központja
is kialakult Erdélyben: a reformátusok legnagyobb kollégiumai, a nagyenyedi, a
kolozsvári és a marosvásárhelyi, az unitáriusok kolozsvári és az evangélikus szászok
nagyszebeni kollégiuma mellé most a katolikus oktatás is felzárkózott. Kolozsváron a
jezsuiták a szokásos, két karral, bölcsészeti és teológiai fakultással rendelkező
jellegzetes jezsuita felsőoktatási intézményüket alapították meg. A történeti
Magyarország területén a kolozsvári akadémia a jezsuiták harmadikként alapított
felsőfokú tanintézete, a nagyszombati (1635) és a kassai (1657) után, amely a 18
század közepére virágzó tanintézetté fejlődött. Nagyságrendjét és színvonalát tekintve
nyilván soha nem érte el a nagyszombati egyetem szintjét, de a 18. század folyamán
alakult többi jezsuita főiskolánál – az 1713-ban Budán és az 1745-ben Győrött alakult
főiskoláknál, valamint az 1669-től működő zágrábi akadémiánál279 – magasabb szintű
oktatást nyújtott és hasonló volt a kassai akadémiához, amelyet egyetemnek is
neveztek.
A kolozsvári akadémia szervezetének kibontakozása hosszabb időt vett
igénybe. A jezsuita rend általában ott alapított akadémiát, ahol már viszonylag népes
kollégiuma és jól működő gimnáziuma volt.280 Kolozsváron a jezsuiták eltértek a
szabályok szigorú betartásától, ami a Jézus Társaság sajátos helyzetével magyarázható:
Erdély a rend számára missziós területnek számított, ahol az egész 17. században
három missziós központot tarthatott fenn, és ahol a fejedelemség törvényei tiltották a
rend stabilabb szervezeti formáinak, rezidenciának vagy kollégiumnak a létrehozását.
Erdélynek Habsburg uralom alá jutásával, az 1690-es években a kolozsvári jezsuiták
pozíciója megváltozott, de ez egyelőre nem érintette szervezeti-működési formájukat:
a század utolsó évtizedében a jezsuitáknak továbbra is missziójuk működött
Kolozsváron, ahol két-három misszionárius páter és ugyanannyi magiszter látta el a
katolikus hívek lelkigondozását, illetve oktatott a gimnáziumban. Igaz, megváltozott
körülmények között: a protestáns-katolikus rendek 1692-es tárgyalásainak
eredményeként a kolozsvári katolikusok, azaz a jezsuiták, megkapták az óvári
református (egykor dominikánus) templomot és Lipót rendeletére281 az óvári unitárius
iskolaépületet is. Mindezt az 1693-as szeptember-októberi országgyűlés szentesítette,
amely ugyanakkor megszavazott 15.000 forintot a katolikusok egyházi és iskolai
MÉSZÁROS ISTVÁN: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Budapest, 1981. 445.
Közép-európai példával élve, a kolozsvárihoz hasonló nagyságrendű akadémiája volt a jezsuitáknak
a sziléziai Breslauban (Wroclaw), amelynek szervezete évtizedeken keresztül alakult ki. A jezsuiták
1638-ban alapították a kollégiumot és gimnáziumot, ahol 1640-től már nagygimnáziumi szinten folyt
az oktatás, 1643-tól elkezdték kiépíteni a filozófiai oktatást, ahol 1645-ben már három évfolyamon
oktattak, majd a teológiai kar fokozatos kiépítése következett. 1670-ben kollégium 30 rendtagot
számlált, közöttük 15 pappal, akik közül három bölcsésztanár és két teológiaprofesszor volt. A
tanintézet csak 1702-ben nyert egyetemi rangot. Lásd CARSTEN RABE: Alma Mater Leopoldina. Kolleg
und Universität der Jesiuten in Breslau 1638-1811. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 1999.
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A protestáns-katolikus tárgyalások elakadása után Lipót császár 1693. április 9-én a Diploma
Leopoldinumhoz vallásügyi pótdiplomát csatolt, amelyben elrendelte nemcsak az óvári templom,
hanem az unitáriusok által birtokolt iskolaépület átadását is a jezsuitáknak.
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céljaira: a Katolikus Státus ebből 5000 forintért visszaváltotta a fiskustól a monostori
uradalmat és a jezsuiták kezelésébe bocsátotta. 1693-tól tehát a jezsuiták missziója és
gimnáziuma az Óvárban működött, iskolájuk fenntartására pedig ismét szilárd anyagi
alap, a monostori uradalom jövedelme állt rendelkezésükre.
A jezsuita rendnek kolozsvári székhelyével és iskolájával nagy tervei voltak:
Erdély központjában tervezték újra megnyitni akadémiájukat, amelynek oktatási
feladata mellett a katolikus restaurációban szántak vezető szerepet. A nagy cél
érdekében azt sem várták meg, hogy missziójuk hivatalosan rezidenciává és
kollégiummá lépjen elő, hanem 1698. november 16-án elkezdték a bölcselet oktatását.
A főiskolai tagozat újraindításának anyagi alapját gróf Apor István kincstartó, a
Katolikus Státus vezetőjének 1698-ban tett 8000 forintos adománya teremtette meg és
ugyancsak ő 30.000 forintot adományozott a jezsuita szeminárium újjáalapítására.
„Hagyok az Kolosvari Catholica Ecclesiat administralo Patereknek, hogy az [odavaló
Collegiumban] az Philosophiát annál könnyebben taníthassák, nyolc ezer forintot.
Ugyan azon meghirt Patereknek kezében a szegény tanulo Deákoknak tartásokra (…),
hogy egy Seminarium fundaltassék, hagyok harminc ezer forintot.” Hatalmas
alapítványa kamatait Apor kívánsága szerint elsősorban a papnak készülő szegény
szeminaristák fenntartására, másodsorban a katolikus vallásra visszatért szegény
diákok és harmadsorban elszegényedett nemesi ifjak fenntartására kell fordítani. „Kit
is hagyok ilj Conditioval, hogy (…) tartassanak, elsöbben is pedig az Clerikussok, az
kik tanulásoknak elvégzése után Erdeljben az Isten Anyaszentegyházának
szolgálhatnak. Ezek után azok az iffiak, az kik tévelygéseket elhagyván, az igaz
catholica Religiora visszatérnek, (…) harmadszor, az szegény ügyefogyott Nemes
Embereknek Gyermekek tartására. Ezek pedig az mennyire lehet, minnyájan erdélyiek
legyenek.”282 Az akadémia megnyitását a jezsuiták jól előkészítették, mindenfelé
kiragasztott plakátaikon katolikus egyetemként hirdették magukat és a megnyitó
ünnepélyre a katolikus és protestáns rendeket egyaránt meghívták, hasonlóképpen az
unitárius és református egyházi vezetőket. Akadémiájukat a jezsuiták egyértelműen a
Báthory alapította egyetem utódjának tartották, a jogfolytonosságot magától
értetődően vállalták és hangsúlyozták. „Mi szentebb a Kolozsvári Akadémiánál? Mi
felségesebb? Mi híresebb? Mi magasztosabb? Annál, amely száztizenöt éve a
szentséges pápa (…) és a nagyságos fejedelem adományozó kezét vonzotta magához!
E sok évig tartó szerencsés időszak a tudomány nagy szellemeinek teljes ragyogására
emelte a művelődést. [Az idő] E fényes Akadémiát mégis úgy elhomályosította, hogy
úgy tűnt, mintha örök sötétségbe kellene temetni, mivel már kilencvenöt évig
rejtőzködött romjaiban. Ott rejtőzködne örökre, ha a legkegyelmesebb győzhetetlen
császárnak, Lipótnak kegyelme ismét napvilágra nem hozta volna!” A szónoknak az
illusztris társaság előtt elmondott beszéde a személyiség jelentőségét, az arisztokrata
családok társadalmi és politikai szerepét művészi szinten megfogalmazó jezsuita
gyakorlatot követte: a jelenlévő katolikus főurak, nemesek közül név szerint felsorolta
és kiemelte azokat, akik sokat tettek (vagy maguk, vagy felmenőik) adományaikkal,
támogatásukkal az erdélyi katolicizmus, illetve a jezsuita iskolák, templomok
érdekében. „És ti, híres erdélyi előkelőségek, világító fényei a Római Katolikus
Gróf Apor István alapítványlevele a kolozsvári jezsuita kollégiumban a filozófia tanítására és a
szegény tanuló ifjúság élelmezésére. Bécs, 1698. március 9. Közli: Erdélyi Országgyűlési Emlékek.
CCL. 439-440.
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Egyháznak, ti nemcsak arra törekedtek teljes erőtökkel, fáradozásotokkal és
szorgalmatokkal, hogy e városból száműzött Akadémiát, amelynél semmi sem lehet
számotokra dicsőbb és kívánatosabb, régi otthonába visszahelyezve lássátok, hanem
arra is gondotok van, hogy azt mindig oly virágzó tehetségű ifjak látogassák, a ti
pénzeteknek és adakozó kedveteknek köszönhetően e nehéz időkben, akik a bőkezű
jóindulatot majd méltóképpen fogják viszonozni. Természetesen azért, hogy ti,
akiknek nem adatott meg, hogy élvezzék az itt tanulás boldogságát, legalább a jövő
nemzedék lelkében szüreteljétek annak gyümölcseit. (…) Tisztelt uraim, ti ma kiváló
őseitek kegyességét követitek, legszentebb módon reátok bízott elgondolásaikat és
akaratukat teljesítitek. Mikor a ti atyáitok nem tudtak erőt venni az őket szorongató
többségen, és száműzetett az ártatlan tudomány, rátok bízták, hogy teljes erővel arra
törekedjetek, hogy a száműzött tudomány ismét szabadon bevonulhasson e városba.”
A felsorolt támogatók között megtaláljuk gróf Apor István, gróf Gyulafi László, báró
Haller István, gróf Kálnoki Sámuel, Pekri Lőrinc, gróf Mikes Mihály, gróf Csáky
István és László, Andrási István, Haller György, Kornis Zsigmond és István, báró
Száva Mihály, báró Jósika Gábor, Torockai István, Mikola László, Bialis Ferenc,
Henter Ferenc Benedek és Mihály, Felvinczi Zsigmond, Béldi Kelemen, Lázár Ferenc,
Torma Miklós, Petri Dávid, Lugosi István és Ferenc, Nagyszegi Gábor, Balog Ferenc
és Kászoni János nevét, vagyis gyakorlatilag azokat a családokat, akik a 17. században
a jezsuiták monostori, később kolozsvári gimnáziumába járatták gyermekeiket.283
Két év múlva, 1700-ban Apor István újabb 5000 forint értékű alapítványt tett a
szemináriumban lakó szegény diákok eltartására.284 Példája ösztönző volt a katolikus
egyházi vezetés számára is, amely szintén hozzá akart járulni a papképzés segítéséhez:
1701-ben Szebellébi Bertalan püspöki vikárius 1000 forintos alapítványt tett a
szeminárium javára285, később Illyés István adományozott 200 aranyat a
szemináriumnak.286 És végül maga az állam is hozzájárult a jezsuita akadémia
költségeihez: 1701. augusztus 22-én kelt oklevelében Lipót császár felelevenítette és
újra megerősítette az alapító Báthory István által a szeminárium fenntartására rendelt
évi 1000 forint jövedelmet a szász papok megerősítési díjából, a cathedraticumból.287
Ebben az évben (1701) tehát meg lehetett nyitni a biztos anyagi alapokra helyezett
szemináriumot, amelyet Szent József védnöksége alá helyeztek.
A bölcsészeti fakultás szervezete hamar teljessé vált: az első tanévben, 1698/99ben a logika első professzora Dévai János volt, aki tanulmányait Bécsben, Prágában és
Nagyszombaton végezte és a kassai akadémia professzoraként került Kolozsvárra. A
következő évben elkezdték a fizika oktatását, 1701-ben pedig a metafizika osztályt is
megnyitották. Mivel a jezsuiták az osztálytanári rendszert alkalmazták, vagyis azt,
hogy ugyanaz a tanár vitte végig a három évfolyamon az osztályt, a rend minden
A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Könyvtárában és a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárában található a megnyitó beszéd egy-egy példánya.
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Gróf Apor István alapítványlevele a kolozsvári római katolikus szemináriumnak tett adományáról.
Gyulafehérvár, 1700. január 21. Közli: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. CCVIII. 447-448.
285
Szebellébi adománylevele 1701. október 24-én kelt Kézdiszentléleken. Közli: Erdélyi
Országgyűlési Emlékek. CCXI. 450-451.
286
Illyés István csíki diákok számára tett végrendeletileg alapítványt 1711. december 20-án. A
kivonatot közli: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. CCXXVIII. 480-481.
287
Lipót oklevelében az összegből a Szent-Erzsébet Kórház számára évi 166 forintot rendel
kiszakítani. Az oklevelet közli: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. CCX. 449-450.
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évben újabb professzort állított be a kezdő logikusok oktatására: így 1700-ban Bileczki
Ferencet, aki gráci és nagyszombati tanulmányok után, előzőleg szintén a kassai
akadémián tanított, vagy 1701-ben Szunyogh Ferencet, aki miután végigvitte osztályát
a három évfolyamon, utána évekig a görög-katolikus román püspök mellett töltötte be
a teológus szerepét.288
1702-ben a kolozsvári misszió rezidencia rangjára emelkedett, a rendtagok
száma a lelkészkedő páterekkel, a három bölcsésztanárral, a gimnáziumban tanító
magiszterekkel és a koadjutorokkal együtt a következő években 12-14 között mozgott.
Leköszönt a missziófőnöki tisztségről, amit 10 éven keresztül viselt Csete István, aki
Vízkeleti Zsigmond álnéven 1683-tól dolgozott az erdélyi misszióban, s kolozsvári
plébánosként ékesszóló prédikációval olyan sikere volt, hogy maga Apor István lépett
közbe érdekében, amikor a rend el akarta helyezni őt a városból.289
A rezidencia új házfőnöke 1702-től 1706-ig Kapi Gábor lett (korábban a prágai
és nagyszombati egyetem teológia professzora), aki a Rákóczi-szabadságharc idején
állt a kolozsvári rezidencia élén. II. Rákóczi Ferenc, rövidéletű államában a
valláskérdés rendezése során a jezsuita rend helyzetét is tisztázni kívánta: 1705-ben a
szécsényi országgyűlés kimondta a magyar jezsuiták kiválásának szükségességét az
osztrák rendtartományból és az önálló magyar rendtartomány létrehozását. A
többségében magyar jezsuitáknak ez régi óhaja volt: Kapi Gábor az önálló provincia
érdekében Gonzalez rendfőnöknek még 1700-ban írt előterjesztésében kifejtette, hogy
az osztrák és a magyar rendtagok között áldatlan viszonyok uralkodnak, az osztrákok
kezében van minden hatalom és a magyarokat barbároknak tartják és megvetik. Tehát
Rákóczinak az a kívánsága, hogy a jezsuiták tegyenek hűségesküt a Konföderációra, a
császárhű osztrák rendtagok pedig távozzanak el az országból, a magyarországi
jezsuiták többsége számára elfogadható volt. A kolozsvári jezsuiták állásfoglalását
láthatjuk abból, hogy Kapi Gábor házfőnök tervei alapján és irányításával az akadémia
tanárai Porta Triumphalist, azaz diadalkaput építettek, amellyel 1705-ben a fejedelmi
beiktatására Erdélybe érkező fejedelmet szándékoztak fogadni. Mint tudjuk, a zsibói
csatavesztés miatt Rákóczi bevonulására nem került sor, helyette Herbeville generális
vonult be Kolozsvárra, aki a Rákóczi államát elismerő jezsuitákat megbüntette és
rendházukba dán lutheránus katonákat kvártélyozott be.290
Modern történetírásunkban az újabb kutatási eredmények alapján sokkal
árnyaltabb és tárgyilagosabb kép kezd kialakulni a jezsuiták megítélésében, mint az
előző két évszázad történetírásában, amikor a jezsuitákat kategorikusan a nemzeti
érdekek ellenségének és a Habsburg Birodalom abszolutista politikája feltétlen
kiszolgálójának tartották. A szemléletváltás úttörője Lukács László SJ, aki hatalmas
forrásgyűjtést végezve feltárta a magyar jezsuiták 1649-1746 közötti szívós küzdelmét
a Habsburg abszolutizmussal szemben az osztrák provinciából való kiválás és az
önálló magyar rendtartomány létrehozása érdekében. Céljuk eléréséhez II. Rákóczi
Ferenc Konföderációja idejében álltak legközelebb, amikor az önálló magyar provincia
ügyét az országos politika támogatta; a szabadságharc leverésével azonban ügyük
lekerült a napirendről. A Jézus Társaság ellentmondásos megítélése abból fakad, hogy
a Habsburg-dinasztia a rend Magyarországon működő tagjait is felhasználta az
LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogus Generalis Provinciae Austriae Societatis Jesu 1551-1773. I-III. i. m.
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abszolutizmus kiépítésének folyamatában, a rend kiemelt uralkodói támogatást kapott:
részvételi jog illette meg az országgyűlésen, hozzá tartozott a cenzúra és tetemes javak
fölött diszponált. A Társaság céljai azonban túlterjedtek a dinasztia érdekein: az
egyetemes katolikus egyházat szolgálták. A 18. század elejére a jezsuita rendtagok
nagyrészt magyarok, sokan a katolikus nemességből származnak, amely számára a
rend kialakította a magyar nemesi történelemszemlélet és öntudat katolikus változatát
a Regnum Marianum eszméje révén.
Visszatérve a kolozsvári akadémiához, a Rákóczi szabadságharc alatt a
tanintézet működése a császári csapatok bevonulása után nem folyt normális
mederben, 1707-ben és 1708-ban szünetel a felső tagozat, csak 1709-ben kezdik újra a
logika oktatását. A szatmári béke megkötése már ismét virágzó rezidenciát és
tanintézetet talál Kolozsváron.
A kolozsvári jezsuita akadémia szervezetének teljes kifejlődéséhez így 14 évre
volt szükség: 1712-ben került sor a második fakultás, a teológiai kar felállítására, ahol
két tanár, a Bécsből leküldött Bernard Hueber, a kontroverzia professzora és Kecskés
Ferenc, a kazuisztika professzora kezdte el a teológia oktatását. Ugyanekkor avatták a
kolozsvári rezidenciát végre rendes kollégiummá, 1712. december 4-én volt a
kollégium első rektori installációja, amikor Horváth András foglalta el a rektori széket.
A jezsuita szabályok szerint a kollégium rektora egyben az akadémia legfőbb vezetője
is. Az akadémia teljessé válását és rezidenciájuk kollégiumi rangra emelkedését a
jezsuiták szokásaiknak megfelelően barokkos fénnyel ünnepelték meg: a rend minden
eszközt megragadott akadémiája népszerűsítésére és elfogadtatására, a diákok
toborzására. A barokk ünnepélyesség, az érzelmekre hatás mesteri alkalmazásával
megpróbálták elkápráztatni a kolozsvári közönséget: a jezsuita épületek kapujára már
előzőleg kifüggesztették az akadémia oktatási programját, a professzorok és diákjaik
ünnepélyesen felvonultak a templomba, a díszmenet élén az akadémia régi jogarát
vitték, az alapító Báthorynak a címerével díszítve, amely a teológiai kart jelképezte, és
az erre az alkalomra csináltatott kisebb jogart, amelyre Apor címerét vésették, a
bölcsészeti fakultást jelképezve. A szentmise után ünnepi szónoklatot tartott a logika
professzora és az etika tanára. A rektor és a dékánok az akadémia különleges
patrónusává választották a Szeplőtelen Szüzet és első alkalommal nyilvános esküt
tettek a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének a tiszteletben tartására.291
A jezsuiták az óvárbeli székhelyüket átmenetinek tekintették: a domonkosok
középkorban épült rendháza nem felelt meg egy modern tanintézet céljainak. Ezért
több telek összevásárlásával megfelelő helyet alakítottak ki az új akadémia
felépítésének céljára, ahol már 1704-ben megindultak az építkezési munkálatok. A
jezsuiták nagy építkezők, templomépítéseikkel hatolt be komolyabban a barokk
Erdélybe: a 18. század közepére Kolozsvár arculatát meghatározó nagyszabású barokk
épületegyüttest hoztak létre a volt Torda-, Farkas-, Király- és Fogoly utca
találkozásánál fekvő telkeken, ahol a későbbi Ferenc József Tudományegyetem máig
fennálló központi épülete fekszik.292 A több épületből álló intézménykomplexum több
fázisban készült el, a jezsuiták a század első felében gyakorlatilag folyamatosan
építkeztek. Az akadémiai oktatás 1714-ben már a Farkas és Torda utca sarkán álló új
Historia collegii Claudiopolitani Societatis IESU Anni 1713 a Ianuario ad Ianuarium anni 1714.
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épületben folyt, noha az még nem állt készen, csak az 1720-as évek közepén fejezték
be. Ezzel párhuzamosan, 1718-1724 között készült el az akadémiai templom, amely a
mintaképe lesz a 18. századi erdélyi barokk templomoknak, a marosvásárhelyinek és
székelyudvarhelyinek, de a ferencesek és minoriták templomépítései számára is mintát
nyújtott.293 1724-1728 között készült el az akkor még Szent József szeminárium nevet
viselő internátus új épülete, amelyre a jezsuiták sokat költöttek – 1725-ben 2600 rajnai
forintot – de a közadakozást is igénybe vették.294 1728-ban költözött át a diákság az
Óvárból, ahol nagy számuk miatt már alig fértek el: 1724-ben 177-en, 1725-ben 158an voltak.
Az építkezések azért haladtak meglehetősen lassan – noha a jezsuiták a
kolozsmonostori (a kuruc időkben felgyújtott) apátsági templom és az azt körülvevő
várfal köveit is felhasználták – mert a jezsuiták kizárólag saját jövedelmeikre
támaszkodtak, valamint a katolikus főurak, azaz a Katolikus Státus adományaira. Ezért
írta 1724-ben a Katolikus Státus III. Károly királynak, hogy „a jezsuiták akadémiai
temploma, amely Kolozsvár szabad és királyi városban szeptember 10-én fog
felavattatni, a mi saját pénzünkön épült”.295
Zárójelben itt szükséges szót ejtenünk a Katolikus Státusról, az erdélyi
katolikusok 17. században alakult érdekképviseleti testületéről, amelynek működésére
a 18. században is szüksége volt az erdélyi katolikusságnak. A Katolikus Státus
szervezeti kerete tovább fejlődött: 1711-ben állandó tanácsot hoznak létre, amely
kétharmad részben tekintélyes világi főurakból állt, akik guberniumi tanácsosok, vagy
az országgyűlés tagjai, egyharmad részben pedig egyházi vezetőkből. A
státusgyűléseken a püspök elnökölt, rendszeres megtartásukra adataink vannak az
1717, 1722, 1726, 1727, 1728, 1732, 1739, 1740, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1759,
1760 évekből. Feladata továbbra is a most már megerősödött katolikus egyház anyagi
ügyeinek intézése volt, templom-, iskola- és a konviktusok, szemináriumok
fenntartása, vikárius választása, valamint egy ideig, 1722-1759 között a püspökségre
való jelölés. A 18. század első felében az országgyűlésekben harcot folytattak az
Approbatae Constitutiones katolikusokra sérelmes törvényeinek eltörléséért, amit
végül az 1744-es országgyűlésen el is értek.
A kolozsvári jezsuiták további építkezéseit felgyorsította, hogy 1732-ben
Csernovics Ferenc rektor és Stocker Ignác hitszónok kérelmére III. Károly
megengedte a jezsuitáknak azt, hogy az alapításkor Báthory által az akadémia
fenntartására a jezsuitáknak adományozott öt falut, Bácsot, Jegenyét, Tiburcot,
Kajántót és Bogártelkét saját költségükön a mostani tulajdonosoktól visszaválthassák,
így Monostorral együtt ismét valamennyi régi uradalmuk birtokába jussanak.296
Megnőtt jövedelmük segítségével hamarabb elkészült (1735) az új nemesi konviktus
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vagy convictus nobilium. 1733-ban a tűzvész miatt megrongálódott szeminárium
épületet is kijavították, emeletet húztak rá, és ekkortól viseli a Báthory-Apor
szeminárium nevet. A századelőn felhúzott akadémia-épületet hamar kinőtték, így a
harmadik fázisban 1752-1765 között elkészült az akadémia legújabb épülete, egy
hatalmas kétemeletes T alakú építmény, amelyhez csillagvizsgáló tornyot is építettek.
A két nevelőintézet, a gimnázium, a remek templom, mellette az egyemeletes rendház,
mögötte a kétemeletes egyetem, az akkori viszonyok között elsőrendűen megépítve és
a környező alacsony házak közül hatalmasan kiemelkedve, tetszetős látványt
nyújtottak a szemlélőnek. 297
Az akadémia mellett a jezsuiták 1718-19-ben papírmalmot is építettek, amely
az akadémia szükségletei mellett tisztességes jövedelmet is hajtott. A papírmalom látta
el a könyvnyomdát, amelyet 1726-ban létesített a rend, Kolozsváron alakítva ki az
erdélyi katolikusok legfontosabb könyvkiadó központját. A rend feloszlatásáig (1773)
353 művet tettek közzé nemcsak latin és magyar, hanem német és román nyelven is.
Innen látták el a katolikus és részben a görög katolikus iskolákat tankönyvekkel, a
katolikus lakosságot valláserkölcsi irodalommal, de a felvilágosodás eszméinek, főleg
a gazdasági haladás és az államgépezet korszerűsítése érdekében sugalmazott eszmék
népszerűsítésével is érdemes munkát végeztek. A jezsuiták 1731-32-ben
gyógyszertárat is létesítettek, amely nemcsak a diákok egészségvédelmét szolgálta,
hanem a városét és a környező vidékekét. A gyógyszertár jelentős bevételi forrás volt,
de a szegénysorsúak ingyen kapták innen a gyógyszert. Mindez hozzájárult a jezsuita
rend elfogadásához, társadalmi súlyának növekedéséhez Erdélyben.298
A kolozsvári kollégium a 18. században a többi magyarországi jezsuita
rendházhoz viszonyítva sajátos helyzetben volt: a hatalmas kiterjedésű erdélyi
egyházmegyében nem alakult ki olyan sűrű jezsuita iskola- és rendházhálózat, mint
például a Felvidéken. 1773-ban rend feloszlatásakor készült leltár szerint egész
Erdélyben egy kollégium, hat rendház és három missziós állomás működött, a rendnek
volt egy akadémiája, két nagygimnáziuma, két kisgimnáziuma és két egyosztályos
iskolája. Kolozsvár volt a jezsuiták központja Erdélyben, ahol kollégiumuk mellett
akadémiát, nagygimnáziumot, szemináriumot és nemesi konviktust tartottak fenn. A
rend számára Kolozsvár a 18. században is különös fontossággal bírt, itt sokkal
nagyobb terepe nyílt a rekatolizációs tevékenységnek, mint az ország többi részében,
ahol a rend inkább már csak meglévő pozíciói erősítésére, konzerválására törekedett.
A protestáns Kolozsvár volt – a 150 éves török uralom következtében kialakult –
másik magyar haza fővárosa, ahol a jezsuiták a két jóhírű, református és unitárius
kollégium ellenpontjaként egy katolikus szellemi, művelődési központot akartak
létrehozni, amely lehetőleg felülmúlja a többi protestáns művelődési központ –
Nagyenyed és Marosvásárhely – színvonalát is, és hatását kisugározza egész Erdélyre.
Célkitűzésének megfelelően a rend kolozsvári székhelyét nagy számú és kiválóan
képzett rendtagokkal látta el. A rend katalógusai, névkönyvei alapján megállapítható,
hogy a kolozsvári kollégium tagjainak száma már az 1710-es évek végén elérte a 20-at
– páterekkel, magiszterekkel és koadjutorokkal együtt – és évtizedről-évtizedre
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növelték az itt működő rendtagok számát: az 1720-as évek végére 25, a 30-as években
átlag 27, a 40-es években 29, az 50-es években átlagosan 30-31 rendtag
tevékenykedett Kolozsváron, a 60-as évek végére a rendtagok száma elérte a 39-et,
feloszlatásuk előtt, a 70-es években pedig meghaladta a 40-es létszámot. A rendtagok a
kollégium szervezetében pontosan meghatározott munkaköröket láttak el, a következő
tisztségekkel találkozunk: a kollégium legfőbb elöljárója a rektor, ő irányította a
székhely valamennyi jezsuita intézményét, egyben az akadémia rektora is. A rektorok
általában két-háromévente váltották egymást: 1712-től az első rektor Horváth András,
aztán Körmöndi Imre (1714-16), Rajcsányi János (1717-20), Görgei Imre (1721-23),
Sigray András (1724-26), Rast István (1727), Fitter Ádám (1728-29), Csernovics
Ferenc (1730-32), Rajcsányi György (1733-34), Mindszenti Antal (1735-36), Dobner
István (1737-39), Patai András (1740-42), Szegedi János (1743-46), Tolvay Imre
(1747-49), ismét Patai András (1750-52), Gáll András (1753-56), Repszeli László
(1757-59), Szegedy György (1760-63), Muesser Kristóf (1764-1767), ismét Szegedy
György (1767-1769) és végül Szendrei József (1770-1773).
A páterek a következő munkakörökbe voltak beosztva: egyrészt ellátták a
kolozsvári hívek lelkigondozásával kapcsolatos teendőket, volt magyar hitszónok
(concionator hungaricus), német hitszónok (concionator germanicus), vasárnapi
hitszónok (concionator dominicalis), vagy a negyvennapos böjti időszak hitszónoka
(concionator quadragesimalis), illetve ünnepi hitszónok (concionator festivus);
gyóntattak (confessarius templi), lelkiismereti esetek döntőbírói (decisor casuum),
hitoktatást tartottak magyarul, németül (catechista ungaricus, germanicus), ellátták a
kezelésükben lévő uradalmak híveinek (Monostor, Bács stb.) lelkigondozását
(missionarius); volt, aki a Krisztus Haláltusájának Kongregációját vezette, amelynek
évente többször megrendezett, a monostori Kálvária-dombra vonuló körmenetei nagy
népszerűségnek örvendtek (praeses Congregationis Agoniae); volt, akinek a
feladatköréhez tartozott a jezsuita templomban lévő Csodatévő Mária-képpel
kapcsolatos teendők (habet curam Imaginis Thaumaturgicae Beatae Virginis Mariae).
Másrészt a kollégium és intézményei belső működésében a következő
feladatköröket látták el: egyházi és egészségügyi prefektus (praefectus ecclesiae et
sanitatis), tanácsnok (consultor), intéző (procurator), a ház gyóntatója (confessarius
domus), házi hittanár (exhortator domus), lelkivezető (praefectus spiritualis), a kórus
vezetője (regens chori), a ház történetírója (historicus domus), az újoncok
vizsgáztatója (examinator candidatorum), a karcer és a kórház vezetője (habet curam
carcerum et hospitalis), a könyvtár igazgatója (praefectus bibliothecae) és könyvtárosa
(bibliothecarius), könyv-cenzor (revisor librorum), a nyomda vezetője (praefectus
typographiae), a gyengélkedő vezetője (valetudinarius).
Harmadszor, de nem utolsósorban az oktatással foglalkoztak: a gimnázium
elöljárója a dékán (decanus linguarum), a bölcsészeti fakultásé pedig a bölcsészdékán
(decanus philosophiae); a páterek az akadémián tanítottak, a magiszterek – bölcsészeti
képzettséggel rendelkező, de teológiai tanulmányaik előtt álló fiatal jezsuiták – a
gimnáziumban; egy-egy páter vezette a Szent József szemináriumot (regens seminarii
Sancti Josephi), ahol a bölcsészhallgatóknak külön prefektusa volt (praefectus
philosophorum in seminarii) és a nemesi konviktust (regens convictu). A kontroverzia
professzora töltötte be a nagydiákok, az akadémisták Mária Kongregációjának vezetői
tisztségét (praeses congregationis maioris studiosorum), míg a gimnazisták
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kongregációját a legfelső osztály magisztere, a retorika tanára vezette (praeses
congregationis minoris studiosorum). Természetesen e sokféle feladat mindegyikére
nem volt külön emberük, hanem a rendtagok általában egyszerre két-három feladatkört
töltöttek be. A páterek száma az 1720-as évekbeli 12-13-ról a duplájára nőtt, 1773-ban
25 páter működött Kolozsváron. A magiszterek száma is nőtt: a 18 század elején 2
magiszterrel és egy világi tanítóval kezdtek, a század 20-as, 30-as éveiben már 3-4
magiszter, a 40-es évektől már 5-6 magiszter tanított a gimnáziumban.
A pátereken és magisztereken kívül, a koadjutorok segítették a mindennapi
életet, az 1720-as évektől a rend feloszlatásáig folyamatosan 8-9 koadjutor taggal
rendelkezett a kolozsvári kollégium: volt sekrestyés (sacristanus), kredenciárius, kapus
(ianitor), gyógyszerész (apothecarius), pincemester (cellarius), beszerző (emptor),
sáfár (dispensator), szakács (coquus), betegápoló (infirmarius), a birtokok intézője
(praefectus laneae) és a gazdálkodásra felügyelő (oeconomus), valamint a műhely
vezetője (habet curam fabricae). A felsorolt munkakörökből is látszik, hogy a jezsuiták
kulturális tevékenységük mellett igen nagy gondot fordítottak intézményeik
fenntartásának gazdasági megalapozottságára. A jezsuita tanintézetekben ingyenes volt
az oktatás, de, hogy az oktatás költségeit, a tanerők ellátását, valamint a
szemináriumokban és konviktusokban lakó, az esetek többségében fizetni nem tudó
diákjaik napi ellátását biztosítani tudják, ahhoz komoly anyagi-gazdasági háttérrel
kellett rendelkezniük. Erre szolgáltak a jezsuiták birtokában lévő birtokok, uradalmak,
a különféle adományozóktól nyert alapítványi részbirtokok, telkek, ahol a jezsuiták jól
szervezett, mintaszerű gazdálkodást folytattak: Kolozsváron a jezsuiták közvetlen
kezelésében volt Monostoron kívül az 1732-ben visszaszerzett 5 falu, Bács, Jegenye,
Tiburc, Kajántó, Bogártelke. Ez a gazdaság könnyen felvette a versenyt a korabeli
nagybirtokkal, sőt a jezsuiták korszerű módszereikkel követendő példát is mutattak az
erdélyi birtokosok számára: Kolozsváron például 1745-ben fejezték be hatalmas
magtáruk építését, ami abban az időben, amikor még az ország gabonatermésének
jelentős része az ősrégi gabonavermekben pusztult el, megoldást jelentett az éhínségek
ellen. Hasonlóképpen az állattenyésztésben az istállózást kezdik alkalmazni, Bácsban
istállókat építenek, méneseket, juhnyájat tartanak, lecsapolással területeket nyernek a
legeltetés számára, szőlőt termesztenek, malmot, kocsmát tartanak és a termelt áruk
eladását is közvetlenül végzik.299 Tehát igaz ugyan, hogy a jezsuiták jelentős
jövedelemforrások fölött diszponáltak, de maguk is hozzájárultak gondos
gazdálkodásukkal ezek minél hatékonyabb fejlesztéséhez, kiaknázásához, ami az
alapját képezte virágzó kolozsvári tanintézetük fenntartásának.
Oktatásukat a jezsuiták a 18. században is eredeti rendtartásuk, a Ratio
Studiorum alapján folytatták. Felső fokú oktatás e szerint az akadémia felső tagozatán
két lépcsőben folyik, első lépésben a filozófiai tagozaton, utána a teológián. A
bölcsészeti képzés három évet ölel fel: az első évben tanulják a logikát, a második
évben a fizikát és matézist, vagyis matematikát, a harmadikban pedig a metafizikát és
etikát. Itt tanulmányaikat lezárhatják úgy is, hogy nyilvános vizsga során tudományos
fokozatot szereznek: a második év végén a baccalaureusi fokozatot, a harmadik év
végén a magiszteri fokozatot. A filozófiai képzés keretét és nagyrészt tartalmát a 18.
A jezsuiták gazdasági tevékenységeikről is beszámolnak éves jelentéseikben az „Annuae Litterae
Provinciae Austriae Societatis Jesu”-ban, kolozsvári tevékenységükre a Historia Domus a
legmegfelelőbb: „Historia S. J. Claudiopoli ab anno millesimo septingentesimo primo ab exordio
scilicet p. Chr. N. saeculi decimi octavi degentis. 1701-1747.”
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század közepéig az ekkorra már elavult arisztotelészi elvont, spekulatív
természetfilozófia adta. A descartes-i filozófia még a 18. század elején is tilos volt a
jezsuita akadémiákon. Bár a magyarországi jezsuiták között számos tudományos
érdeklődésű és tudományos munkát folytató tanár akadt, de az kétségtelen, hogy a rend
oktatási rendszere nehézkesen alkalmazkodott az újfajta, a tudományos haladást
szolgáló követelményekhez. A bölcsészet elvégzése után a tanulmányok
betetőzéseként következett a teológia – a jogot egyedül a nagyszombati egyetemen
tanulhatták. A teológiai tanulmányok a két egyetemen, Nagyszombaton és a Kassán,
négy esztendőt öleltek fel: a főtárgy a skolasztikus teológia, vagyis dogmatika Szent
Tamás Summa Theologicája alapján, ezen kívül tárgyalták a lelkiismereti eseteket
(casuum constientiae), vagyis kazuisztikát, külön tárgy a kontroverzia, a hitvitázás, a
kánonjog, a szentírástudomány és ezzel kapcsolatban a héber nyelv. Az egyetemnél
alacsonyabb szintű akadémiákon, Kolozsváron, Budán, Győrben, Zágrábban, a
teológia oktatás rövidebb ideig tartott, mivel a 18. század első felében általános volt a
paphiány és ez szükségessé tette a papképzés siettetését. Az egy- vagy kétéves oktatás
során a lelkipásztori tevékenységhez legszükségesebb ismereteket sajátították el,
elsősorban a gyakorlati esetek, a kázusok tanulmányozására, azaz a kazuisztikára
fordították figyelmüket, vagy esetünkben a kolozsvári akadémián, amely protestáns
közegben működött, a hitvita, a kontroverzia tanítása nyert különös fontosságot. Az
akadémiák teológiai fakultásain ennélfogva kevesebb teológiai tanár is oktatott.
Példaként álljon itt a magyarországi jezsuita egyetemek és akadémiák tanári karának
összehasonlító adatsora, a jezsuita katalógusok adatai alapján:300
1. táblázat
A jezsuita egyetemek és akadémiák tanárlétszáma a 18. században
Év
1713
1723
1733
1743
1753
1763
1773

Nagyszomb.*
Kassa
Kolozsvár
Zágráb
Buda
Győr
Th
Ph
Th
Ph
Th
Ph
Th
Ph
Th
Ph
Th
Ph
7
5
3
3
2
3
2
3
1
7
4
5
4
3
3
2
3
2
2
8
5
5
4
1
5
3
3
3
2
8
5
5
5
1
5
3
3
4
2
8
5
6
5
1
5
6
3
4
3
4
2
9
5
8
4
1
4
6
2
4
4
4
4
8
5
8
3
5
3
5
3
5
3
5
3
* A nagyszombati egyetem jogi karának tanárait nem vettük fel táblázatunkba.

Ebből az összehasonlításból is kiderül, hogy a nagyszombati egyetem egy
nagyságrenddel a többi jezsuita tanintézet fölött állt: bölcsészkarán az egész
időszakban stabilan 5 tanár oktatott, míg teológiai karán már a század elején 7
teológiaprofesszor működött, de ez a 30-as évektől 8-ra emelkedett, sőt a 60-as évektől
9-en oktatták a teológiát, itt folyt tehát az országban a legnívósabb, elméleti
papképzés. A 18. század folyamán Kassa fokozatosan felzárkózott az egyetemi
szinthez, még ha Nagyszombatot nem is érte teljesen utol. Kassa a Rákóczi
szabadságharcban majdnem teljesen elpusztult, utána szinte a semmiből épült ki újra,
úgy, hogy kezdetben inkább az akadémiák színvonalán működött: 1713-ban pl. 3
300
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bölcsész- és 3 teológiatanára van, utóbbiak csak a kazuisztikára és kontroverziára
szorítkoznak, de a 20-as évektől már 5 teológusprofesszort találunk, akik már elméleti
képzést végeznek: dogmatikát, kánonjogot és szentírástant is tanítanak, az 50-es
években külön tanára lesz a héber nyelvnek, később a görögnek, a század 70-es éveire
pedig már 8 teológiaprofesszort működik itt, majdnem annyi, mint Nagyszombatban.
Az egyetemek és az akadémiák teológiai képzése közötti legnagyobb különbség abban
áll, hogy míg az akadémiákon a minél gyorsabb papkibocsátásra, a falusi papság
számára legszükségesebb ismeretek elsajátítására törekednek, addig a két egyetemen
színvonalas és nívós elméleti teológiát oktatnak, olyan tárgyakkal (és professzorokkal)
– dogmatika, kánonjog, szentírástan, héber és görög nyelv – amelyeket az
akadémiákon nem találunk meg.
Az akadémiákat összehasonlítva, míg az 1713-ban megnyílt budai és az 1745től fungáló győri akadémia esetében azt látjuk, hogy bölcsészkaruk a szokásos három
tanárral rendelkezik, bár Budán sokáig csak két tanár van, nagyobb figyelmet
fordítanak a teológiai karukra, vagyis mindkét intézmény elsősorban gyakorlati jellegű
képzésének célja az alsó papság sorainak gyarapítása. Zágráb már régebbi alapítása
folytán (1606) is tekintélyesebb tanintézet, és azért is, mert Horvátországban a
legfontosabb és egyetlen felsőoktatási intézmény: itt a század közepétől az addig
három tanárral működő teológiai kart fejleszteni kezdik az elméletibb oktatás irányába
hat professzort alkalmazva.
Kolozsvár abban különbözik a többi jezsuita akadémiától, a budai, győri, vagy
zágrábitól, hogy feltűnően kevés a teológiaprofesszora és feltűnően sok a bölcsészkari
tanára. Kolozsváron az 1712/13-as tanévben vezették be a teológia oktatását, ekkor
rögtön két tanárral, Kecskés Ferenc a kazuisztikát, Bernard Hueber a kontorverziát
oktatta. 1715-től 1720-ig a hitvitázás tanára is oktatta a kazuisztikát, 1721-től 1725-ig
pedig három teológiaprofesszora volt az akadémiának: ketten a kázusokat, egy a
hitvitázást oktatta. 1726-ban, valószínűleg tudatos döntés eredményeként egyik évről a
másikra a teológusképzést átszervezték, úgy, hogy az egyetemen csak a kontroverzia
oktatását hagyták meg egy professzorral, a gyakorlati képzést pedig a Szent József
szeminárium keretében folytatták egy másik tanárral, ő a decisor casuum. Ebben az
1726-ig tartó első időszakban a következő tanárok váltották egymást a teológiai
professzori tanszékeken: a bécsi professzor, Bernard Hueber két év után távozott, a
többieket is általában rövid ideig, 1-2 évig rendelte ide a rend vezetése. Kecskés
Ferenc fiatalon, rögtön bécsi egyetemi tanulmányai után foglalta el a kolozsvári
professzori széket. Őt Kiss Ferenc Xavér követte a kazuisztika oktatásában, aki
Grácban és Nagyszombatban tanult és a kassai egyetemen kezdte pályáját, innen került
Kolozsvárra, majd két év után a nagyszombati egyetem szentírástan professzora lett.
Huebman Mihály már 1702-tól a kolozsvári kollégium tagja, mindenféle tisztséget
betöltött, egy évet (1715/16) kazuisztikát is oktatott. Földvári Mihályt, nagy
tapasztalatú oktatóként, a nagyszombati, majd a kassai egyetemről helyezték át egy
évre Kolozsvárra (1716/17). Fitter Ádám bécsi, nagyszombati és gráci tanulmányok
után került Kolozsvárra 1713-ban, ahol végigtanította a bölcsészkar három évfolyamát,
majd 1716-ban a kazuisztika professzora lett négy éven keresztül. Tovább sorolhatnám
a nagy többségében magyar professzorok neveit: Hamar János öt éven keresztül
(1717-1720) volt a kazuisztika és kontroverzia tanára, Rajcsányi János, a későbbi
rektor három évig (1721-23), Tar László négy évig (1722-25) töltötték be ezt a tisztet.
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Az 1725/26. tanévtől évtizedeken keresztül egyetlen teológiaprofesszor tanított
a kolozsvári akadémián egészen 1767-ig: a hitvitázás oktatásának elsőrendű
fontossága nyilvánvaló a kolozsvári akadémián, ahol gyakran rendeztek vitákat a
protestáns diákokkal és ahol elsőrendű cél volt a klerikusaikat minél meggyőzőbb
szónokká kiképezni. A kolozsvári akadémián képzett katolikus papok a század első
felében óriási hiányt pótoltak Erdélyben, ami szükségessé is tette minél gyorsabb és
hatékonyabb felkészítésüket: ez egyrészt a Szent József szeminárium keretében egy
kazuista vezetésével egyszerűsített tanmenet szerint történt, másrészt az egyetemen,
ahol viszont a hitvitázás módszereit és érvrendszerét tették magukévá. A
tehetségesebbeket a jezsuiták továbbra is Nagyszombatba vagy Kassára küldték
magasabb elméleti képzésre, tanulmányaik befejeztével már nem fenyegette őket az a
veszély, hogy nem engedik be szülőföldjükre, mint történt a 17. században. 1753-tól a
kolozsvári klerikusok az erdélyi egyházmegye számára felállított gyulafehérvári
papképző szemináriumban folytatták teológiai tanulmányaikat, akár úgy, hogy
Kolozsváron már elkezdték a teológiát, akár úgy, hogy csak a bölcsészetet fejezték be.
1767-től elkezdték látványosan fejleszteni a kart: már három tanár tanított teológiát
Kolozsváron, majd a következő évtől, 1768-tól még egy: összesen tehát 4 professzort
állítottak be, ketten teológiát, egy professzor szentírástant és egy kánonjogot és
kontroverziát oktatott. A nagyszabású fejlesztésnek az eredményét azonban a jezsuiták
már nem élvezhették, tudniillik 1773-ban feloszlatták a rendet, de a megerősödött
teológiai kar alapjául szolgált a felvilágosult abszolutizmus elképzeléseinek, amelyek a
kolozsvári akadémia egyetemmé fejlesztését célozták.
Más célja volt a kolozsvári jezsuitáknak az akadémia filozófiai karával. A
jezsuita elképzelés szerint Kolozsváron kiemelt szerepet szántak a filozófiai karnak: a
többi akadémiával ellentétben, ahol a papképzés funkciója volt az elsőrendű,
Kolozsvár sajátos helyzete miatt inkább a világi képzésre helyezték a fő hangsúlyt. E
tudatos koncepciónak megfelelően alakították át 1726-ban az akadémia jellegét: az
addig 3 teológiaprofesszorral működő teológiai karon csak a kontroverzia tanárát
hagyták meg, míg a bölcsészkart felfejlesztették, a szokásos három tanár helyett 5
professzort állítottak be. Majdnem harminc évig, 1753-ig a logika, fizika, metafizika
professzora mellett külön professzor oktatta a matézist és külön az etikát.
Táblázatunkból is látszik, hogy a kolozsvári akadémia bölcsészkara tanári ellátottság
szempontjából a kassai és a nagyszombati egyeteméhez volt hasonló. A jezsuiták
akadémiájukat minél többek számára szerették volna vonzóbbá tenni – akár
protestánsok számára is – s ezt nem annyira a teológiai, mint inkább a filozófiai kar
fejlesztésével remélték elérni. Nyilvánvaló, hogy a filozófiai tanfolyam volt az,
amelyen a világi, közéleti pályára készülők szélesebb körben valami tárgyi
ismeretanyagot magukba tudtak szívni. Ugyanakkor ennek elvégzése volt a feltétele az
esetleges jogi vagy orvosi további tanulmányoknak.
A 18. század első évtizedeiben a jezsuiták filozófiai tananyagának keretéül még
mindig a régi, spekulatív természetfilozófia szolgált, de a tekintélyi elv fenntartásán túl
a régi arisztotelészi skolasztika már visszavonulóban volt, és helyét más
irányzatoknak, így a kartezianizmusnak engedte át. A jezsuita rend vezetősége és elitje
felismerte az Európa szellemi életében a 18. század elejétől végbemenő változásokat, a
kísérletezésen alapuló természettudományok új eredményeit, az új filozófiai
irányzatok követelményeit, sőt kiválóbb tagjaik sokszínű tudományos érdeklődéssel
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rendelkeztek és bekapcsolódtak a tudományos életbe. De a rend egésze elég lassan
mozdult a változtatás irányába, kereste a középutat a metafizika és a
természettudományok jogos követelése között. Oktatási rendszerük még mindig a
Ratio Studiorum-on alapult, ami – noha rendelkezett bizonyos rugalmassággal – a 18.
században már csöppet sem volt korszerű. A jezsuiták felismerték tanrendszerük
megreformálásának szükségességét, és ha a teljes átértékelés nem is történt meg, de
javító változtatásokat eszközöltek rajta. Ennek példájaként említhető, hogy az 1730ban tartott XVI. Általános Rendgyűlés különválasztotta Arisztotelész munkáiban azt,
amit továbbra is meg kell tartani az oktatásban, ez a filozófiai alapelvek, azaz az
általános fizika, és amit már nem kell oktatni – mert korszerűsödött – az a specifikus
fizikai tudományok.301 Az is igaz, hogy a rendgyűlési határozat ellenére ezt nem
vezették be rögtön az európai akadémiákon, hanem csak jókora késéssel: például az
osztrák rendtartományban a kolozsvári akadémián csak 1753-ben választják külön a
fizika oktatását, ekkor jelent meg a fizikaprofesszor megnevezésében a „professor
physicae generalis et particularis”.302 Az osztrák rendtartományban egyébként 1735ben megjelent az új Typus303, a Ratio Studiorum módosított, korszerűsített változata, a
hazai oktatásügy első tantervi és módszertani útmutatója. Az udvar óhajára Franz
Molindes tartományfőnök által kidolgozott új tanterv legfontosabb újítása a
történelemoktatás bevezetése a gimnázium mind a hat osztályába: ez a Rudimenta
historica, amelynek negyedik kötete foglalkozott a hazai történelemmel is.304
Megállapítható, hogy a hazai jezsuita akadémiákon, köztük a kolozsvárin is, a
18. század első évtizedeiben a filozófia tanfolyamon még nem nyitottak kellőképpen
az új felé. Ez látszik azoknak a promóciós kiadványoknak a tartalmából is, amelyek a
hallgatók baccalaureusi vagy magiszteri avatása alkalmából jelentek meg. Ezek a nem
túl értékes kiadványok általában kisebb osztálybeli diákok, vagy egy évfolyamtárs
tollából születtek, a fokozatot szerző nagyobb diák tiszteletére. Hasonlóan skolasztikus
ízűek a promóciós viták, problémafelvetések és megoldások. A jezsuiták viszont
ezeket az alkalmakat is kitűnő érzékkel használták fel kolozsvári akadémiájuk
népszerűsítésére: az avatások ünnepi helyszíne, légköre, a meghívott vendégsereg,
ahol illusztris tekintélyek is megjelentek barokkos méltóságot kölcsönöztek az
eseménynek. Ez az összes jezsuita tanintézetre jellemző, de ha a többi akadémiához
viszonyítjuk, Kolozsváron feltűnően sok a nyilvános szereplés, sok a doktorráavatás, a
megvitatott tételek és a kiosztott könyvek is jobban megcélozzák az érdeklődés
felkeltését, mint máshol.305 Ennek oka az a nyilvánvaló szándék, hogy – modern
kifejezéssel élve – reklámot szolgáltassanak a jezsuiták akadémiájának és az inkább
ellenséges közegben megnyerjék a jóindulatot. Néha egy-egy ilyen vita híre aztán
széltében elterjedt, nagy vihart kavarva a közvéleményben. Ilyen volt például 1714ben gróf Csáky Zsigmond logikus hallgató vitája gróf Teleki Jánossal, aki a kolozsvári
protestáns kollégium teológus hallgatója volt. Ezen, a jezsuiták állítása szerint, az egy
WILLIAM V. BANGERT: A jezsuiták története i. m. 248.
LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J.IX. 410-411.
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Teljes címe: Instructio privata seu typus cursus annui pro sex humanioribus classibus in usum
magistrorum Societatis Jesu editus.
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LAJOS: A magyar nevelés története. i. m. 115-116.
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féléve filozófiát tanuló Csáky gróf kétségen felüli győzelmet aratott a nála idősebb és
tanultabb Teleki gróf fölött, ami a városban nagy szóbeszédre adott alkalmat.306 A
sikerorientált jezsuiták nyilván csak a sikereket tartották érdemesnek feljegyezni.
A század negyvenes éveitől azonban már az osztrák rendtartomány
tanintézeteibe is egyre inkább behatolt a modern természettudomány a filozófiai karok
tananyagába: egyes jezsuita professzorok teljesítménye egészen színvonalas, tanításuk
viszonylag korszerű. A változás elsősorban a matematikaoktatás terén nyilvánult meg,
hiszen itt volt szabadabb, kötetlenebb a tanrend: a Ratio itt nem írt elő tankönyvet, a
kötelezően előadandó Elemek mellett a tanárra volt bízva a többi anyag kiválasztása.
Kolozsváron például 1737-ben az első hazai algebra szerzője, Lipsics Mihály tanítja a
matézist, aki később (1740) Kassán lesz fizikaprofesszor, ahol korszerű fizikát ad elő.
A másik matematika professzor 1734-35-ben a székely Jánosi Miklós, a kolozsvári
jezsuiták neveltje, aki szintén matematikai művet írt és ő tette az első kezdeményező
lépést a kolozsvári csillagvizsgáló felállítására.
Igazi reformokra a 18. század közepén került sor az osztrák jezsuita
rendtartomány oktatási rendszerében, amikor a felvilágosult abszolutizmus figyelme
az oktatásügy felé fordult, és az állam – felismerve az iskoláztatás jelentőségét egy
korszerű államigazgatás kialakításában – beleszólt az eddig kizárólag az egyház
hatáskörébe tartozó oktatásügybe és megkövetelte a jezsuita rendtől az alkalmazkodást
modernizáló törekvéseihez. A reformot a bécsi egyetemen kezdték el, ahol 1752-53ban korszerűsítették az egyetem szervezetét és az oktatás tartalmát. A következő évben
a nagyszombati egyetem került sorra, 1753 őszén Mária Terézia kiadta rendeletét az
egyetem filozófiai és teológiai karának a bécsi egyetem mintájára történő
átszervezésére. Az új oktatási rend szerint a bölcsészeti kar tanulmányi idejét háromról
két évre csökkentették, és megkezdték a tanulmányi rendszer korszerűsítését, a
reáltudományok oktatását. A jezsuiták ellenkezés nélkül végrehajtották az
átszervezést. Sőt, amikor Mária Terézia elrendelte, hogy a nagyszombati tanárok
diktálás helyett írjanak tankönyveket, rövid időn belül olyan igényesebb munkák láttak
napvilágot, amelyek nem jöhettek volna létre ilyen színvonalon, ha a jezsuita
felsőoktatásban már korábban be nem következik bizonyos korszerűsödés, ha legalább
egy-másfél évtizeddel korábban nem indul meg az új tudományos eredmények
tudomásulvétele.
Az 1753 őszén bevezetett reform nemcsak a nagyszombati egyetemre
vonatkozott, hanem az összes jezsuita felsőoktatási intézményre, az akadémiákra is. A
kolozsvári akadémiát ugyanebben az évben Mária Terézia birodalmi egyetemnek
ismerte el és megengedte az „universitas” cím használatát. A 1753-as egyetemi rangra
emelés tényét óvatosan kell kezelnünk: az ezt igazoló levéltári dokumentummal nem
találkoztam, de a szakirodalomban néhány szerző – Bíró Vencel, Mészáros István –
egybehangzóan tényként kezeli ezt. Bíró Vencel, aki még forgatta a kezében az
akadémia azóta elpusztult anyakönyvét, megállapította, hogy 1753-tól a rektor, aki
ebben az évben Gáll András volt, „Collegii Academici et Almae Universitatis Rector
Magnificus” címmel írta alá a nevét.307 Ha elfogadjuk is az egyetemi cím megadásának
Historia Colegii Claudiopolitani Societatis JESU Anni 1714 a Ianuario ad ianuarium 1715. A
forrásból részleteket közöl román fordításban: VASILE RUS: Pro Scientiarum Academia. Calvaria şi
şcolile iezuite din Cluj (sec. XVI-XVIII) i. m. 110-111.
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tényét, ebben inkább azt a kormányzati szándékot kell látnunk, amely az akadémiát
Erdély legjelentősebb felsőfokú tanintézetévé kívánta fejleszteni és nyilván egyelőre
megelőlegezése volt a valódi egyetemi szint elérésének. A jezsuiták kolozsvári
akadémiája egyébként ekkorra virágzó intézménykomplexummá nőtte ki magát, az ezt
megelőző évben (1752) kezdődött meg az akadémia új épületének építése, mert a régit,
amelybe a század elején költöztek be, már kinőtték. Az akadémia tanulmányi rendjét
1753-ban tehát szintén a bécsi mintára szervezték át: a bölcsészeti tanfolyam
időtartamát két évre csökkentették, a tantárgyakat is korszerűsítették, a fizika
oktatásában megkülönböztették az általános filozófiai elvek és a specifikus fizikai
tudományok oktatását, a metafizikát a következő tanévtől (1754) már nem oktatta
külön tanár, hanem a logika professzora vette át, ami a tantárgy jelentőségének
csökkenésére utal, bevezették a természetjog oktatását, ami az etika professzorának
feladata lett. A tantervi reform elsősorban a filozófiai kar oktatását érintette, ahol a
képzés sokkal nyitottabb szellemiségű, gyakorlatibb, a modern természettudományok
eredményeit jobban közvetítővé vált. Erre azoknak a jezsuita tanáregyéniségeknek a
személye is garanciát jelent, akik ezekben az években a kolozsvári akadémián
tanítottak. Csak a legnagyobbakat említve, ilyen volt Hell Miksa, európai hírű
csillagász, aki három éven keresztül a matézist tanította (1752/53-1754/55),
Kolozsváron csillagvizsgálót állított fel, ahol nemcsak az égitestek megfigyelésével
foglalkozott, hanem a hőmérséklet tanulmányozásával, feljegyzésével is, és a
kolozsvári jezsuita nyomda két munkáját adta ki. Innen a bécsi egyetemre rendelték,
ahol harminc éven át vezette a csillagvizsgáló intézetet. Éveken át tanította a
matematikát Fridvalszky János (1764/65-1769/70), a neves mineralógus, aki Erdély
ásványairól írt könyvet, valamint a mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozó, korának
szintjén túlmutató felismeréseket és javaslatokat tett. De a reáliák oktatása terén
említhetjük Geiger Mátyás, Göttner Mihály, Benkő Pál, Szerdahelyi József nevét, akik
mind korszerű tudást adtak tovább diákjaiknak.
A kolozsvári akadémiai oktatás színvonalát jelzi hatalmas könyvtáruk: a század
eleji 1000-1500 kötetes állományt a jezsuiták a 18. század folyamán több mint 6000
kötetre gyarapították, ami 1773-ban Erdélyben párját ritkította. A könyvtárban
megtalálhatók voltak a klasszikusok művei, hittudományi és bölcseleti munkák,
történeti művek és sorozatok, mellettük pedig nem hiányoztak Descartes, Newton és a
felvilágosodás korának modern filozófusai, az alapvető enciklopédikus sorozatok sem,
amelyek szintén jelzik a természettudományok iránt korán megnyilvánult élénk
érdeklődést. Eredetileg külön könyvtára volt a konviktusnak, a szemináriumnak, a
kongregációnak, egyes szakoknak, de később ezek mind beolvadtak a főkönyvtárba. A
könyvtár élén a prefektus állt, ki a segítségére rendelt bibliothecariussal felelősen
intézte a könyvek beszerzését, katalogizálását és a számadásokat. Olyan bőkezűen,
mint a jezsuiták soha többé nem fordítottak pénzt könyvek beszerzésére: a kor
színvonalán álló gazdag gyűjteményt hoztak létre, amely európai viszonylatban is
megállta a helyét. Ezt a színvonalat, amit a jezsuiták megvalósítottak, a könyvtár többé
nem érte el, a későbbi gyarapítás során nem tudtak a tudományos haladással annyira
lépést tartani, mint a jezsuiták idejében.308
Levéltárban elpusztult. A forrásról részletesebben lásd a 308. jegyzetet.
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A század második felében Erdélyben is egyre jobban érezhető volt a
felvilágosult abszolutizmus új oktatáspolitikai törekvése, amely a felsőoktatást állami
irányítás alá kívánta helyezni. Az 1760-as évek elején az állam a protestánsok számára
is engedélyezte egy felekezetközi egyetem létrehozását: az elképzelés azonban
megbukott a magyar reformátusok bizalmatlanságán az evangélikus szászokkal
szemben, akik Nagyszebenben képzelték el a teljes, négy karral rendelkező univerzitás
felállítását. A protestáns egyetem helyett Erdély katolikus püspöke, Bajtay Antal, a
kolozsvári jezsuita egyetem továbbfejlesztését javasolta teljes, négy fakultású,
klasszikus szerkezetű univerzitássá. Mária Terézia, az új állami elképzeléseknek
megfelelően 1767-ben elrendelte a kolozsvári akadémia fejlesztését. A fejlesztés
elsősorban a teológiai fakultás megerősítésére irányult, hiszen a kolozsvári akadémia
erőssége eddig a filozófiai karon folyó képzés volt. 1767-ben két új teológiaprofesszor,
Dobra László és Bíró István elméleti teológiát kezdett tanítani az akadémián, további
új tantárgyként pedig bevezetésre került a kánonjog, amelyet a kontroverzia tanára
tanított. 1768-tól bevezették a szentírástant is – tanára Molnár János – így összesen
már négy professzora volt a karnak, ahol az eddigi gyakorlati képzés helyett, az
egyetemeken folyó teológusképzés lett a minta. Ettől az évtől a kar élén a teológiai
dékán áll, amelynek így formailag is tökéletesedett a szervezete. Az átszervezés maga
után vonta a teológus hallgatók számának növekedését, ezért a konviktusban is új
tisztséget állítanak a teológusok és bölcsészek élére: a prefektus feladata a
teológusokkal a kázusok ismétlése (repetet cum theologis casus). A rend feloszlatása
előtti néhány évben tanára volt a karnak Hübner Mihály, Kacskovics Bálint, Török
Ferenc, Jaranyi Antal, Cervus János. Ugyanekkor a bölcsészeti karon maradt az eddigi
négy tanár, annyi változás történt, hogy etika és természetjog helyett bevezették a
morális filozófia tantárgyat.
A jezsuiták azonban már nem érhették meg akadémiájuk teljes szerkezetű
egyetemmé fejlesztését. XIV. Kelemen pápa nevezetes „Dominus ac redemptor”
kezdetű bullájával 1773. július 21-én eltörölte a szerzetesrendet. Mária Terézia
szeptember 18-án hirdette ki a rendeletet Magyarországon és Erdélyben, és október
26-án megszűnt a jezsuiták működése a kolozsvári egyetemen. A jezsuiták olyan
színvonalas akadémiai központot és köréje szervezett fejlett infrastruktúrát hagytak
hátra Kolozsváron, amelyre építve a kormányzatnak nem volt nehéz két éven belül
Erdély első teljes, négy fakultásos egyetemét felállítania. A nagymúltú tanintézet
történetének hatalmas fejezete zárult le a jezsuita rend megszüntetésével, amely
csaknem 200 éven keresztül elégítette ki – mindig az adott lehetőségek szerint – az
erdélyi katolikusok és nem katolikusok tudományos ismeretek iránti igényét.
A diáktársadalom forrásai, diáklétszámok
A jezsuita akadémia 1698/99–1772/73 közötti diáktársadalmának
rekonstruálásában némileg könnyebb helyzetben voltam, mint az előző, gimnáziumi
korszaknál. Azt azonban előre kell bocsátanom, hogy a diákokra vonatkozó elsődleges
forrás, a jezsuita akadémia beiratkozási anyakönyve, amelyet a jezsuiták 1703-tól
1772-ig vezettek, sajnos nem maradt fenn. 1956 előtt még létezett, de 1956-ban az
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Országos Levéltárban kitört tűzvész következtében elpusztult.309 Mint az előző
fejezetben is említettem, a jezsuita akadémia történetét kutató történész-elődök közül
Bíró Vencel, piarista rendfőnök és rendtörténetíró, I. Tóth Zoltán, valamint Jakó
Zsigmond még forgatták kezükben az Országos Levéltárban.
Szerencsére fennmaradtak viszont egyéb források, amelyek végül is lehetővé
tették a 18. századi kolozsvári jezsuita akadémia diáknévsorának majdnem teljes
rekonstruálását.
Az egyik fő forrás a Mária Kongregáció anyakönyve, amelyet már a tanintézet
gimnáziumi korszakának elemzésénél is felhasználtam: az „Album Sodalitatis Natae
Reginae Angelorum Authoritate Apostolica Kolos Monostorini in Residentia
Societatis Jesu erectae 1641-1848”. Az 1641-ben, a gimnáziumi korszakban
elkezdett kongregációs anyakönyvet a jezsuiták az akadémia visszaállítása után is
(1698) megszakítás nélkül folytatták egészen 1773-ig, a rend feloszlatásáig, sőt mivel
a piaristák tovább működtették a Mária Kongregációt, anyakönyvének vezetését a
piarista korszakban is folytatták egészen 1848-ig.
A 18. században a magyarországi jezsuita tanintézetekben virágkorukat élték a
Mária Kongregációk, amelyek népes tagsággal rendelkeztek és rendkívül aktív hitéleti
tevékenységet folytattak a társadalomra is komoly befolyást gyakorolva. Míg a
fejedelmi korban a kolozsmonostori jezsuiták szűkebb körben, inkább a hitélet belső
gyakorlására korlátozták a Mária Kongregáció tevékenységét, kerülve a feltűnő
megnyilvánulásokat a protestáns közegben, most a 18. században a kolozsvári
akadémia Mária Társulatának tevékenysége szabadon kifejlődhetett. A kongregáció
tevékenységi köre nem merült ki a diákok hitbuzgalmi életének megszervezésében,
hanem rendkívül aktív társadalmi szereplést vállaltak a nagy népszerűségnek örvendő
iskolai színjátékokkal és a különböző vallási ünnepek alkalmával a körmeneteken való
részvételükkel, amely révén a társadalomra is nagy hatást gyakoroltak.
A kolozsvári jezsuiták a 18. században a kongregációs anyakönyvben
feljegyzett adatok tekintetében követték a korábbi gyakorlatot. Minden diák, aki az
egyesület tagja lett egyszer került bejegyzésre, amikor felvették a kongregációba. A
kongregáció új tagjait jellemzően most is a hatosztályos gimnázium harmadik évétől,
vagyis a grammatikai osztálytól léptették be az egyesületbe, bár előfordult néha, hogy
kiváló érdemeikre tekintettel néhány principistát is felvettek. 1745-ben a Mária
Kongregáció két részre oszlott, ezután külön tagozata volt az akadémistáknak, ez volt
a Congregatio maiorum studiosorum, és külön a gimnazistáknak, mint Congregatio
minorum studiosorum. A két tagozatnak közös volt a rektora, ezt a tiszteletbeli
tisztséget továbbra is valamelyik vezető katolikus főúr, a Gubernium elnöke, vagy
valamelyik katolikus tanácsosa, illetve maga a katolikus püspök töltötte be. A két
tagozatnak viszont külön tisztikara volt: a nagydiákok kongregációjának prézesi
tisztségét általában a kontroverzia professzora viselte, a diákok tisztikara a vicerektorból és helyetteséből, 3-4 asszisztensből és egy titkárból, valamint helyetteséből
állt. A gimnazisták kongregációját továbbra is a retorika tanára vezette, mint prézes, a
Az anyakönyv sorsáról azt lehet tudni, hogy a jezsuita rend feloszlatása után Dávid Pálhoz került,
akitől 1791-ben fiához, Dávid János nagyenyedi kántor- és orgonistához, aki 1811-ben báró Torockay
Józsefnek adta át. A matrikula a Toroczkay család levéltárával került a budapesti Országos Levéltárba.
Bíró Vencel leírása alapján – akinek még volt szerencséje tanulmányozni – a kézirat címe hiányzott,
lapszámozva nem volt, a bőrkötéses, ívrétű könyv vastagsága 4-5 cm volt. Akkor az Országos Levéltár
marosvásárhelyi letéti osztályán a Torockay levelek 79. csomójában őrizték.
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diáktisztikar hasonló volt a nagyokéhoz, csak jóval népesebb, 9-10 asszisztenssel is
rendelkezett. 1745-től a kongregációs anyakönyvben minden évben a névsor elején
feljegyezték a Társulat mindkét tagozata diák tisztségviselőinek nevét, tisztségét,
később az osztályt is, amelybe jártak, sorrendben előbb az akadémistákét, az új
tagokkal együtt, utána a gimnazistákét, de előfordult olyan év, amikor csak a
nagydiákok tisztségeit rögzítették. 1763-tól az anyakönyv kizárólag a gimnazisták
névkönyvévé válik, ettől az évtől az akadémistákat egyáltalán nem írták be az
Albumba, valószínűleg ekkor a nagyobbak társulatának külön anyakönyvet fektettek
fel, de ennek fennmaradásáról nincsen tudomásunk. Az akadémia felső tagozatán
tanuló diákok nevét tehát csak 1763-ig lehetett rekonstruálni ebből a forrásból.
1714-től kezdve a Mária Kongregációba felvett új tagok között különbséget
tesznek aszerint, hogy a kolozsvári tanintézet diákjaiként (Nomina Neo-Sodalium)
vagy máshonnan, más gimnáziumból érkezve lettek a társulat új tagjai (Nomina
Sodalium Advenarum). Sajnos utóbbiak esetében nem jegyezték fel, hogy honnan
érkeztek a kolozsvári tanintézetbe. Az anyakönyv a 18. században sem sokkal
gazdagabb adatok tekintetében, mint a 17. században. A diákok nevén kívül, kizárólag
a főúri származásúak rangját jegyezték fel, továbbá a későbbi pályafutásukat illetően
azt, ha valaki egyházi pályára lépett. Egy lényeges dologban történt változás a
korábbihoz képest: 1737-től elkezdték rögzíteni azt is, hogy a belépő tagok milyen
osztályba jártak és ez egészen 1769-ig rendszeres gyakorlat volt, 1770-től az osztályt
már csak elvétve jegyzik fel.
Nézzük tehát, hogy 75 év alatt évente hány új taggal gyarapodott a kolozsvári
akadémia Mária Kongregációja! Abból, hogy egy évben hány új tagot vettek fel a
kongregációba, sajnos nem lehet következtetni az akadémia teljes évenkénti
diáklétszámára. Az újonnan felvettek nem mind grammatisták, hanem vannak
közöttük felsőbb éves gimnazisták és akadémisták is, hiszen a diákoknak egy része
előzőleg máshol tanult és Kolozsváron folytatta tanulmányait a gimnáziumban, vagy
az akadémián. Hogy a belépő diákok közül milyen arányban tanultak előzőleg
Kolozsváron és milyen arányban érkeztek máshonnan, arra lássunk egy összehasonlító
adatsort: 1738-ban — 87 új tag — ebből 58 előzőleg itt tanult — 29 máshonnan jött,
1747-ben — 81 új tag — ebből 53 előzőleg itt tanult — 28 máshonnan jött,
1759-ben — 116 új tag — ebből 66 előzőleg itt tanult — 50 máshonnan jött.
Az akadémia látogatottságának e háromnegyed évszázad folyamán emelkedő
vagy csökkenő tendenciáit viszont a kongregáció létszáma is érzékenyen visszatükrözi.
Ennek alapján megállapítható, hogy az akadémia bölcsészkari oktatásának
megkezdése (1698) után a századfordulón évről évre emelkedett a beiratkozók száma,
1701/02-ben 62 diákot, 1702/03-ban 54 új tagot vettek fel. A Rákóczi-szabadságharc
alatt három évig szünetelt az oktatás, 1707-ben indult újra. A teológiai kar felállítása
(1712) után ismét megnőtt a kongregációba belépők száma, 1716-ban például 90
diákot vettek fel. Ezt a növekedési ütemet nem tudták tartani, az újonnan belépők
létszáma hullámzó volt, a 20-as években évente átlag 62 diákot vettek fel (a legtöbbet
1729-ben: 71 diákot). A 30-as években évente átlag 71 diák lépett be (a legtöbb 1739ben: 110 diák), az 1738/39. tanévben szünetelt az oktatás az egész országban pusztító
pestis miatt, ekkor a kolozsvári akadémia tanárai és a diákok egy része a
székelyudvarhelyi gimnáziumba húzódva vészelték át a járványt.
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1. táblázat
A kolozsvári akadémia Mária Kongregációjának új tagjai évenként
(1699-1773)
Év
Diák
Év
Diák
Év
Diák
1698/99
44
1723/24
54
1748/49
108
1699/1700
32
1724/25
59
1749/50
116
1700/01
56
1725/26
54
1750/51
116
1701/02
62
1726/27
48
1751/52
96
1702/03
54
1727/28
68
1752/53
109
1703/04
—
1728/29
69
1753/54*
335
1704/05
19
1729/30
71
1754/55*
292
1705/06
—
1730/31
84
1755/56*
250
1706/07
—
1731/32
57
1756/57
36
1707/08
24
1732/33
73
1757/58
101
1708/09
27
1733/34
66
1758/59
116
1709/10
28
1734/35
51
1759/60
62
1710/11
34
1735/36
52
1760/61
105
1711/12
59
1736/37
64
1761/62
105
1712/13
47
1737/38
87
1762/63
74
1713/14
64
1738/39
—
1763/64*
92
1714/15
66
1739/40
110
1764/65
80
1715/16
79
1740/41
70
1765/66
77
1716/17
90
1741/42
106
1766/67
82
1717/18
83
1742/43
52
1767/68
86
1718/19
64
1743/44
70
1768/69
65
1719/20
23
1744/45
58
1769/70
78
1720/21
55
1745/46
88
1770/71
54
1721/22
71
1746/47
81
1771/72
75
1722/23
73
1747/48
46
1772/73
64
*1. A jelölt években azért kiugróan magas a diáklétszám, mert ekkor a teljes, vagy
majdnem a teljes tagságot beírták, nem csak az újonnan felvetteket.
*2. 1763/64-től a kongregáció létszáma csak a gimnazistákat tartalmazza, ekkortól az
akadémistákat nem írták be az anyakönyvbe.

Érdekes adalék arra nézve, hogy a jezsuiták a kolozsvári akadémiájuknak
milyen kiemelt szerepet szántak, az erdélyi viszonyok között mennyire fontosnak
tartották a diákok toborzását és megtartását, az, hogy a pestis évében, amikor a diákok
többsége szétszéledt, Nedeczky László metafizika professzor módot talált arra, hogy
távollétükben is oktassa őket: elküldte nekik az azévi tananyagot, amit a diákok
szorgalmasan megtanultak. Így a következő év őszén máris nyilvános vitát lehetett
rendezni filozófiai tételekről, 12 diák pedig magiszteri fokozatot szerzett.310 Itt is
könnyen tettenérhető a jezsuiták azon szándéka, hogy a diákok számára sikerélmény és
hírnév biztosításával tegyék akadémiájukat minél vonzóbbá. Ha a 40-es évek
kongreganistáinak átlagát vesszük – mintegy 79 új diák évente – láthatóan tovább nőtt
Annuae Litterae Provinciae Austriae Societatis Jesu. 1739-1741, 1744-1746, 1749-1751.
Lelőhelye: Pannonhalmi Bencés Apátság Könyvtára 118 E. 10-15, 15/a, 16, 17.
310
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az akadémia diáklétszáma, volt év, például az 1749/50-es, amikor 116 diák lépett be a
Társulatba.
Az 50-es években tovább nőtt a diáklétszám, ekkor több évben volt 100-on felül
a kongregációba újonnan belépők száma. Az 1753/54-es tanév reformév volt, ekkor
adta ki Mária Terézia a nagyszombati egyetem és valamennyi magyarországi jezsuita
akadémia bécsi mintára történő átszervezésére vonatkozó rendelkezését. Ugyanekkor
kapta meg a kolozsvári akadémia is azt a jogot, hogy a többi birodalmi jezsuita
egyetemhez hasonlóan hivatalos elnevezésében viselhesse az „universitas” címet. Az
egyetemi rang hivatalos elismerésének alkalmából a Mária Kongregáció
anyakönyvében az eddigiektől eltérően ünnepélyes formában rögzítették a tagok nevét:
ez az egyetlen tanév, amikor a teljes tagságot bejegyezték osztályok szerint, nem csak
az újonnan felvetteket. A következő két évben (1754/55 és 1755/56) is majdnem a
teljes tagságot beírták, de itt már hiányosabb a lista. Ezekben az évben a
következőképpen oszlottak meg a diákok:
2. táblázat
A Mária Kongregáció teljes taglétszáma az 1753/54, 1754/55 és 1755/56 mintaévben
Évfolyam,
osztály
Teológia
Metafizika
Fizika
Logika
Retorika
Poétika
Szintaxis
Grammatika
Összes

Összes Százalék Összes Százalék Összes Százalék
tag
tag
tag
1753/54
1754/55
1755/56
4
1%
5
2%
26*
8%
34
10%
35
11%
27
11%
74
22%
57
19%
48
19%
54
16%
43
15%
46
18%
53
16%
68
23%
37
15%
51
15%
53
18%
47
19%
43
13%
32
11%
40
16%
335
100%
292
100%
250
100%

* Az 1753/54 tanévben még vannak metafizikusok, a következő tanévtől a bölcsészeti tanfolyam a
bécsi egyetemi reform szerint már csak két éves.

Az 1753/54. mintaévben feltüntetett diáklétszám, a 335 diák természetesen nem
az akadémia teljes diáklétszáma, évenként ennél többen tanultak Kolozsváron, hiszen
ebből számból hiányoznak a gimnázium első két osztályába, a parvába és a principiába
járó diákok, akiket még nem vettek fel a Mária Kongregációba. Tudvalevőleg ezek az
osztályok a legnépesebbek. Becslésem szerint ezekkel együtt mintegy 400-450 diákja
lehetett évente a jezsuita tanintézetnek.311 Bíró Vencel tanulmányában találunk néhány
példaként felhozott hiteles adatot az akadémia teljes diáklétszámáról, amelyeket ő az
akkor még létező anyakönyvből vett, és tanulságos, ha összehasonlítjuk ezzel a Mária
Kongregáció létszámát.312 Ebből is látható, hogy az új kongreganisták aránya a teljes
diáklétszámnak átlagosan 20%-át teszik ki.

Ezt a becslést támasztja alá az is, hogy például az 1741-es évben a jezsuita évkönyv szerint a
kolozsvári akadémia diáklétszáma 400 diákból áll. Lásd a 298. számú jegyzetet.
312
BÍRÓ VENCEL: A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. i. m. 8.
311
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1704/05
1709/10
1710/11
1711/12
1746/47
1752/53
1770/71

A Mária Kongregáció évente
felvett új tagjai
19
28
34
59
81
109
54

Az akadémia teljes
diáklétszáma
90
104
186
229
387
429
493

Az 1753/54-es mintaévben 134 diákja volt a felső tagozatnak és 201 diákja az
alsó tagozatnak. Ha a gimnazisták számát kiegészíthetnénk a két alsó osztály
(parvisták és principisták) létszámával, az a reális arány jönne ki, hogy a diákok
mintegy 70% volt gimnazista, míg kb. 30%-a akadémista. Mint láttuk, a kolozsvári
akadémia felső tagozatán az 1726-os átszervezés következtében gyakorlatilag szünetel
a teológiai képzés, amit csak 1767-ben indítanak újra. Az akadémiának viszont
majdnem minden évben volt néhány olyan hallgatója, akik papnak készültek, őket a
kongregáció anyakönyvében „Domini Clerici”-nek jelölnek, és a bölcsészhallgatóktól
elkülönítve tartották számon. A klerikusok itt végezték a filozófiai tanulmányaikat és
mivel az akadémián az 1726-1767 közötti időszakban is meghagyták a kontroverzia
(hitvitázás) tantárgyát és professzorát, feltételezhető, hogy ezek a papnak készülő
hallgatók legalább elkezdték itt teológiai tanulmányaikat, amit aztán nyilván máshol
folytattak. A teológus hallgatók 1726 előtt is általában kevesen voltak Kolozsváron:
1712-ben 4-en, 1726-ban 7-en. De, hogy 1726 után is voltak klerikus növendékei az
akadémiának, arra bizonyíték a két mintaévben 1754/55-ben és 1755/56-ban a
kongregáció anyakönyvében feltüntetett 4, illetve 5 hallgató.
1753/54-es mintaévünkben a filozófiai fakultás három évfolyamának hallgatói
természetesen a legtöbben a logikusok (74) voltak, fele annyian fizikusok (34) és
metafizikusok a legkevesebben (26). A bölcsészkar népes hallgatósága is azt a fentebbi
állítást igazolja, hogy a jezsuiták Kolozsváron nem a teológiai oktatásra helyezték a fő
hangsúlyt, hanem elsősorban a világi pályára felkészítő filozófiai képzést fejlesztették.
Erre a tudatos szándékra utal a bölcsészeti kar tanárainak nagy száma – 5 tanár –
amely más akadémiák bölcsészkaraihoz viszonyítva is több volt. A protestáns erdélyi
közegben a kolozsvári akadémia sajátos helyzetben volt: a jezsuiták a jó bölcsészeti
képzéssel próbálták vonzóvá tenni akadémiájukat nemcsak a katolikusok, hanem a
protestánsok számára is.
A kolozsvári akadémia diáknévsorának rekonstruálásában a másik fő forrásként
a nemesi konviktus anyakönyvét, a „Liber continens nomina et historia
convictorum Claudiopoli anno 1703” használtam. A kéziratos kötet, a kongregációs
anyakönyvvel együtt, a romániai kommunista diktatúra évtizedeiben a kolozsvári
Szent Mihály plébániatemplom tornyában lappangott és az elmúlt években a Státus
Levéltára rendezési munkálatai közben került elő. A névkönyv a nemesi konviktusban
lakó diákok nevét tartalmazza 1703-tól 1786-ig, II. József konviktusokat feloszlató
rendeletéig, a konviktus újraalakulásától, 1791-től folytatódik 1848-ig.
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A konviktusok és a szemináriumok jellegzetes jezsuita nevelőintézetek,
amelyeket a rend minden nagyobb tanintézete mellett felállított, ahol erre megfelelő
anyagi lehetőségekkel rendelkezett. Ezek az intézmények a jezsuita oktatási rendszer
szerves részét képezik, amelyek nélkül elképzelhetetlen a rend oktatási
tevékenységének kifejlődése. A konviktusok és szemináriumok felállítását gyakorlati
szükség hívta életre: a jezsuita gimnáziumok és akadémiák egy-egy földrajzi régió
oktatási központjaként szolgáltak, ahol meg kellett oldani az egész régióból érkező
népes diáksereg elszállásolását és ellátását. A jezsuita iskolák diákjainak egy része
magánházaknál nyert szállást és ellátást, mások otthonról jártak be. De a többség
ezekben a konviktusokban, illetve szemináriumokban töltötte tanulmányi éveit, ahol
tanári felügyelet alatt a jezsuita nevelési elvek alapján pontosan megszervezett
napirend szerint élt, nevelkedett. A szigorú házirend szerint működő konviktusok és
szemináriumok voltak a jezsuita nevelés igazi alakító műhelyei, ahol a rend nevelési
eszményei szerint a diákok nemcsak az oktatott tananyagot sajátították el, hanem
valláserkölcsi nevelésben részesültek és a civilizált társas élet és viselkedés szabályait
is magukévá tették.
A 18. században a történeti Magyarország területén 10 jezsuita konviktust
találunk. A korábbi alapítású nagyszombati, győri, kassai és soproni konviktus mellé
1686-után a jezsuiták létrehozták a budai, trencséni, lőcsei, gyöngyösi, zágrábi
konviktust, valamint Erdélyben a kolozsvári nemesi konviktust. Bár általában nemesi
konviktusnak nevezték ezeket az intézményeket, s a növendékek zöme valóban nemesi
származású volt, a társadalom többi rétegéből – a polgárok és plebejusok köréből – is
számosan bekerültek, erre az alapítók tudatosan teremtettek lehetőséget.
A jezsuita szemináriumokat illetően még mindig nem tisztázott kellőképpen,
hogy a 18. században mit takart e fogalom. A szeminárium szűkebb jelentésében
papnevelő intézmény, ahol a teológus hallgatók szigorúbb életmódot követve
felkészültek mind tudományokban, mind lelkileg a lelkipásztori hivatásra. Ilyenek az
egyházmegyei szemináriumok, valamint a jezsuita egyetemek mellett kizárólag a
kispapok számára felállított szemináriumok, mint például Nagyszombatban a
Collegium Generale, az országos papnevelő, ahol csak kispapok laktak. Tágabb
értelemben viszont a szeminárium nemcsak a klerikusok számára nyújtott otthont és
ellátást, hanem a világi ifjak, gimnazisták és bölcsészhallgatók internátusa is volt. A
legtöbb helyen ilyen típusú, vegyes jezsuita szemináriummal találkozunk. Ismét
nagyszombati példával élve: a jezsuiták által vezetett másik két szeminárium, a
Mariánum és az Adalbertinum növendékei között voltak klerikusok, de voltak fizető
vagy alapítványból élő világi diákok is. Klerikusok természetesen csak a teológiai
képzést nyújtó egyetem vagy az akadémiák szemináriumaiban lehettek. Gimnáziumok
mellett lévő szemináriumok olyan internátusok, ahová bármilyen rendű és rangú
diákot felvettek fizetős vagy alapítványi helyre. Erdélyben ilyen szemináriumok
működtek
Kolozsváron
kívül,
Gyulafehérváron,
Székelyudvarhelyen
és
Marosvásárhelyen egyaránt.
A kolozsvári akadémia mellett a jezsuiták két nevelőintézetet tartottak fenn: az
egyik a nemesi konviktus, a másik a Szent József szeminárium. A két intézmény
gyökerei a 17. századba nyúlnak vissza: a jezsuiták már Kolozsmonostoron
elkülönítették a nemesi származású diákokat, akik fizettek az ellátásért, és a
szeminárium szegény származású ifjait, akiket ők tartottak el.
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Kolozsváron a 18. században, akárcsak korábban is a Szent József szeminárium
a népesebb: szegény származású világi pályára készülő gimnazistákat és
bölcsészhallgatókat találunk itt, akiknek napi ellátását a jezsuiták birtokaik
jövedelméből biztosították. Szervezet tekintetében a szeminárium legfőbb elöljárója a
rektor, aki az egész jezsuita intézményrendszer vezetője. A tulajdonképpeni vezetője a
régens (regens seminarii Sancti Josephi), aki a szeminárium anyagi és szellemi ügyeit
intézi. Munkájában segítik helyettese, a subrégens és a prefektusok, külön prefektusa
volt a nagyobb gimnazistáknak (praefectus altiorum scholarum) és a
bölcsészhallgatóknak (praefectus philosophorum is seminario). A szeminárium
anyakönyve sajnos nem maradt fenn, a diáklétszámokról csak a jezsuita évi
jelentésekből tájékozódhatunk: az 1745-ös évkönyv szerint 130-140 növendéke volt a
kolozsvári szemináriumnak. Ez elég népes diáksereg, mondhatni a legnagyobb
létszámú internátus a jezsuita intézmények között, aminek az az oka, hogy Erdélyben a
kolozsvári volt a legnagyobb katolikus gimnázium és az egyetlen katolikus akadémia.
A kolozsvári szemináriumi diákéletet a 17. század végén érzékletesen ábrázolja báró
Apor Péter a „Metamorphosis Transylvaniae” című önéletrajzi ihletésű művében.
Ekkor már a jezsuiták iskolája és intézményei nem az Óvárban voltak, hanem a TordaFarkas utcai telken, itt helyezték el a nemesi konviktust és a szegény diákok
szemináriumát is, egyelőre a későbbieknél jóval szerényebb körülmények között. Apor
a szegény diákok szemináriumáról így ír: „Volt egy kert, az mely elkertelte az
convictus udvarát az seminárium udvarától… Az urfiaknak sem vala szabad az
semináriumban menni szabadság nélkül, ellenben az seminarista deákoknak sem az
convictusban. Az seminárium vala egy középszerű bolt, abban négy-öt rendben, mind
egymás felett, volt az deákok ágyok; volt az közepin egy hosszú asztal, annál
tanoltanak és annál ettenek. De mivel nem fértenek el, egy része az szegény
deákoknak hálni járt az városra az szegény catholicusokhoz…[A szeminaristáknak]
magok közül praefectusok volt, emptorok volt, az ki az alamizsnából gyült pénzből
hust és egyéb eledelt vásárlott…Az mely pénzt cántálásokkal a temetéseken kaptanak
azt el nem volt szabad költeniek, hanem vitték az nagy mesterhez, [aki később] kinekkinek érdeme szerént, az pénzt közöttök felosztatta. Nyári dologra penig kibocsátották;
de rendszerént addig másuvá szabad nem volt menniek dolgozni, az míg az páterek
szénáját fel nem takarták és gabonájokat bé nem aratták; de az páterek kész pénzzel jól
megfizettenek az deákoknak, s az mellett étellel is ugyan jól tartották, azért is az
pátereknek igen jó szivvel dolgoztanak. Mikor az páterek dolgát elvégezték, szabad
volt másoknak dolgozni, és az mit ugy dologgal kaptak, kivált ki az magát hazul nem
segélhette, azt esztendeig való köntösökre tartották, az mely pénzt az nagy mester
felosztott, azt rendszerént tartották papirosra s könyvekre.”
A Convictus Nobilium a nemesi származású diákok internátusa volt, de itt
laktak azok a szegénysorsú szolgadiákok is, akik a konviktusban elvégzett
szolgálatukért cserében részesültek ingyenes ellátásban és tanulhattak a gimnáziumban
vagy az akadémián. Kolozsváron a nemesi konviktusban laktak a klerikusok is, nem a
szemináriumban: a jezsuiták a teológus hallgatók kis csoportját ebben a kisebb
létszámú, elitebb, rangosabb internátusban helyezték el. A konviktus legfőbb elöljárója
szintén a rektor volt, tényleges irányítója a régens (regens convictus nobilium et
seminarii clericorum). Munkáját két prefektus, a bölcsészek és teológusok prefektusa
(praefectus theologorum et philosophorum in convictu) és a gimnazisták prefektusa
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(praefectus humanistarum) segítette, akik felügyelték a diákok tanulmányait,
vallásgyakorlatát és fegyelmet tartottak. A prefektusi tisztséget általában valamelyik
fiatal jezsuita tanárral töltötték be, aki korban is közel állt a diákokhoz, mert az ő
példája hatékonyabb volt számukra. Apor Péter így ír: „Kolozsváratt hét esztendeig
iskolában jártam …Addig az míg én ott tanoltam, még templomunk sem volt benn
Kolozsvár városában; az hol most az convictus temploma vagyon, ott vala egy ház, az
is csak köz rendház vala, abban volt az szent mise…Volt egy jókora bolt, azt
convictusnak hitták, abban tanoltanak, háltanak privatim az urfiak, fő és
nemesemberek gyermekei…Az refectorium, abban ettenek, vacsoráltanak; abban két
asztal volt, az első asztalnál ettenek az páterek, s némely urfiak. Ott rendszerént öt-hat
tál étek volt, borok; azért az urfiak fizettenek száz magyar forintot. Az második
azstalnál volt az fizetés nyolcvan magyar forint; ezeknek rendszerént mindenkor volt
négy fél étkek.”
A konviktusok nem csupán szállás- és étkezőhelyek voltak, a prefektusok a
növendékeket intenzív tanulásra szorították. A konviktusban nevelkedett ifjak többet
tanultak, mint azok a diákok, akik csak az órákat látogatták. A konviktusban külön
disputációkat, ismétléseket tartottak a gimnazisták számára, az akadémisták pedig
önképzőkörökben és történelmi akadémiákon bővítették történelmi, földrajzi,
matematikai ismereteiket és gyakorolták a fellépést, a vitatkozást. Olyan gyakorlati
ismeretekre is szert tettek ezáltal, amit a gimnáziumban és az egyetemen nem
tanítottak. Kolozsváron például a jezsuiták pénzért nyelvtanárt fogadtak, aki a
konviktusban németre tanította az ifjakat, 1768-tól egy rendtag volt az állandó
nyelvtanár.313 Külön oktatást kaptak a növendékek aritmetikában, zenében és
írásművészetben.314 Hasonlóképpen gondot fordítottak a jezsuiták a jó modor, az
udvarias, civilizált viselkedés szabályainak az elsajátítására.
Megteremtették a pihenés, a szabadban történő testmozgás, a rekreáció
lehetőségét is az ifjak számára: monostori birtokukon kulturált kertet alakítottak ki,
amelyre elég sokat költöttek, 1742-ben 2200 gyümölcsfát ültettek, a Szamosból
csatornát vezettek be, a diákok számára üdülőházat építettek, nyaranként sokszor
szabadtéri előadásokat is tartottak itt.315 „Mikor az mezőre laptázni nem jártanak az
convictorok, recreatiora mentenek az monostori mostani jesuviták házánál való
gyümölcsös szép kertben, ott az pátereknek külön tekéző helyek volt, az
convictoroknak az nagyjának külön, külön az aprajának. Az kertnek az közepén egy
szép nagy öreg nyáriház…kün is háltunk; akkor étel ital bővön lévén, vigan voltunk;
estve penig tüzes szerszámokat csináltanak az akkori fejedelem németjei, azokot
rakéták által ugy sütögették ki, azokkal mulatták magokat.”316
A kolozsvári nemesi konviktus anyakönyvét, a „Liber continens”-t 1703-ban
kezdték vezetni, a Rákóczi-szabadságharc alatt 1704-től 1708-ig szüneteltek a
feljegyzések, utána az anyakönyv 1709-től 1773-ig hiánytalanul tartalmazza a
konviktusba évente beiratkozó diákok névsorát. Az anyakönyv értékét különösen
megnöveli az, hogy a jezsuita akadémia diákjaira vonatkozó elsődleges forrás nem
LUKÁCS LÁSZLÓ: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S.J. X-XI.
Annuae Litterae Provinciae Austriae Societatis Jesu. 1744. 101., 1745. 157., 1746. 223.
315
Annuae Litterae Provinciae Austriae Societatis Jesu. 1745. 162., 1746. 233.
316
Diákélet a kolozsvári konviktusban a XVII. század végén. Részletek Br. Apor Péter „Metamorphosis
Transylvaniae” c. munkájából. IN: Öreg diák visszanéz. Szerkeszti: Dr. GYÖRGY LAJOS. ClujKolozsvár, 1926. 79-83.
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maradt meg. A konviktus névtára hiteles képet nyújt az erdélyi társadalom vezető
rétegéből a katolikus főnemesi és nemesi családok generációinak iskoláztatásáról. A
kolozsvári jezsuita akadémiának az erdélyi katolikus elit képzésében betöltött szerepe
eddig is nyilvánvaló volt, de a konviktus anyakönyvének névsorai konkrét adatokkal
támasztják alá ezt a tényt. A „Liber continens” alapján százszázalékosan rekonstruálni
lehet a kolozsvári tanintézet nemes származású diákjainak névsorát, összesen 1732
diák nevét, ami a matrikula társadalomtörténeti szempontú elemzését is aktuálissá
teszi.
3. táblázat
A kolozsvári akadémia Convictus Nobilium-ának diáklétszáma (1703-1773)
Év
1703
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729

Diák
43
23
29
50
61
80
82
64
59
73
85
71
52
66
82
73
65
61
58
52
55
48

Év
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751

Diák
72
73
68
52
63
62
71
57
51
6
65
72
73
39
61
60
63
70
57
60
65
64

Év
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

Diák
64
75
69
73
63
60
50
58
69
67
66
74
70
79
83
102
110
122
126
109
113
111

Az anyakönyv évenkénti bontásban tartalmazza a diáknévsorokat: minden év
elején feltüntették a vezetőséget, a rektort, a régenst és a két prefektust, utána
következett a diákok névsora osztályok szerint kezdve a legmagasabb osztálytól, a
teológusoktól le egészen a legkisebbekig, a parvistákig. Az osztályok sorrendje a
következő: Theologii (Casistae, Domini Clerici), Metaphysicii, Physici, Logici,
Rhetores, Poetae, Syntaxistae, Grammatistae, Principistae, Majores Parvistae, Minores
Parvistae. A 3. táblázat a konviktus teljes diáklétszámát tartalmazza: minden évben a
feltüntetett számú növendéke volt, ez azt jelenti, hogy egy diák nemcsak egyszer került
bejegyzésre, amikor először beiratkozott, hanem több éven át előfordul, addig amíg
tanulmányait folytatta a tanintézetben.
A konviktus a nemesi származású diákok részére lett felállítva: az egységes
társadalmi-jogi kategória azonban távolról sem jelent homogén társadalmi réteget,
voltak közöttük bárók, grófok, jómódú és elszegényedett nemesek, akiknek anyagi
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helyzete, társadalmi pozíciója között sokszor óriási különbségek voltak. A konviktus
célja éppen az volt, hogy ez utóbbiakon segítsen, hogy a szegény kis- és középnemes
családok fiai számára tanulási lehetőséget nyújtson. Ezt a célt szolgálta a számos
alapítvány, amelyet főurak, nemesi vagy egyházi adományozók a kolozsvári konviktus
számára felajánlottak. A pénz-vagy birtokadományok kamataiból, illetve jövedelméből
tartották fenn a jezsuiták az alapítványi helyeket, és a konviktusban a legtöbb diák
ezeket az alapítványokat vette igénybe tanulmányaihoz. Ez jelentette a jezsuita oktatási
rendszer egyik fő vonzerejét. Az anyakönyvben tehát megkülönböztették a diákokat
aszerint, hogy fizetős diákok (convictores solventes), vagy alapítványosok (alumnus)
voltak. Előbbiek szintén két kategóriába sorolhatók: befizethettek a legjobb ellátásra
(primae mensa) vagy a második asztalra (secundae mensa). Az alapítványos diákoknál
feltüntették, hogy melyik alapítvány ingyenes ellátását veszik igénybe, ezek a
következők voltak: Aporiana, Bathoriana, Illyésiana, Szebellébiana, Theresiana,
Leopoldina, Baranyaiana, Henteriana, Anonimiana stb. Az alapítványosok között volt,
aki csak félkedvezményt vett igénybe. A főnemes diákok közül többen szolgadiákot
tartottak maguk mellett (servitor, famulus), akiknek szolgálatai fejében fizettek az
ellátásukért: ezek a diákok szegény létükre csak ilyen módon tanulhattak. Mások, mint
felszolgálók (credentiarius) a tanárok vagy a diákok étkezésénél teljesítettek
szolgálatot és ennek fejében lakhattak a konviktusban. Hogy milyen arányban voltak
fizetős diákok és alumnusok, arra jó példa, hogy 1736-ban például 71 diákból 45
alumnus, 13 fizetős (közöttük a Haller, Keresztúri, Düjardin, Kornis, Petki,
Bornemissza, Henter családok fiai), 7 szolgadiák és 6 credentiarius, a következő
évben, 1737-ben az 57 diákból 38 alumnus, 10 konviktor, 5 famulus és 4 credentiarius.
Összességében tehát megállapítható, hogy csak nagyon kevesen fizettek fiaik
iskoláztatásáért, csak akik megengedhették maguknak, és nagyon sok tanulnivágyó
ifjú tanulhatott ingyen, vagy olcsón a jezsuita iskolarendszerben, akár a nemesi
konviktusban, akár a Szent József szemináriumban nyerve ellátást.
A kolozsvári akadémia diáknévsorának további kiegészítéséhez a két fő forrás,
a Mária Kongregáció és a nemesi konviktus anyakönyve mellett, felhasználtam
harmadik forráscsoportként az ún. promóciós kiadványokat. A promóciós
kiadványok a kolozsvári egyetem filozófiai karán tanuló hallgatók tudományos
fokozatszerzése alkalmából, a baccalaureusi vagy magisteri cím megszerzésének
tiszteletére jelentek meg. A kiadványokat a jezsuita akadémiai nyomda jelentette meg,
baccalaureátusnál általában a poéták, magiszterségnél pedig a rétorok költségén. A
nyomtatványok általában nem képviselnek nagy értéket, különösen azok, amelyeket
maguk a humanista osztályok diákjai írtak. Előfordult az is, hogy egy-egy
tehetségesebb évfolyamtárs, vagy egy professzor tollából születtek meg a felavatandók
tiszteletére ezek a kis művek. A jezsuita szokás szerint a kiadványok, amelyeket
kiosztottak a jelenlévő közönség soraiban, az ünnepélyes alkalom fényét hivatottak
emelni.
A kiadványok címlapja tartalmazza a címen kívül annak az illusztris
személynek a nevét, akinek barokk szokás szerint ajánlották a művet, feltünteti a
promotor, a promóciós vitát levezető professzor nevét, titulusát, valamint azt is, hogy
milyen alkalomra, baccalaureusi vagy magiszteri avatásra született a mű. A címlap
hátoldalára sok esetben részletesebb tájékoztató került, amelyben feltüntették a
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filozófiai kar dékánjának nevét, titulusát és megjelölték a nyilvános vitatkozás
időpontját és helyszínét, legtöbbször az egyetemi aulát vagy a templomot. Ezután
következik az akadémia hallgatóságának vizsgálata szempontjából érdekesebb rész: a
felavatandó baccalaureusok, illetve magiszterek (Nomina offerentium, Nomina
promotorum, Nomina Neo-Magistrorum) listája, amely sok információt közöl a
személyekre vonatkozóan: a nevét, társadalmi állását, nemzetiségét, származási helyét,
és hogy a konviktus vagy a szeminárium növendéke-e. Végül a kiadvány tartalmazza a
promóciós vizsgatételeket, amelyeket a hallgatók a nyilvános vizsga során
megvitattak: rendszerint egy-két filozófiai és matematikai kérdést kellett megoldaniuk.
Kutatásom során 28 évből találtam ilyen promóciós kiadványt, amelyet fel lehetett
használni az akadémia fokozatot szerzett hallgatói névsorának rekonstruálásához.317
Összességében, a fent bemutatott források alapján a kolozsvári jezsuita
akadémia 1698-1773 közötti fennállása időszakában 5332 diák nevét és tanulmányi
adatait sikerült összegyűjtenem, akik a gimnázium diákjai és az akadémia hallgatói
voltak. Véleményem szerint ez majdnem a teljes diáknévsor hiszen a különböző
források egymást kiegészítő adatai lehetővé tették, hogy 90%-ban rekonstruálni
lehessen a jezsuita akadémia hallgatóságát. Ha források típusa azt nem is tette
lehetővé, hogy a tanulók évenkénti összlétszámait meghatározzuk, de azt, hogy hányan
tanultak egyáltalán a tanintézetben, arra megfelelőek voltak. Ha ennek az 5332
beiratkozónak a vizsgált 75 évre elosztott átlagát nézzük, akkor minden évben mintegy
70-71 új diák iratkozott be és tanult a kolozsvári tanintézetben.
A diáknévsor rekonstruálásában a Mária Kongregáció anyakönyve szolgáltatta
az alapot, hiszen a kongregációnak majdnem minden diák tagja lett, kivéve a
protestánsokat, de ők e korszakban már csak töredéket alkottak a diáknépességben. A
kongregációnak két tagozata lévén, mind a gimnazisták, mind az akadémisták névsorát
tartalmazza: kivételt képez az egyetem utolsó 10 éve, 1763-tól 1773-ig, amikor az
akadémistákat nem jegyezték be az anyakönyvbe. Erre az időszakra viszont
kiegészítést nyújt a nemesi konviktus anyakönyve, amelyből legalább a nemesi
származású akadémistákat – közöttük a nem nemes famulus-diákokkal – fel lehetett
tárni. A két forrás diák-anyaga között természetesen átfedés van, hiszen a Convictus
Nobilium növendékei is tagjai voltak a Mária Kongregációnak. A konviktus
anyakönyvében is vannak viszont új nevek, amelyek csak itt találhatóak meg. És végül
a fenti diáklétszám alakulásához a promóciós könyvek is hozzájárultak: igaz, hogy
ezek csak az akadémisták egy hányadát, a legtehetségesebb, fokozatot szerző diákok
adatait tartalmazzák, de így is számos új hallgató neve került felszínre.
Fontos hangsúlyoznom, a fenti források lehetővé tették, hogy a kolozsvári
akadémián 1698-tól 1773-ig tanult diákokat körülbelül 90%-ban sikerült
beazonosítani. Kutatásaim során a legnagyobb tapasztalatot a különböző anyakönyvek
diák-adattömegeinek kezelésében és rendszerezésében szereztem, ez a sokszor fárasztó
és aprólékos munka tanított meg arra a szemléletmódra, amely szerint ismerhetjük egy
tanintézet évenkénti diáklétszámait, de annak megállapításához, hogy egy vizsgált
időszakban összesen hány diák tanult az intézményben nem jó módszer az évenkénti
A kolozsvári akadémiai nyomda promóciós kiadványait a Petrik-bibliográfia alapján gyűjtöttem
össze. Őrzési helyük szerint a budapesti Egyetemi Könyvtárban találhatóak a következő évekből:
1718, 1725, 1729, 1736, 1742, 1748, 1749; és az Országos Széchenyi Könyvtárban az 1715, 1717,
1718, 1722, 1723, 1726, 1727, 1731, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745,
1746, 1747, 1748, 1750, 1753, 1755, 1757 évekből.
317
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diáklétszám összeadása végig a vizsgált időszakban. Noha első, felszínes reakcióként
ez tűnik logikusnak arra, hogy megállapítsuk egy tanintézet összes diákjának
létszámát, de a módszer hatalmas tévedést eredményez.
Ez a rossz módszer vezetett például Bisztray Gyulának az erdélyi egyetemi
eszméről írt nagyívű tanulmányában azon téves megállapításhoz, amelyben –
összegezve a jezsuita rend mintegy kétszáz éves kolozsvári működésének eredményeit
– a szerző azt állítja, hogy ez idő alatt 744 tanár 20.487 ifjút részeltetett magasabb
tudományos ismeretekben!318 Vagy például ugyanez a számítási mód vezetett
tévedéshez a nagyenyedi kollégium esetében, ahol a szerző kísérletet tett annak
megállapítására, hogy a kollégiumban 1662—1848 között összesen hány diák
tanulhatott, és a hozzávetőleges évenkénti diáklétszámokat összeadva, arra a
következtetésre jutott, hogy az iskola több mint 100.000 ifjút részeltetett a művelődés
javaiban!319 Mindkét esetben nagyságrendekkel torzít ez a számítási módszer!
Egy diák általában több éven keresztül tanult az akadémián, mondjuk például 78 évig, tehát ha az évenkénti teljes diáklétszámokat adjuk össze, ezzel az illető diákot
éppen 7-8-szor számoljuk bele az összlétszámba. Azt, hogy egy adott időszakban
pontosan hány személy (diák) tanult egy tanintézményben, azt minden diák nevének
ismeretében és egyszeri előfordulását (mondjuk első beiratkozását) alapul véve lehet
megállapítani. Mivel a kolozsvári akadémia diák-népességének rekonstruálásához a
Mária Kongregáció anyakönyve szolgáltatta az alap-forrást, amely kizárólag egyszer, a
kongregációba való belépéskor rögzítette a diák adatait, ugyanakkor számításba véve
azt, hogy grammatista korában minden diák kongreganista lett, a máshonnan érkezőket
pedig szintén felvették a kongregáció gimnazista vagy akadémista tagozatába, úgy
gondolom, hogy 1698-1763 között elenyésző számban maradhattak ki diákok a
kolozsvári diáknévsorunkból. Az akadémia 1763-1773 közötti utolsó tíz évében a
kongregáció anyakönyve csak a gimnazista tagozat diákjait tartalmazza, itt az
akadémisták névsorában nyilván van egy hiátus. Azonban ez a rövid tíz év sem
teljesen fehér folt, hiszen a nemesi konviktus anyakönyvéből és egyéb forrásokból
rekonstruálni lehetett a felső tagozat hallgatóságának legalább egy részét. Az
adattömeg számítógépes adatbázisban történő kezelése, folyamatos rendszerezése
kizárja azt az eshetőséget, hogy egy diák többször is előforduljon létszámunkban,
hiszen minden újabb szereplése során csak az illető diákra vonatkozó információk
bővülnek. Ezért gondolom meglehetős biztonsággal állítani – tekintetbe véve a
források esetleges hiányosságait – hogy az általam összegyűjtött 5332 diák a
kolozsvári akadémia teljes diákságának körülbelül 90%-át jelentheti, vagyis az
akadémia a jezsuita időszakban nagyságrendileg mintegy 6000 diákot képezhetett.
A rendelkezésre álló forrásanyag viszont nem túl gazdag egyéb információkban.
A létszámadatokon kívül a két anyakönyv információt nyújt a diákok tanulmányaira
vonatkozóan: a konviktus anyakönyvében kezdettől fogva osztályok szerint írták be a
diákokat, a kongregáció anyakönyvében csak 1737-től. Különbözik a két forrás abban,
hogy míg a konviktus anyakönyvében nyomon lehet követni a diákot tanulmányai
kezdetétől a végéig, mivel minden évben valamennyi diákot feljegyezték, addig a
kongregáció anyakönyvében csak az új tagokat írták be, vagyis a diák adatait egyszer,
a beiratkozáskor rögzítették. Így sok esetben nem tudjuk, hogy mennyi ideig látogatták
318
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BISZTRAY GYULA: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. Budapest, 1942. 70.
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a tanintézetet, milyen szakaszban fejezték be tanulmányaikat, például azt sem, hogy
hányan folytatták gimnáziumi tanulmányaikat az akadémián. A diákok társadalmi
összetételét illetően a konviktus anyakönyve csak a nemesi származású diákok
számáról és arányáról tájékoztat, ami rendkívül fontos ugyan, de a jezsuita iskolákban,
így a kolozsváriban is sok polgári és plebejus származású ifjú is tanult, pontos adatok
hiányában nem tudjuk az iskolán keresztül megvalósuló társadalmi mobilitás tényét
konkrét adatokkal alátámasztani. Van viszont adatunk arra, amit a jezsuiták maguk is
fontosnak tartottak megörökíteni a kongregáció anyakönyvében: a diákok további
életpályáját illetően tudjuk, hogy ki lépett egyházi pályára, hányan léptek később a
jezsuita vagy esetleg a ferences rendbe. Egyáltalán nem tájékoztatnak viszont ezek a
források a diákok származási helyéről, és a diákok nemzetiségéről sem. Kivételt
képeznek a promóciós könyvek, amelyek az előbb felsorolt adatokat mind
tartalmazzák, de ezek nyilván csak a diákok rendkívül kis hányadára vonatkoznak.
Mivel a rendelkezésre álló források eleve korlátokat szabtak a kolozsvári
akadémia diáksága összetételére irányuló vizsgálódásoknak, nélkülözhetetlen volt az
adatok kiegészítése egyéb másodlagos forrásokból, forráskiadványokból, adattárakból,
lexikonokból, kézikönyvekből, sőt monográfiákból. Ezt a nagyarányú adatgyűjtést
adatbázis formájában hoztam létre, amely lehetővé teszi a diákokra vonatkozó több
helyről összeválogatott változatos adatok egységes formában rendszerezett rögzítését.
Az adatbázis gerincét a névanyag képezte, amelyhez a különböző helyekről gyűjtött új
adatokat társítottam. Az adatbázis megkönnyíti nagy adatmennyiség rendszerezését és
az adattípusok alapján a több szempontú lekérdezést, a statisztikai elemzéseket.
Első körben a kolozsvári akadémia diákjainak továbbtanulására vonatkozó
adatokat kerestem. A jezsuita akadémia elsősorban világi képzést nyújtott, a teológiai
kar hallgatói csak elkezdték a teológia tanulmányozását, amennyiben egyházi pályára
kívántak lépni folytatták tanulmányaikat Nagyszombatban, Kassán, 1753-tól
Gyulafehérváron, vagy valamelyik Habsburg birodalmi egyetemen, illetve Rómában.
Ehhez áttekintettem a nagyszombati egyetem teológiai karának matrikuláját, az Album
sive Matricula Inclytae Facultatis Theologicae in Tyrnaviensi Societatis Jesu
Universitate 1638-1773320, és a nagyszombati egyetem Zsoldos Attila által kiadott
anyakönyvét, a Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701, valamint az egyetem
fokozatot szerzett hallgatóiról kiadott adattárat321, ezenkívül Szabó Miklós gyűjtését, a
magyarországi egyetemeken tanuló erdélyiekről322, és összevetettem az itt talált
adatokat a kolozsvári akadémia diákneveivel. Szerencsés esetben nem csak a
továbbtanulás tényére találtam adatokat, hanem bővebb információkkal is ki lehetett
egészíteni az egyes továbbtanuló diákokra vonatkozó adatsorokat, mint például a
származási helyére, nemzetiségére, életkorára, társadalmi állására vonatkozó
adatokkal. A gyulafehérvári egyházmegyei papképző szemináriumban továbbtanuló
diákokra vonatkozóan felhasználtam a szeminárium mostanáig feldolgozatlan diákkatalógusát, a Protocollum Seminarii Clericorum Albensis Sapientiae Incarnatae
Nuncupati 1753-1783 323, valamint az ezidáig szintén ismeretlen Album sodalitatis
Carolinensis-t, a gyulafehérvári jezsuita, majd római katolikus gimnázium 1743-1787
Lelőhelye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Levéltára.
BOGNÁR KRISZTINA – KISS JÓZSEF MIHÁLY – VARGA JÚLIA: A nagyszombati egyetem fokozatot szerzett
hallgatói 1635-1777. Budapest, 2002.
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Lelőhelye: Gyulafehérvári Érseki és Főegyházmegyei Levéltár.
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közötti Mária Kongregációjának albumát324, ezenkívül a Beke Antal által az erdélyi
egyházmegye papságáról összeállított névtárat.325 A Habsburg birodalom egyetemein
továbbtanuló kolozsvári diákokra vonatkozó adatgyűjtésben leginkább már kiadott
adattárak voltak a segítségemre: a Pázmáneum hallgatóiról kiadott kötet326, a bécsi
egyetem magyarországi diákjait bemutató kiadvány327, valamint saját korábbi
gyűjtésem adatait is felhasználtam a Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin
tanuló magyarországi diákokról.328 Ezenkívül a jezsuita rendbe lépett tagok további
tanulmányaira nélkülözhetetlen volt a Lukács László nevével fémjelzett, az osztrák
rendtartomány jezsuita személyzetének életrajzi adatait összegyűjtő névtár.329 Azokra a
diákokra, akik később a ferences rendbe léptek, felhasználtam Szirmai Béla kéziratát,
aki összeállította az erdélyi ferencrendiek névtárát.330
Egy másik szempont volt a kolozsvári akadémia vonzáskörzetének vizsgálata,
amelyhez nemcsak a diákok származási helyének adatai szükségesek, hanem az is
megfelel, hogy előző tanulmányaikat hol, milyen iskolában végezték. A diákok
származási helyéről már a fentebb említett forrásokból, adattárakból is sok esetben
tájékozódtam. A diákok földrajzi származásának további közvetett forrásai voltak
azoknak az iskoláknak a diák-névjegyzékei, ahonnan a diákok a kolozsvári
gimnáziumba, illetve akadémiára érkeztek továbbtanulni. Sokan például a csíksomlyói
ferences gimnáziumból érkeztek Kolozsvárra, ez kiderült a csíksomlyói gimnázium
Mária Kongregációja albumának331 áttekintésekor, vagy a marosvásárhelyi jezsuita
gimnáziumból, amiről a gimnázium szemináriumának 1760-1783 között fennmaradt
lajstroma332 tájékoztatott, vagy a székelyudvarhelyi jezsuita gimnáziumból, amelynek
nemrég kiadott iskolai anyakönyvének333 adatait vetettem össze a kolozsváriakkal.
Mindezekből, azon kívül, hogy információt nyerünk a kolozsvári diákok egy részének
előtanulmányait illetően, ezeknek a diákoknak a származási helyére is következtetünk
– még ha a pontos születési helyet minden esetben nem is tudjuk – mégis
valószínűsíthetjük, hogy például csíkszéki, marosszéki vagy udvarhelyszéki
származású diákokról van szó. Román nemzetiségű diákok származási adatainak
kiegészítésére felhasználtam I. Tóth Zoltán nagyívű román művelődéstörténeti
monográfiáját, tudniillik a szerző még az eredeti, az Országos Levéltárban őrzött és
56-ban elpusztult akadémiai matrikulát használta a jezsuita oktatási rendszernek az
Lelőhelye: Gyulafehérvári Érseki és Főegyházmegyei Levéltár.
BEKE ANTAL: Az Erdély egyházmegyei Papnövelde történeti vázlata. Károly-Fehérvár, 1870.
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erdélyi román értelmiség első generációinak kinevelésében betöltött szerepének
adatolásához.334
A rendelkezésre álló közvetlen és közvetett források lehetővé tették egy 5332
diák adataiból álló adatbázis létrehozását, amelynek alapján megkísérelhető a
kolozsvári akadémia diák-társadalmának vizsgálata, és következtetéseink
eredményeként talán pontosabb kép rajzolódik ki a jezsuita akadémiának a 18. századi
erdélyi művelődési viszonyokban betöltött szerepéről, az erdélyi katolikus elit és az
értelmiség képzésében vállalt szolgálatáról.
A diákok tanulmányai, pályafutása
A Kolozsváron tanuló diákok tanulmányaira vonatkozó adataink nem teljesek, a
hiátus leginkább abban fedezhető fel, hogy nem mindig lehetett nyomon követni a
gimnáziumba beiratkozó diákoknál azt, hogy meddig folytatták tanulmányaikat, hogy
a felső tagozatra esetleg beiratkoztak-e.
A rendelkezésre álló adatok szerint a legtöbb diák, 4744 fő természetesen a
gimnáziumi tagozatra iratkozott be először. Az első beiratkozások a következő
osztályokba történtek:
4. táblázat
A kolozsvári gimnáziumba először beiratkozó diákok megoszlása
Osztály
Diák
%
Gimnazista, de nem tudjuk az osztályt
1124
24%
Retorika
238
5%
Poétika
991
21%
Szintaxis
548
11%
Grammatika
1327
28%
Principista
242
5%
Parvista (Declinista, Legista)
274
6%
Összesen
4744
100%

Az, hogy a grammatista diákokról van a legtöbb adat, ez nyilván abból fakad,
hogy a legfőbb forrásunk a Mária Kongregáció anyakönyve, ahová ettől az osztálytól
kezdve léptették be a diákokat. A másik kiugróan magas szám a poéták száma, ez
azzal magyarázható, hogy sokan valamelyik katolikus kisgimnáziumból érkeztek
Kolozsvárra, ahol befejezték a nagygimnázium két utolsó osztályát, a poétikát és a
retorikát. A gimnáziumba beiratkozók közül 863 diákról (18%) biztosan tudjuk, hogy
továbbtanultak az akadémia felső tagozatán. Valószínű, hogy ennél nagyobb arányban
folytatták tanulmányaikat közülük, de a források típusa nem tette lehetővé a diákok
nyomon követését, erre csak az évenkénti teljes diáklétszámok és -nevek ismeretében
tudnánk pontos választ adni. Mellettük természetesen ott vannak azok, akik kizárólag
az akadémia felső tagozatára iratkoztak be.
A filozófiai karon összesen 1350 diák (25%) bölcsészeti tanulmányairól van
adatunk, a következő időrendi megoszlásban:
5. táblázat
Kolozsvári bölcsészek az első beiratkozás időrendjében
334
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Év
1698/99
1699/1700
1700/01
1701/02
1702/03
1703/04
1704/05
1705/06
1706/07
1707/08
1708/09
1709/10
1710/11
1711/12
1712/13
1713/14
1714/15
1715/16
1716/17
1717/18
1718/19
1719/20
1720/21
1721/22
1722/23

Diák
3
1
5
3
2
—
—
—
—
1
4
1
2
8
8
8
11
14
8
11
16
5
8
23
17

Év
1723/24
1724/25
1725/26
1726/27
1727/28
1728/29
1729/30
1730/31
1731/32
1732/33
1733/34
1734/35
1735/36
1736/37
1737/38
1738/39
1739/40
1740/41
1741/42
1742/43
1743/44
1744/45
1745/46
1746/47
1747/48

Diák
9
14
16
9
8
8
28
13
21
14
16
23
23
20
21
—
37
26
33
23
25
27
21
35
14

Év
1748/49
1749/50
1750/51
1751/52
1752/53
1753/54
1754/55
1755/56
1756/57
1757/58
1758/59
1759/60
1760/61
1761/62
1762/63
1763/64
1764/65
1765/66
1766/67
1767/68
1768/69
1769/70
1770/71
1771/72
1772/73

Diák
16
31
25
43
51
77
58
56
12
35
36
15
41
28
13
12
9
15
26
15
14
21
18
22
11

A fenti táblázatunkat is annak figyelembe vételével kell tekinteni, hogy az 5332
diákból ennyinél volt megjelölve az, hogy a logikus évfolyamra járt, vagy a későbbi
adatból ez visszakövetkeztethető volt. Nagyon sok diák esetében nem volt évfolyam
megadva, például 1737 előtt a kongregáció anyakönyve nem jelöl osztályt, így
gyakorlatilag csak a nemesi konviktus anyakönyvéből valók a bölcsészhallgatók.
Hasonló a helyzet 1763 után, amikor szintén csak a konviktus matrikulájára
hagyatkoztam, hiszen ekkortól a kongregáció albumába az akadémistákat már nem
írják be. Táblázatunkban ezért csökken drasztikusan a bölcsészek száma 1763 után.
Tehát a mennyiségi mutatók 1737 és 1763 között közelítik meg leginkább a valóságot,
bár ekkor is csak viszonylag pontosak. Egyetlen év van, az 1753/54 tanév, amely a
teljes diáklétszámot tartalmazza: ekkor 77 új diák iratkozott be a bölcsészkar első
évfolyamára, az utána következő két tanév is majdnem teljes, ekkor 58 és 56 logikus
hallgatót találunk. 1737 előtt és 1763 után a táblázatunkban jelöltnél csak többen
lehettek bölcsészek. Ismert adataink szerint a logikus évfolyam volt a
legfrekventáltabb, utána a hallgatók lemorzsolódtak: 1350 diák végezte el a logikát,
690 diák (51%) a fizikát és 309 diák (22%) a metafizikát – persze, amíg három
évfolyamos volt a bölcsésztanfolyam (1754-ig).
Nézzünk néhány összehasonlító adatsort a többi magyarországi jezsuita
akadémia diáklétszámára! (Lásd a 6. táblázatot). A létszámok nem minősítik a
tanintézet színvonalát, erre a legjobb példa a győri és a kassai akadémia esete: ez
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utóbbin kevesebben tanultak mindkét karon, mint Győrben, noha Kassa volt
Magyarország második egyeteme. Kolozsváron a filozófiai képzés erősségét a
diáklétszám is alátámasztja, többen tanultak itt, mint Kassán, vagy Zágrábban. Noha
Budán és Győrben népesebb volt a bölcsészkar, ennek ellenére csupán 2 filozófiai
professzor tanított itt, míg Kolozsváron kevesebb diákra 5 professzor jutott, annyi mint
Nagyszombatban vagy Kassán. Elmondható tehát, hogy a kolozsvári akadémia inkább
világi profilú tanintézet, ahol a filozófiai képzés egyetemi színvonalú, és ahol a diákok
túlnyomó többsége elsősorban világi pályára készült lépni.
6. táblázat
A jezsuita akadémiák diáklétszáma a 18. század közepén335

Teológus
Bölcsész

Kassa
(1749)
45
118

Kolozsvár
(1754)
—
134

Zágráb
(1745)
74
105

Buda
(1746)
32
186

Győr
(1750)
60
251

Az akadémia anyakönyvének pusztulása hiányában elég nagy nehézséget jelent
a teológus hallgatók teljességének rekonstruálása. A teológus hallgatókról majdnem
kizárólag a nemesi konviktus anyakönyvéből lehet csak tájékozódni, mivel a
konviktusban, az előkelő diákok internátusában helyezték el a klerikusok kis
csoportját. Források hiányában nem tudjuk viszont, hogy a Szent József
szemináriumban folyt-e klerikusképzés. Az biztosan állítható viszont, hogy a
bölcsészhallgatókhoz viszonyítva teológus hallgatók nagyon kevesen tanultak az
akadémián. A konviktus anyakönyvében 1712 és 1773 között a 7. táblázatban
feltüntetett időrendi megoszlásban találtunk kazuistákat, számuk nagyon kevés.
7. táblázat
Teológusok a Convictus Nobilium anyakönyvében
Év
1711/12
1714/15
1715/16
1716/17
1717/18
1718/19
1719/20

Diák
2
8
10
2
2
3
7

Év
1720/21
1721/22
1722/23
1723/24
1724/25
1725/26
1739/40

Diák
5
9
4
4
5
2
6

Év
1767/68
1768/69
1769/70
1770/71
1771/72
1772/73

Diák
6
9
11
8
5
7

A jezsuiták 1712-ben elindították ugyan a teológiai képzést, de az egyelőre
nagyon szerény keretek között maradt. A jezsuiták e tekintetben nagyon óvatosan
jártak el, a maguk részéről minden megtettek a nívós teológia oktatásért, hiszen a
kevés számú klerikust már kezdettől két professzor, egy kontroverzia és egy
kazuisztika tanár oktatta, 1720-tól pedig már hárman tanítottak a teológiai karon. Nem
Az akadémiák diáklétszámait HETS J. AURÉLIÁN tanulmányából vettem át. HETS J. AURÉLIÁN: A
jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén. i. m.
335
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is akármilyen tanárokról volt szó, hiszen az első kontroverzia professzort Bernard
Huebert például a bécsi egyetemről rendelte ide a rend, és a többiek is mind bécsi,
grazi illetve nagyszombati tanulmányok után, és általában a nagyszombati vagy kassai
egyetemi katedráról kerültek Kolozsvárra. De a kolozsvári jezsuiták nem voltak
könnyű helyzetben: a nagy többségében protestáns lakosságú és szellemiségű városban
– ahol a renddel szemben, legalábbis kezdetben, erős ellenszenvvel viseltettek –
felvették a harcot, hogy fokozatosan leküzdjék ezeket a fenntartásokat. Akadémiájuk
exponált helyzetben volt, és mivel arra törekedtek, hogy megnyerjék a közvélemény
elismerését, jóindulatát és minél többek számára vonzóvá tegyék tanintézetüket, nem
erőltették túlzottan a papképzést. El kellett telnie azonban mintegy másfél évtizednek a
teológiai kar létrehozásától, hogy kikristályosodjon: a rend kolozsvári akadémiájának
fő profilja nem elsősorban a papképzés lesz, hanem a katolikus vallás és szellemiség
propagálása és megerősítése a világiak körében, egyrészt az előkelő, nemesi ifjak
nevelésén keresztül, másrészt a szegényebb néprétegekből származó minél több ifjú
nevelésén keresztül. Kezdetben azonban a jezsuiták még a teológiai kar fejlesztésében
gondolkodtak, 1720-tól például egy harmadik teológus professzort is beállítottak.
1726-tól azonban a rend feladta korábbi elképzelését: egyedül a kontroverzia
professzorát hagyták meg a karon, amely ettől kezdve negyven éven keresztül, 1767-ig
ebben a struktúrában működött. Tehát a kolozsvári akadémia ugyan két fakultással
rendelkező akadémia volt, de különleges módon itt – a máshol csupán előkészítő
jellegű – filozófiai kart fejlesztették fel egyetemi szintűre, míg a teológia oktatását
korlátozták, a kart mondhatni „visszafejlesztették”, tulajdonképpen sem szervezetében
(például nem volt dékánja), sem az oktatás tartalmában nem töltötte be egy teljes
értékű fakultás szerepét. Ezt visszatükrözi a nemesi konviktus anyakönyve is, ahol
1712-től 1726-ig növekvő számban találunk klerikusokat, de 1726–1767 között
gyakorlatilag nincsenek bejegyzések teológus hallgatókról. A teológiaoktatás ez idő
alatt nem szűnt meg teljesen, hiszen az akadémián a hitvitázás tanára, valamint a Szent
József szemináriumban a decisor casuum, a lelkiismereti esetek eldöntője is
folyamatosan működött. De egészen 1767-ig, az újabb reformokig, a jezsuiták nem
vállalták fel azt, hogy kolozsvári akadémiájuk legyen az erdélyi katolikus papképzés
központja. Azt viszont elvállalták, hogy a filozófiai kar növendékei közül a papnak
készülőket felkészítsék és továbbküldjék teológiai egyetemi tanulmányokra a
nagyszombati és a kassai egyetemre, vagy a birodalmi jezsuita egyetemekre. Az
anyakönyvek bejegyzéseiben mindig megkülönböztették a világi diákoktól ezeket a
papnak készülő diákokat, akiknek neve előtt, még ha egyelőre a bölcsészkar hallgatói
is voltak, az RD, azaz Reverendus Dominus megjelölést használták. Sőt
megfigyelhető, hogy a filozófiai tanfolyam harmadik évfolyamán, a metafizikán már
csupa ilyen klerikus diák tanul: a világi pályára készülő diákok általában a bölcsészkar
első két éve után befejezték tanulmányaikat, a metafizikán világi hallgató már csak
elvétve fordult elő. A metafizika ilyen módon akár a teológia első évfolyamának is
tekinthető. Csak kivétel volt, hogy 1740-ben például a konviktus anyakönyvében 6
teológus diákot jegyeztek be, akik közül öten első évesek, egyikük pedig harmadéves.
A teológiai oktatás reformjára viszont csak az 1767/68-as tanévtől került sor a
kolozsvári akadémián: most már a bécsi udvar elgondolásának megfelelően történik a
teológiai kar felfejlesztése igazi egyetemi fakultássá, amely azt célozza, hogy
Kolozsváron létrejöjjön Erdély első teljes, négykarú egyeteme. Ezt szolgálta 1767-ben
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két teológiaprofesszor, a következő évben pedig egy harmadik kinevezése a karra,
amelynek így már négy professzora volt, 1768-ban pedig egyikük a dékáni tisztséget is
betöltötte. A nemesi konviktus anyakönyvében 1767/68-ban ismét feltűnnek a teológus
hallgatók, bár a számuk – évente 6, 9, 11, 8 diák – egyáltalán nem mutatja a karon
végbement nagy változást. Ez is arra enged következtetni, hogy valójában nem
annyian voltak a kolozsvári teológus hallgatók, mint ahányan a nemesi konviktusban
laktak, hanem jóval többen, egyébként nyilván négy professzor sok maximum 10-11
diák oktatására. Mivel az akadémia anyakönyve hiányzik, következtetéseinket logikai
alapon, vagy egyéb közvetett adatok alapján állíthatjuk fel. Ilyen adat a diákok
Reverendus Dominus megjelölése: a vizsgált 75 évben a forrásokban 265 diák (5%)
neve mellett találtam RD megjelölést, közöttük azokkal, akik teológus hallgatóként, de
azokkal is, akik bölcsészhallgatóként voltak bejegyezve. A Reverendus Dominus-ként
jelölt bölcsészhallgatók további kolozsvári teológiai tanulmányait viszont jelenleg nem
tudjuk adatokkal alátámasztani.
A Mária Kongregáció és a nemesi konviktus anyakönyve azonban a diákok
későbbi egyházi pályájára vonatkozóan rendszeres bejegyzéseket tartalmaz. Az
anyakönyvet vezető jezsuiták számára nyilvánvalóan az volt az érdekes, a feljegyzésre
méltó, ha növendékeik közül valaki később papi pályára ment. Egyéb életrajzi adatot,
a diákok később elért világi pozícióját, tisztségeit, állását nem tartották számon – mint
ahogyan a református kollégiumokban a tógátus diákok aláírási jegyzőkönyvei –
kizárólag az egyházi pályaválasztást. Erre vonatkozó adatokat a fentebb felsorolt
közvetett forrásokban, adattárakban is találtam. Az 5332 kolozsvári diákból 726-nál,
vagyis a diákok 14%-ánál jegyezték fel, hogy később papi pályára léptek. A
forrásokban a 8. táblázatban található bejegyzések olvashatók.
Megállapítható tehát, hogy a 18. században a kolozsvári jezsuita akadémia
annak ellenére, hogy elsősorban a világiak képzésére törekedett, jelentősen
gyarapította a katolikus lelkészek, szerzetesek számát is. Közülük mintegy 5%-uk, itt
kezdte el teológiai tanulmányait is, amelyet viszont valamelyik magyarországi vagy
külföldi egyetemen, illetve szemináriumban fejezett be.
8. táblázat
A kolozsvári akadémia papi pályára lépett diákjai
Episcopus Transylvaniae
Episcopus Transylvaniae, Factus Jesuita
Armenorum Capellanus
Canonicus Albensis
Factus Clericus, Ecclesiasticus, Religiosus, Sacerdos, Parochus
RD (Reverendus Dominus)
Factus Franciscanus
Factus Bulgarus Franciscanus
Factus Jesuita
Factus Minorita, Conventualis
Factus Monachus
Factus Paulinus, Eremita
Clericus Scholarum Piarum
Factus Popa
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1
1
1
1
113
265
175
3
98
46
7
7
6
1

Factus Servita
Összesen

1
726 (14%)

A papi pályára lépő 726 diáknak mintegy fele valamelyik szerzetesrend tagjait
gyarapította: a legtöbben ferencesek lettek (175), és csak utána következnek a
jezsuiták (98), de a minoriták (46), pálosok (7), piaristák (6) és bolgár ferencesek (3)
sorait is gyarapították a jezsuita akadémia padjaiból kikerült diákok. A klerikusok
másik fele egyházmegyei pap lett, akik közül többen magas egyházi pozíciót,
kanonoki stallumot vagy püspöki széket is elértek, mint például Mártonfi József és
Sztojka Zsigmond későbbi erdélyi püspökök.
Vizsgálódásom arra is kiterjedt, hogy a kolozsvári akadémia diákjai közül
hányan és hol folytatták tanulmányaikat. Összesen 378 diák (7%) további
tanulmányaira találtam adatokat, akiknek túlnyomó többsége teológiát tanult, vagyis
tulajdonképpen az egyházi pályára lépő diákok mintegy felének képzési helyét is idejét
is igazolni lehet. Általában a jezsuita rendbe lépett diákok és a később egyházmegyés
pappá lett diákok egyetemi tanulmányaira találtam adatokat, a ferencesek vagy
minoriták tanulmányaira kevésbé.
A kolozsvári akadémiáról a legtöbb diák (200 fő) természetesen az ország első
egyetemére, Nagyszombatba ment elvégezni a teológiát. Közülük 162-en egyenesen a
teológiai karra iratkoztak be, 36-on pedig a bölcsészeti karra, ők Kolozsváron a
gimnáziumot fejezték be, vagy csak elkezdték a filozófiát. Két diák jogra iratkozott be.
A bölcsészetet elvégzők egy része ugyanitt a teológiát is befejezte, másik részük
Nagyszombatból továbbment Kassára teológiát tanulni. Volt, aki nagyszombati
tanulmányok után ment Bécsbe, Rómába vagy Olmützbe.
A diákok második legnagyobb csoportja (60 fő) Gyulafehérváron, az 1753-ban
megalapított erdélyi egyházmegyei püspöki szemináriumban végezte teológiai
tanulmányait, ők alkották később az egyházmegyei papságot. Közülük 9-en
gimnáziumi tanulmányok után mentek Gyulafehérvárra, 44-en kolozsvári
bölcsésztanulmányok után, míg 7-en a teológiát is elkezdték Kolozsváron, amit a
püspöki szemináriumban fejeztek be. Ez azt jelentette, hogy a század közepétől
Kolozsvárról évente 2-3-4 diák ment továbbtanulni Gyulafehérvárra.
A diákok harmadik csoportja (57 fő) Bécsben tanult tovább. 6-an még a bécsi
egyetem gimnáziumi tagozatára iratkoztak be, a legtöbben, 21-en a bölcsészkarra,
közülük 7-en itt fejezték be a teológiát, 6-an visszamentek Nagyszombatba és Kassára.
11-en egyenesen a teológiára iratkoztak be, közülük ketten továbbmentek Rómába. Itt
már feltűnnek a világi képzést választó diákok: két diák az orvosi karra, öt a jogra
jelentkezett. Bécsben a Theresianumba is beiratkozott 11 volt kolozsvári diák, 1
hallgató pedig a Hadmérnöki Akadémiára.
Negyedik csoportként Kassán is sokan továbbtanultak (27 fő). Ide is elsősorban
papképzés céljából érkeztek a kolozsvári diákok: 12-en egyenesen a teológiára, 15-en
a bölcsészkaron kezdték tanulmányaikat, közülük 4-en itt fejezték be a teológiát, 7-en
Nagyszombatban, 3-an Grazban.
Kolozsvárról Rómába is eljutottak 16-an, a magyarok a Collegium Germanicum
Hungaricumba, míg a román származású unitus diákok közül a jezsuiták a román
egyházi értelmiség első jeles képviselőit, Silvestru Kallianyt, Petru Aront, Grigoriu
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Majort, Gheorghe Şincait és Pataki Jánost a Collegium Urbanumba küldték magasabb
tanulmányokra, közülük ketten később az unitus püspöki tisztséget töltik be.
Olmütz a 18. században már nem tölt be olyan fontos szerepet az erdélyi
papképzésben, mint korábban, időszakunkban Kolozsvárról mindössze 12-en keresik
fel. Volt néhány piarista továbbtanuló Kecskeméten (3) és Debrecenben (1), valamint
egy-két kolozsvári diák megjelent Budán (2), Győrben (1), Egerben (1) is.
A kolozsvári jezsuita akadémia a 18. század folyamán erdélyiekből is kinevelte
a kolozsvári kollégiumi rendtagok és az akadémiai tanárok utánpótlását. Vizsgált
időszakunkban a tanintézet 98 diákjából lett jezsuita, akik közül 83 diák további
tanulmányait ismerjük. A jezsuiták legtöbb rendtag diákjukat a nagyszombati
egyetemre küldték, 37-et, akik közül 22-ről biztosan tudjuk, hogy visszatértek
Erdélybe dolgozni. Nem feltétlenül Kolozsvárra, hiszen működési területük egész
Erdélyre kiterjedt. Néhány példát kiemelve, a hunyadi Raiss József például
Marosvásárhelyen plébánoskodott, a székely Léstyán Mózes az udvarhelyi gimnázium
igazgatója lett, Gönczi Ferenc szebeni, majd abrudbányai plébános, végül a
marosvásárhelyi iskola igazgatója. De Nagyszombatból a kolozsvári kolónia is
utánpótlást nyert, a teljesség igénye nélkül néhány példa: Szegedi György 1722-27
között végezte Kolozsváron a gimnáziumot, Nagyszombatban a bölcsészetet (173133), majd Kassán a teológiát (1738-41); Kolozsvárra visszakerülve 1746-49 között a
bölcsészet és a teológia tanára, majd kétszer is betölti a rektori tisztséget (1760-63 és
1768-70 között). Szalbeck Mihály grazi filozófiai (1731-32) és nagyszombati teológiai
(1737-40) tanulmányok után Kolozsváron lett a bölcsészet, majd a kontroverzia
professzora. Vagy a kollégium 1764-67 közötti rektora, Muesser Kristóf, aki szintén
Nagyszombatban végezte a teológiát (1739-42). A székely Bíró István, későbbi
teológiaprofesszor, a poéta osztálytól a metafizikáig tanult Kolozsváron, utána
Nagyszombatban teológiát (1751-54). A román származású Dobra László, később
szintén teológiaprofesszor Kolozsváron járta a teljes gimnáziumot, és elkezdte a
filozófiát, tanulmányait szintén Nagyszombatban tetőzte be (Ph 1741-43, Th 1748-51).
Kassa is fontos szerepet játszott a kolozsvári akadémiáról továbbtanuló jezsuita
diákok kiképzésében, időszakunkban ide 26 diákot küldtek a jezsuiták. Sőt
nagyszombati bölcsésztanulmányok után további 10 diák folytatta Kassán a teológiát.
Az is megfigyelhető, hogy a Kolozsvárról elinduló jezsuita diákok közül a kassai
egyetemen végzettek tértek vissza a legnagyobb számban Kolozsvárra – most már
mint professzorok. Talán mert Kassa volt földrajzilag a legközelebbi egyetem, vagy
mert magyarabb jellegű volt, mint a Bécshez közelebb fekvő Nagyszombat, de tény,
hogy a kolozsvári akadémia professzorai között a legtöbben itt végezték
tanulmányaikat. Ilyen volt Miksa István bölcsészkari professzor (Kassa Ph 1712-14,
Th 1718-21), a székely Boross József, aki bécsi filozófiai tanulmányok után (1719-21),
Kassán végezte el a teológiát (1725-29), visszatérve haláláig Kolozsváron működött:
tanított a bölcsészkaron, kontroverziát, évekig a nemesi konviktus és szeminárium
régense és egyéb tisztségei is voltak a kollégiumban. A csíkszentgyörgyi Gál András
(Kassa Th 1725-29), visszatérve Kolozsvárra a filozófiai kar tanára (1732-35), a
konviktus régense, majd 1753-56 között a rektori tisztet viseli. Vagy Kassán végzett
például az akadémia két általános és specifikus fizika professzora, a fogarasi Hartman
Ferdinánd és a háromszéki Boér Imre és még lehetne sorolni.
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Bécsbe a kolozsvári jezsuita diákok közül 12-en iratkoztak be bölcsészkarra,
közülük csak 3-en fejezték be itt teológiai tanulmányaikat: Cserei János, Jabróczki
Ádám és a kolozsvári Geiger Mátyás, aki Kolozsvárra visszakerülve a matézis
professzora lesz. További 3-an innen a nagyszombati egyetemre mentek át teológiára,
Kassára pedig 4-en. Ismét a Kassán végzettek kerültek vissza Kolozsvárra: Griener
Domokos, az etika és logika professzora és a Szent József szeminárium régense lesz,
Henter Mihály a kollégiumban tölt be különböző tisztségeket, misszionárius, a Mária
Kongregáció prézese.
Grazba 7 jezsuita diák iratkozott be Kolozsvárról, ketten teológiára, öten
filozófiára, akik közül volt, aki továbbment Nagyszombatba vagy Bécsbe. Grazban
tanult a Haller család tagja, József, aki visszakerülve éveken át a nemesi konviktus
régense (1765-70), Jánosi Miklós, a matézis professzora, vagy Dobner István, 1737-39
között a kollégium rektora.
A 18. századi erdélyi peregrináció adatait a 9. és 10. táblázatban foglaltuk
össze, ahol pontosan feltüntettük a különböző külföldi egyetemeken továbbtanult
katolikus diákok, és az összevethetőség kedvéért a protestáns diákok számát is. Ha a
18. század egészét tekintjük, a katolikus–protestáns egyetemjárás 25% – 75%-ban
aránylik egymáshoz. De ez az arány nem volt végig ugyanaz, hanem az évszázad
folyamán változott: abszolút számban a katolikus diákok száma nőtt, míg a
protestánsoké csökkent, de a protestáns peregrináció mérete így is nagyságrendekkel
nagyobb volt, mint a katolikusoké. A változás érzékeltetése érdekében a 18. századot
két részre tagoltuk, míg a század első felében mindössze 142 katolikus diák tanult
külföldön, addig a század második felében számuk több mint négyszeresére, 646-ra
nőtt. A katolikusok a Habsburg Birodalom egyetemeit és akadémiáit látogatják, a
század első felében a legtöbben a bécsi egyetemen (67 fő) tanulnak és Olmützben (21
fő), valamint Grazban (13 fő) és Linzben (10 fő), de a római Collegium Germanicum
Hungaricumban is végeznek 9-en. A század második felében aztán a birodalmi
főváros, Bécs szerepe rendkívül megnő a felsőfokú képzés újjászervezése nyomán: az
erdélyi katolikusok zöme (87%-a) a fővárosba megy továbbtanulni. A bécsi
egyetemnek olyan jó híre van ekkor, hogy Erdélyből többen, vagy legalább annyian
tanulnak itt (306 fő), mint a leglátogatottabb protestáns egyetemeken. Az újonnan
létrehozott tanintézetek közül a leglátogatottabb a bécsújhelyi katonai akadémia (113
fő) és a hadmérnöki akadémia (73 fő), de a képzőművészeti akadémián, vagy a
Theresianumban is találkozunk erdélyiekkel. Valószínű, hogy ekkor a bécsi
tanintézetekben tanuló erdélyiek nem mind katolikusok, hanem akadnak közöttük
protestánsok is.
9. táblázat
Erdélyi és partiumi diákok egyes külföldi egyetemeken
és akadémiákon 1700-1799
Egyetem, akadémia
Bécs egyetem
Bécs képzőművészeti akadémia
Bécs hadmérnöki akadémia
Bécsújhelyi katonai akadémia
Bécs Theresianum
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1700-1749
67
8
2

1750-1799
306
36
73
113
37

Graz egyetem
Linz akadémia
Klagenfurt akadémia
Salzburg egyetem
Innsbruck egyetem

13
10
4
3
-

23
17
4
5
1

Prága egyetem
Olmütz egyetem

5
21

5
11

-

1
3

Krakkó egyetem
Lemberg egyetem
Padova egyetem
Pavia egyetem
Róma Coll. Germ. Hung.
Összesen
Katolikus összes:

1
2
9
8
142
646
788 (25%)

Az erdélyi protestánsok a 18. században is folytatják a külföldi egyetemjárás
hagyományait, annál is inkább, mert az országban továbbra sem jön létre protestáns
egyetem és az erdélyi protestáns társadalomban a külföldi egyetemi képzés presztízse,
az európai protestáns szellemi központokkal való kapcsolattartás igénye továbbra is
rendkívül erős marad. Noha a rekatolizációs politikával fellépő államhatalom
Erdélyben is korlátozó intézkedéseket hoz a protestánsok külföldi kapcsolattartásának,
az egyetemjárásnak a nehezítésére – kötelező Bécsben útlevelet kérniük, a kiutazókat a
Gubernium vizsgálata alá vetik, 1764-ben átmenetileg be is tiltják a külföldi
egyetemjárást – a kormányzat mégsem tudja megakadályozni az erdélyi protestánsok
peregrinációját.
10. táblázat
Erdélyi és partiumi diákok a fontosabb külföldi, protestánsok által
látogatott egyetemeken és akadémiákon 1700-1799
Egyetem, akadémia
Franeker egyetem
Utrecht egyetem
Groningen egyetem
Leiden egyetem

1700-1749
126
47
32
61

1750-1799
37
94
3
61

Basel egyetem
Bern akadémia
Genf egyetem
Zürich akadémia

6
6
9
13

32
17
19
27

Oxford egyetem

6

-
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Cambridge egyetem
London Gresham College

3
9

-

Königsberg egyetem
Rostock egyetem
Greifswald egyetem
Thorn akadémiai gimnázium
Danzig akadémiai gimnázium
Kiel egyetem

9
2
1
10
1
5

3
-

Wittenberg egyetem
Frankfurt/Oder egyetem
Lipcse egyetem
Jéna egyetem
Heidelberg egyetem
Altdorf egyetem
Strassburg egyetem
Tübinga egyetem
Marburg egyetem
Erlangen egyetem
Göttinga egyetem
Halle egyetem
Helmstedt egyetem
Bréma akadémiai gimnázium
Erfurt egyetem
Összesen
Protestáns összes:

224
41
73
61
86
61
306
229
4
10
2
3
3
6
13
54
13
46
2
124
7
69
276
44
1
14
9
1
4
1366
1059
2425 (75%)

Annyira nem, hogy a 18. század első felében az előző félévszázadhoz képest
tovább nőtt a protestáns peregrinusok száma, 1366 diák tanult külföldön – míg a 17.
század második felében 1227 diákról tudunk. Ezek többsége (75%-a) a német
egyetemeket látogatja: a korszak kiemelkedő tanintézetei Jéna (306 fő) és Halle (276
fő) egyetemei, de továbbra is látogatták – hogy csak a legnagyobbakat említsem –
Wittenberg (224 fő), Lipcse (86 fő) és Odera-Frankfurt (73 fő) egyetemét.336 A
protestáns peregrinusok 20%-a a hollandiai egyetemeket látogatta, a fennmaradó 5%
pedig megoszlik a svájci egyetemek (Basel, Bern, Genf, Zürich)337 – amelyeket most
kezdenek megismerni – az angol egyetemek és az észak-német egyetemek között. A
18. század második felében mintegy 20%-al csökken a külföldön tanuló protestáns
diákok száma, 1059 peregrinusról tudunk. Ebben az időszakban picit csökken a német
egyetemek látogatottsága (72%), nagyon visszaesik Wittenberg és Halle jelentősége,
Jénát (229 fő) és Erlangent (124 fő) látogatják a legtöbben, továbbá ekkor válik
fontossá Göttingen (69 fő). Továbbra is fontos szerepet játszanak a holland egyetemek
(18%), csak míg korábban Franeckerben, most Utrechtben tanulnak a legtöbben (94
fő). A 18. század második felében emelkedik a svájci egyetemek szerepe, a
TAR ATTILA: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789. Budapest,
2004.
337
HEGYI ÁDÁM: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798).
Budapest, 2003.
336
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peregrinusok 9%-a itt tanul, a legtöbben Baselben és Zürichben. Végül ekkorra a balti
térség egyetemei az erdélyiek számára teljesen elveszítik jelentőségüket. Ennek
alapján végeredményben kijelenthető, hogy az erdélyi protestánsoknak sikerült az
egész 18. század folyamán fenntartani külföldi lelkész- és tanárképzésük
folyamatosságát.
A diákok társadalmi helyzete
A kolozsvári akadémia diákjainak társadalmi megoszlását tekintve forrásaink
adatai nem kielégítőek. A Mária Kongregáció anyakönyvében a jezsuiták kizárólag a
főnemesi diákok neve mellé jegyezték fel rangjukat, ezt viszont meglehetős
rendszerességgel. Érthető, hogy számon tartották a főúri sarjakat, hiszen a 18. századi
rendi társadalomban az akadémia társadalmi presztízsét növelte, ha minél több
arisztokrata növendék tanult itt. A főrangú diákokon kívül viszont a kongregációba
lépett többi diák társadalmi helyzetét nem rögzítették. A Convictus Nobilium
anyakönyve a forrás típusa miatt informatívabb ebben a tekintetben: ugyan az itt lakó
diákok többségéről sem jegyezték fel társadalmi állapotukat – kivéve a főrangú
diákokat, akiknek titulusát itt is rögzítették – de nemesi konviktus lévén, feltételezhető,
hogy valamennyien nemesi származásúak. Akik a konviktusban laktak és nem voltak
nemesek, azok a különböző szolgálatot vállaló diákok, őket az anyakönyv minden
évben külön feltüntette: a famulusokat, akik valamely főúr mellett szolgáltak, a
credentiariusokat, akik a tanárok vagy a diákok asztalánál segítettek, a minister és
ephoebus diákokat, akik a konviktusi társaik szolgálatát vállalták. Őróluk viszont
kizárásos alapon csak azt lehet megállapítani, hogy nagy részük nem nemesi
származású. A diáknevek egyenkénti kutatása, összevetése során a fentebb felsorolt
kiadott adattárak, névtárak neveivel újabb adalékokat sikerült találni jónéhány
kolozsvári diák társadalmi állapotát illetően. Így összesen 2110 diák esetében
rendelkezünk ilyen adattal (lásd a 9. táblázatot), vagyis az összdiákság 40%-nál.
Főnemes diákot összesen 371-et találtam. Mivel a források a főrangú diákok
megjelölésében általában pontosak és kielégítőek, úgy gondolom, ez a létszám
nagyjából a valós arányt képviseli, azaz a kolozsvári akadémián a 18. században 7%nyi volt az arisztokrata diákok aránya. A főnemesség tehát ugyanakkora arányban
képviselteti magát, mint az előző, 17. században. Abszolút számban (az előző századi
86 diákhoz képest) persze nőtt a főúri sarjak száma, de arányuk az akadémia megnőtt
diáknépességében ugyanannyi maradt. Közülük 272 főnemes diák a konviktus
anyakönyvéből, 97 a kongregáció anyakönyvéből, míg 2 diák a promóciós
kiadványokból került elő. A főrangú diákokat rangjuk (Comes, Graf, Liber Baro,
Eques) vagy az őket illető címzés (Illustrissimus, Perillustris, Spectabilis) különbözteti
meg az egyszerű nemesektől. Korszakunkban 156 főúri család küldte fiát Kolozsvárra.
Közöttük megtaláljuk a régi erdélyi katolikus arisztokrata családokat, akik a 18.
században is hűségesek maradtak a jezsuita tanintézethez, mint az Apor, Bálintith,
Boér, Csáky, Haller, Henter, Jósika, Kálnoki, Kornis, Kun, Lázár, Mikes, Petki, Száva,
Torma, Toroczkai családok. Közülük általában nemcsak a család egy tagja tanul
Kolozsváron, hanem nemzedékeken keresztül többen is: például az Aporok közül 14en, a Bálinthitok közül 6-an, a Boérok közül 9-en, a Hallerek közül 16-an, a Henterek
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közül 15-en, a Kálnokiak közül 7-en, a Kornis családból 10-en, a Lázár családból 12en, a Torma családból 11-en stb. Ezen régi katolikus családok mellett megjelennek az
akadémián a Habsburg uralom alatt újonnan katolizált vagy rekatolizált főúri családok,
valamint a frissen főnemesi rangot nyert családok gyermekei, mint a Bialis, Bánffi,
Barcsai, Bekess, Béldi, Bíró, Bornemissza, Budai, Cserei, Csernátoni, Dániel,
Diószegi, Dombi, Domokos, Ekhárdt, Endes, Gáborfi, Geréb, Hollaki, Huszár,
Jabroczki, Kemény, Keresztúri, Macskási, Máriaffi, Mihálcz, Orbán, Perényi,
Szeredai, Teleki, Vay családok (a felsorolás nem teljes). Rajtuk kívül a Birodalom más
tartományaiból iderendelt hivatalnoki-katonai arisztokrata családok – Andrenini, Barri,
Bruno, Chinetti, Dietrich, Dujardin, Fickert, Frenk, Gebsattal, Geiger, Hartmann,
Helli, Hoflinger, Krisoskolens, Maguier, Meringer, Peckers, Ravizza, Rosenzweig,
Sautter, Schwanhauser, Tinelli, Thorwesten, Wintershoffen – is a jezsuiták
tanintézetébe íratták fiaikat.
Az arisztokrata ifjak tanulási szokásait illetően 47%-uk kizárólag gimnáziumi
tanulmányokat végzett, míg 53%-uk az akadémiai tagozatra is beiratkozott. Ez a 198
diák elvégezte a bölcsészet első évét, utána már csak fele annyian (100-an) folytatták a
felsőfokú tanulmányaikat a második évben, és a fizikusoknak is csak mintegy fele (43
diák) végezte el a metafizikát (igaz, 1754-ig volt 3 éves a filozófiai kar).
Nehezebb a helyzetünk a nemesi származású diákok valós arányának
megállapításakor. Beleszámítva a nemesi konviktus növendékeit – akik közül a
szolgadiákokat kihagytam – összesen 1695 diák esetében tudjuk, hogy nemesi
származásúak. Őket nobilis, praenobilis, primipilus, privilegiatus, generosus
kifejezésekkel illették. Feltételezhető, hogy nemesi származásúak ennél többen
tanultak Kolozsváron, hiszen forrásaink e tekintetben roppant hiányosak: a névanyag
többségét adó kongregáció anyakönyve például a főrangúakon kívül egyáltalán nem
jelzi a diákok társadalmi helyzetét. A fenti számot tehát gyakorlatilag csak a nemesi
konviktus növendékei teszik ki, valamint az a kevés számú diák, akiről egyéb
forrásokból, adattárakból kiderült a nemesi származás. Ha csak ennyien lennének
nobilisok, az a teljes diáknépességnek (5332 diák) 32%-át tenné ki, ami nem
valószínű. Ha pedig az ismert társadalmi helyzetű diákok (2110 diák) számához
viszonyítom, 80%-t tesz ki a nemesek aránya. Ez az arány is torzít, hiszen így összesen
87% lenne a főnemesi-nemesi diákok aránya és mindössze 13%-ot tenne ki a nem
nemesek (polgárok, ignobilisek, libertinusok) aránya. Az igazság középen lehet,
vagyis 60%-70% között lehetett a nemesi diákok tényleges aránya.
9. táblázat
A jezsuita akadémia diákjainak társadalmi megoszlása
Ismert adat: 2110 diák esetében
Társadalmi kategória338
Főnemesek
Liber Baro
Comes

Diák
371
73
53

A táblázatba a diákok társadalmi állapotát jelölő összes kifejezést belevettem. Ahol két kifejezés
szerepel, az egy diákra vonatkozóan két forrásból származik. Nem vontam össze a megjelöléseket,
mert így azok egymást erősítik vagy kiegészítik. A három nagyobb társadalmi kategóriába való
besorolás önkényes.
338
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Graff
Illustrissimus
Perillustris
Spectabilis
Nemesek
Nobilis
Praenobilis
Primipilus
Privilegiatus
Nem nemesek
Civis
Plebejus
Libertinus
Ignobilis
Miles
Nincs adat
Összesen

1
12
84
148
1695
1628
64
2
1
44
12
1
15
15
1
3222
5332

Mivel a nem nemes diákok közül alig 44 diák esetében találtuk feltüntetve a
társadalmi állapotát, ez az adat szintén nem releváns. Abból kiindulva, hogy a
jezsuiták fenntartották a Szent József szemináriumot, amit Seminarium Pauperum-nak,
vagyis a szegény diákok szemináriumának is neveztek, és tudjuk, hogy ez sokkal
népesebb volt, mint a nemesi konviktus, feltételezzük, hogy sok szegény származású
növendéke is volt. A jezsuiták egyébként nem vádolhatók elitizmussal: nyilván
fontosnak tartották, hogy akadémiájukat minél több arisztokrata látogassa, hiszen a
későbbiek során várhatóan országos tisztségekbe, vagy főpapi székekbe emelkedő
egykori tanítványok támogatására számíthattak. De ugyanilyen fontosnak tartották a
szegény, de tehetséges és motivált diákok képzését is, akik jó képességeik révén
elsősorban az egyházi pályán kiválóan megállták a helyüket. Ezeket a diákokat
birtokaik jövedelméből ingyen tartották, oktatták. Ezen plebejus vagy libertinus diákok
mellett persze polgári családból származó diákok is voltak Kolozsváron, bár számuk
nem lehetett jelentős, hiszen az erdélyi városok polgársága többségében protestáns
volt. Pontos adatok hiányában mindenesetre találgatásokra vagyunk ítélve ebben a
kérdésben.
A diákok földrajzi származása
A diákok születési helyét fő forrásaink, a Mária Kongregáció és a nemesi
konviktus anyakönyve nem jelölték. Ehhez képest nem csekély eredmény, hogy a
másodlagos forrásokból, illetve adattárakból, katalógusokból, névtárakból sikerült
összegyűjteni 1503 diák esetében a származási helyükre vonatkozó adatokat. Közülük
1487 diák születési helyét sikerült feloldani, azaz pontosan beazonosítani a helységet,
meghatározni a megyét, amelynek területén fekszik. Ez a teljes diáknévsornak mintegy
20%-t teszi ki, ami megfelelő szám ahhoz, hogy a diákok földrajzi származásának
arányairól, az akadémia vonzáskörzetéről nagyjából reális tájékoztatást kapjunk.
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10. táblázat
A jezsuita akadémia diákjainak megoszlása megyék szerint
Ismert adat: 1487 diák esetében
Megye, város
Csík szék
Háromszék
Udvarhely szék
Maros szék
Kolozs (Kolozsvár)
Alsó-Fehér
Belső-Szolnok
Hunyad
Küküllő
Torda
Fogaras vidéke
Szeben szék (Nagyszeben)
Doboka
Felső-Fehér
Bihar (Nagyvárad)
Máramaros
Szatmár
Nyitra
Brassó vidéke (Brassó)
Sáros
Kraszna
Abaúj (Kassa)
Pozsony (Pozsony város)
Bars

Diák
674
247
68
67
61 (35)
46
34
28
23
18
16
15 (10)
11
8
6 (4)
6
6
5
5
4
4
3 (2)
3 (1)
3

Megye, város
Szepes
Trencsén
Aranyos szék
Heves (Eger)
Liptó
Nógrád
Pest (Buda, Pest, Óbuda)
Veszprém
Zemplén
Jászkun Kerület
Zaránd
Kővár vidéke
Beszterce vidéke
Baranya (Pécs)
Komárom
Krassó
Temes
Zala
Zólyom
Közép-Szolnok
Kőhalom szék
Sebes szék (Szászsebes)
Segesvár szék
Újvidék
Külföld

Diák
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

A táblázat kimutatása szerint a kolozsvári akadémia diákságának legállandóbb
és legnépesebb csoportját a székelyek alkották. A székely székekből származott 1059
diák, vagyis az ismert származási hellyel rendelkező diákok 71%-a. A székely diákok
öt szék területéről érkeztek, a legtöbben Csík székből (674), utána Háromszékből
(247), Udvarhely székből (68), Maros székből (67) és Aranyos székből (3). Nem
meglepő, hogy a színkatolikus Csíkból ment a jezsuiták vezette akadémiára arányaiban
a legtöbb diák, az összdiákság majdnem fele (45%), hiszen Csík lakossága maradt a
legtöretlenebbül katolikus, ahol a ferencesek buzgó tevékenységének köszönhetően a
katolikus hit a legmélyebben gyökerezett, és ahol ennek megfelelően nagyon sok volt
a székely ifjak körében a papi hivatás. Háromszék vegyes vallású lévén a háromszéki
ifjak protestáns része Nagyenyedet látogatta, a katolikusok Kolozsvárra mentek,
meglehetősen nagy számban, 17%-nyian. Udvarhely székből és Maros székből
egyforma arányban (4,5%) érkeztek Kolozsvárra, ami annak ellenére, hogy mindkét
helyen volt jezsuita gimnázium, mégis meglepő, hiszen Udvarhely szék lakossága
inkább katolikus, mint Maros széké; itt valószínűsíthető adataim hiányossága. A 18.
században a székely társadalomban a tanulás útján történő emelkedésnek ekkor már
évszázados hagyománya van: már a 17. században tömegesen áramlottak a székely
ifjak egyrészt a Bethlen által alapított gyulafehérvári-enyedi kollégiumba, a
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katolikusok pedig szűkebb lehetőségeiknek megfelelően a kolozsmonostori
gimnáziumba, onnan tovább Nagyszombatba, Kassára, ahonnan többségük nem
térhetett vissza Erdélybe. Az erdélyi oktatástörténettel foglalkozók számára közismert
tény a székelyek körében tapasztalható iskolázási szokások rendkívüli ereje: annak
ellenére, hogy a 18. századra a székelyek egy része jobbágysorba került, a többség
ragaszkodott szabad állapotához, amelyet mindenáron megpróbált megőrizni. Mivel
anyagi körülményeik is kényszerítő hatással voltak, a székely ifjak a tanulás kínálta
lehetőséggel próbáltak kitörni helyzetükből, a papság, tanítóság vagy egyéb
értelmiségi foglalkozás révén. A székelyek, bármelyik felekezethez tartozzanak is,
lélekszámukhoz és a vármegyék magyar lakosságához, illetve a többi nemzetiséghez
viszonyítva minden általuk látogatott tanintézetben – katolikus akadémián vagy
protestáns kollégiumban – felülreprezentáltak. Míg Nagyenyeden a székely diákok
aránya 30%-40% között mozgott, a kolozsvári akadémián, katolikus tanintézet lévén,
ennél csak többen lehettek: számolva azzal, hogy csupán a diákság 20%-ának
származási adatai alapján kimutatott kétharmados arány valószínűleg túlzó, becsléseim
szerint a székelyek 60% körüli aránya valószínűleg jobban megközelíti a valóságot.
Ennek alapján is bátran kijelenthetjük, hogy Székelyföld az erdélyi katolikus
értelmiség utánpótlásának kimeríthetetlen tartalékát jelentette.
Az erdélyi vármegyék alkotják a második földrajzi régiót, ahonnan a kolozsvári
diáktársadalom 17%-a, 254 diák származott. A vármegyei diákok csoportja sokkal
kevesebb közös jellemzővel bír, mint a székelység. A vármegyei diákok vallási és
nemzetiségi tekintetben egyaránt vegyes területről érkeztek, ahol a katolikusok a
protestáns és görög keleti, illetve görög katolikus tengerben kisebbséget, néhol csak
szórványt alkottak. Megtaláljuk közöttük a katolikus szigetekből érkező magyar
diákokat és a dél- vagy észak erdélyi görög katolikus románokat egyaránt. Nem túl
nagy a 11 vármegyéből érkező diákok létszáma: még Kolozs megyéből is csak 61-en
érkeznek, közülük 35-en kolozsváriak. Nem annyira a földrajzi közelségtől függ az,
hogy a diákok nagyobb számban érkeznek-e, hanem inkább a katolikus, illetve görög
katolikus lakosság meglététől, vagy attól, hogy volt-e közelben jezsuita vagy más
katolikus kisgimnázium. A vármegyék között Alsó-Fehér például a második helyen áll
az innen származó diákok küldésében (46 fő), hiszen földrajzilag is közel van,
gyulafehérvári iskolájukból pedig a jezsuiták továbbküldték diákjaikat Kolozsvárra,
közöttük sok román származású unitus ifjúval. A megyék sorrendjében harmadik
helyen álló Belső-Szolnokból (34 fő) a magyarok és románok mellett sok örmény diák
érkezett Szamosújvárról (14 fő). A negyedik helyen álló Hunyad megyéből (28 fő)
többségében a román nemesi, esetleg elmagyarosodott családok küldték fiaikat
Kolozsvárra, például a Boér, Hátszegi, Matskási családok. Utána csökkenő sorrendben
következnek Küküllő (23 fő), Torda (18 fő), Fogaras vidéke (16 fő), Doboka (11 fő) és
Felső-Fehér (8 fő) vármegyék.
A szász székekből származott a diákok harmadik csoportja, 1,6%-uk (25 fő az
ismert születési hellyel rendelkező diákokból), Szeben, Brassó, Beszterce, Kőhalom,
Sebes és Segesvár székből. Evangélikus szászok és unitus románok vannak közöttük.
Az akadémia német származású diákjait persze nemcsak a szászföldiek teszik ki,
hiszen németek Erdély valamennyi nagyobb városában éltek.
Végül az Erdélyen kívülről származó diákokat két nagyobb csoportba soroltuk.
Egyrészt külön régióként kezeltük a Partiumot és a Bánságot, mint a történelem során
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sokszor Erdélyhez tartozó közvetlen szomszédságú területet – ide soroltuk Bihar,
Máramaros, Szatmár, Közép-Szolnok, Kraszna, Zaránd, valamint Krassó és Temes
megyéket – ahonnan a diákok 1,8%-a, az ismert adatokkal rendelkezők közül 27-en
érkeztek. Másrészt külön csoportot alkotnak a magyarországi diákok (46 fő), ők 3%-át
teszik ki a diákságnak, a legtöbben felvidékiek (35 fő), de előfordultak közöttük alföldi
vagy dunántúli származásúak is. Az akadémia jó hírét bizonyítja, hogy még Erdély
határain túlról is akadtak növendékei.
A diákság földrajzi rekrutációja alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a
kolozsvári akadémia vonzásterületét távolsága ellenére elsősorban a Székelyföld
jelentette, hiszen innen özönlött végig a 18. század folyamán a legnagyobb számban és
megszakítatlan folyamatosságban a székely fiatalság Kolozsvárra. Ugyanakkor
elsősorban az erdélyi katolikusok (és görög katolikusok) felsőoktatási intézményének
szerepét töltötte be, egész Erdély területéről idevonzva a katolikusokat, más
felekezetek, így a protestánsok diákságát a 18. században nem vonzotta, ez majd csak
a felvilágosodás után, a vallás primátusának háttérbe szorulásával következik be. De
ez már a tanintézet 19. századi történetéhez tartozik.
A diákok nemzetiségi megoszlása
A két fő anyakönyvi forrás a diákok nemzetiségére vonatkozóan nem tartalmaz
feljegyzéseket. Viszont az általuk kínált diák-névanyagot összevetve a fent felsorolt
másodlagos forrásokkal, kiadott adattárakkal, katalógusokkal sikerült 589 diák nemzeti
hovatartozását megállapítani. Ez diák-adatbázisunk mindössze 11%-át jelenti, így
mivel meglehetősen kevés adatról van szó, ez nem teszi lehetővé, hogy
következtessünk belőle az akadémia diák-társadalmának valódi nemzeti
megoszlásáról. Tájékoztató jelleggel mindenesetre közzétesszük, előrebocsátva, hogy
adataink meglehetősen esetlegesek, legtöbb esetben azokra a diákokra vonatkoznak,
akik továbbtanultak, vagy jezsuiták lettek, vagy egyéb okból előfordultak az átnézett
katalógusokban, névtárakban:
11. táblázat
A jezsuita akadémián tanuló nemzetiségek
Ismert adat: 589 diák esetében
Nemzetiség
Siculus
Ungarus, Hungarus
Transylvanus
Transylvanus (H)Ungarus
Armenus
Valachus
Germanus

Diák
276
148
62
32
20
20
14

Nemzetiség
Bulgarus
Saxo
Bohemus
Graecus
Moravus
Pannonus
Slavus

Diák
8
4
1
1
1
1
1

Mindenesetre, ha számok tekintetében nem is kielégítő az adatsor, arra
megfelelő, hogy tájékoztasson a kolozsvári akadémián tanuló különböző nemzetiségek
előfordulásáról. Erdély az együttélő népek hazája, a kolozsvári akadémia diáksága
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leképezi ezt az etnikai sokszínűséget. A nyilván túlnyomó többségben lévő magyarszékelyeken kívül, szászok és románok is tanulnak itt, sőt találkozunk szláv (szerb,
szlovák, ruszin, morva, cseh), örmény, bolgár és görög nemzetiségű diákkal is. A
névanyag alapján mégis megpróbálható egy a valóságot többé-kevésbé megközelítő
becslés felállítása a diákság etnikai megoszlásáról. Tisztában vagyunk a névelemzéses
módszer hiányosságaival, de becsléseinket több oldalról is alátámasztják az adatok: a
18. századi Erdély társadalma még elég tagolt volt a nemzetiségek földrajzi
elhelyezkedése szempontjából, ami megkönnyítette dolgunkat. Például nem tévedünk
nagyot, ha az öt székely szék területéről származó jellegzetesen a székelyek által viselt
neveket használó diákokat mind székely származásúnak vettük, vagy a német nevű és
a Szászföldről származó diákokat szászoknak. A legnagyobb hibalehetőség a román
diákok származásának megállapításánál adódik, ugyanis a román társadalom
elmaradottságából fakadóan nagyon sok román diáknak a 18. század első felében még
nem volt vezetékneve: az iskolába kerülve a jezsuiták szerkesztettek nekik
vezetéknevet legtöbbször a születési vagy lakhelyük után, vagy valamely kirívó
tulajdonságuk alapján, és ezek magyar hangzású és ragozású nevek voltak, például
Szakadáti, Timándi, Dállyai, Tóháti, Mardsinai stb. A román hangzású nevek mellett
tehát ismerni kellett ezeket a magyaros hangzású, de románok által viselt neveket,
emellett itt is segítettek a diákok származási helyének adatai. Mindenesetre azt
készséggel elismerjük, hogy román diákból valószínűleg több volt, mint ahányat a
neve alapján fel lehetett ismerni. Mindezek figyelembe vételével megállapítjuk, hogy
az akadémia diákságának túlnyomó többségét, mintegy 75%-át a magyar elem tette ki,
ezen belül a székely diákok 60%-nyian voltak. A román származásúakat 10% körülire
becsüljük (felkerekítve az általam felismert 8%-nyi román nevet), a szászokat szintén
8%-ra. Az utolsó nagyobb csoportot, 4% körülit a szerb, szlovák, ruszin diákok teszik
ki. A jezsuiták akadémiáját örmény katolikus diákok (60 fő), görög kereskedők fiai (9
fő) és bolgár származású diákok (15) is látgatták, valamint jónéhány külföldi
származású, olasz (16), morva (3), cseh (1) és francia (8) diák is tanult itt. Az
akadémia tehát elsősorban a katolikus székelyek és magyarok iskolája volt, de szép
számban vonzotta a görög katolikus románokat és az evangélikus szászokat is.
Erdélyben viszont a magyarságnak és a szászságnak több felsőfokú tanintézete
is volt, egyetlen nemzetiség a román, amely – az egy brassói ortodox alsófokú iskolát
kivéve – saját iskolákkal a 18. század közepéig nem rendelkezett, ezért a másik két
nemzet közép- és főiskoláiban tanultak fiataljaik. A fejedelemség korában a kálvinista
iskolák nevelték a román ifjakat, az osztrák uralom alá került Erdélyben a katolicizmus
és a katolikus iskolák vették át ezt a műveltségközvetítő szerepet.339 Mindenek előtt a
jezsuita rendnek vannak ezen a téren elévülhetetlen érdemei. Az unióra lépett görög
katolikus románság tagjai előtt a jezsuita iskolákon, ösztöndíjrendszereken keresztül
megnyílt a lehetőség a nyugati műveltség megszerzésére és ezáltal a társadalmi
emelkedésre. A brassói és a szebeni jezsuita iskoláknak nemcsak erdélyi románok
voltak a növendékei, hanem Havasalföldről és Moldvából bojárok és kereskedők fiai is
tanultak itt, tehát még a román fejedelemségek felé is jelentős kultúrasugárzó
CÂMPEANU, REMUS: Un efect spectaculos al Unirii religioase: intrarea elitelor româneşti din
Transilvania, Partium şi Banat în sistemul catolic de învăţământ în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea (Un effect extraordinaire de l’Union religieuse: l’intégration des élites roumaines de la
Transylvanie, Partium et Banat dans le systèm catholique d’enseignement dans la première moitié du
XVIIIe siècle). AUA, 2002, 6, nr. 2., 127-140.
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tevékenységet folytattak. De tanultak románok Gyulafehérváron, Nagybányán és még
a színmagyar Székelyudvarhelyen is, ahová főként Fogarasból mentek tanulni a román
ifjak. Mind közül a legnagyobb szerepe a kolozsvári tanintézetnek volt, amelynek
felbecsülhetetlen jelentősége van a román egyházi és világi értelmiségi réteg
kialakításában. Sajnos forrásaink nem tették lehetővé az akadémián tanuló románok
pontos számának megállapítását. De a nevekből, a származási helyekből
valószínűsített mintegy 10%-nyi románság minden évben jelentős számban tanult
Kolozsváron, 1703-ban például 45-en.340 Hogy a román diákok aránya a század
folyamán hogyan változott, azt is csak a becsült nevek ismeretében lehetett nyomon
követni: viszont ebből is jól látható, hogy számuk a vizsgált időszakban
exponenciálisan nőtt, még a balázsfalvi alsófokú gimnázium és papképző szeminárium
létrejötte után (1754) is tovább emelkedett.
román diákok

1699-1717
34 fő

1718-1736
97 fő

1737-1755
114 fő

1756-1773
164 fő

A kolozsvári iskolát látogató románok kisebb része nemesi családból
származott, társadalmi feltörekvési vágy hajtotta őket, hogy azonosuljanak a mintát
jelentő magyar nemesség műveltségi színvonalával és életformájával. Előfordult – bár
nem gyakran – hogy az iskolázás révén az unitus ifjú felvette a latin rítust és esetleg
magyarrá asszimilálódott, erre a legjobb példa a zalatnai Dobra Péteré, aki 1709-től
végezte gimnáziumi tanulmányait, majd 1714-ben a logikát Kolozsváron, és áttért a
latin rítusra, később fényes karriert futott be, fiscalis dierctor lett Erdélyben. Szintén
elmagyarosodott és karriert futott be a Boér család több tagja, akik mind Kolozsváron
végezték tanulmányaikat: Boér Ferenc szintaxistól fizikáig (1718-1724) tanult itt,
később országgyűlési tag és Alsó-Fehér megyében főbírói tisztségig vitte, kövesdi
Boér András 1711-1714 között gimnáziumi, 1715-1717 között filozófiai
tanulmányokat folytatott Kolozsváron, később az erdélyi királyi kancellária
registratora lett, Boér József 1712-1818 között grammatistaként lépett be és a
metafizikát is elvégezte később fiscalis exactor és regalista lett.
A román diákok többsége azonban papi családból származik, mert a 18. századi
román értelmiség nagyrészt papi jellegű. A szegény román diákok a kolozsvári
iskolában igen gyakran jelentős kedvezményekben vagy ingyen ellátásban
részesültek.341 A legtöbb diák néhány osztály után kimaradt az iskolából,
elhelyezkedett papként, de még így is jóval fölötte állt a román papság átlagos
színvonalának, és az ilyenek gyermekeiket később fokozott gonddal küldték iskolába.
A kolozsvári akadémia azonban kinevelte a román egyházi értelmiség vezető
rétegét is. A tehetséges diákoknak lehetősége volt, hogy továbbtanuljanak:
Nagyszombatban Jány Ferenc szerémi püspök és pécsváradi apát hagyatékának
köszönhetően, amit Lipót császár kiegészített, 12 unitus ifjú neveltetésére létesült
alapítvány, a Fundatio Janiano-Leopoldina, amit az egész 18. századon keresztül az
unitus románság rendelkezésére állt, még ha sokszor nem töltötték is be a helyeket.
A létszámadat az akadémia elpusztult anyakönyvéből származik, I. TÓTH ZOLTÁN munkájából vettem
át. Lásd I. TÓTH ZOLTÁN: Az erdélyi román nacionalizmus első százada. Teleki Pál Tudományos
Intézet, Budapest, 1946. 125.
341
CÂMPEANU, REMUS: Tineri români la şcolile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea
(Jeunes Roumains aux écoles confessionnelles de Transylvanie). Sargeţia, 1992-1994. 25. 309-329.
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Bécsben a Pázmáneumban az erdélyi ifjak között sokszor találunk román
származásúakat is. Az unitus papképzést szolgálta a III. Károly által 1738-ban kiadott
alapítólevél – amely a balázsfalvi uradalmat az unitus püspök kezére jutatta – amely
előírta, hogy az évi jövedelemből biztosítani kell három bazilita szerzetesi fogadalmat
tett alumnus Rómában a Hitterjesztési Kongregáció kollégiumában, a Collegium
Urbanumban történő neveltetését. Ezenkívül Rómában eleinte a Collegium
Germanicum et Hungaricum, később pedig a Collegium Graecorum et Ruthenorum is
vett fel román ifjakat. Az államhatalom gondoskodása az unitus papképzésről azt a
határozott elképzelést szolgálta, hogy az unió számára az illető nemzetiségek saját
kebeléből vett tehetséges ifjakból képzett harcosokat neveljen. Erdélyben a
Guberniumban működő katolikus státus foglalkozott az unitus alumnusok dolgaival.
Erdély összes unitus püspöke a kolozsvári iskola növendékeként indult: Pataki János
1700-ban grammatistaként tűnik fel a kongregáció anyakönyvében, Bécsben végzi a
bölcsészetet és Rómában a CGH növendéke; Klein Inochentie, az anyakönyvben Clain
János néven tűnik fel 1719-ben poétaként és 1724-ben fejezte be a metafizikát, a
teológiát Nagyszombatban végezte; Aron Péter Pál Kolozsváron járt gimnáziumba
(1730-1735), a bölcsészetet Nagyszombatban, a teológiát Rómában hallgatta; Rednik
Athanáz 1734-1742 között tanult itt a gimnáziumtól a metafizikáig, teológiai
tanulmányait Bécsben végezte; Major Gergely 1737-ben rétorként tűnik fel az
anyakönyvben, a balázsfalvi püspökség egyik első alumnusa Rómában, a Collegium
Urbanumban; és Babb János 1758-1764 között járt a kolozsvári gimnáziumba és az
akadémiára, innen ment tovább Nagyszombatba. Sőt román származású a katolikussá
lett erdélyi püspök Sztojka Zsigmond, a gyulafehérvári püspöki szeminárium
megalapítója is, aki 1719-ben tűnik fel a Mária Kongregáció anyakönyvében.
Rajtuk kívül itt tanult úgyszólván minden jelentős unitus személyiség a 18.
században, a kolozsvári akadémia a kiművelt unitus papság után a kiművelt unitus
világi értelmiség vékony rétegét is kinevelte. Tanárok, tanítók, gazdasági tikárok,
intézők, katonatisztek kerültek ki a kolozsvári akadémiáról. Néhány példát kiragadva
sorolhatjuk a neveket: Ioan Neagoe, később tanító Balázsfalván, majd Bethlen Gábor
gróf gazdasági titkára; Aron Pap, később guberniumi kancellista, Ioan Szakadáti,
később a II. román határőrezred főhadnagya; Ioan Sinkai, szintén a határőrezred
századosa; Paul Szkorei, fiscalis kancellista stb.
A jezsuita rend többségében magyar nemzetiségű tagjai a románság kultúrára
nevelését tervszerűen végezték, mindezt a katolicizmus terjesztése érdekében, de ezzel
az erdélyi román társadalomfejlődésre tett hatásuk óriási jelentőségű: megteremtették
az addig nem létező román intelligenciát.342 A jezsuita iskolák latin oktatása során
alakult ki ezekben a román ifjakban a latin öntudat, a római származás hite, amely
később a nemzeti öntudatosodás és a nemzeti küzdelem ideológiai alapjául szolgált.

CÂMPEANU, REMUS: A Habsburg iskolapolitika hatása az erdélyi román rakosságra a XVIII.
században. IN: Habsburgok és Magyarország a XVI-XVIII. században. Debrecen, 1997. 111-118.
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III. 1. A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS VALLÁSPOLITIKÁJA
ERDÉLYBEN (1774-1790)

A felvilágosult abszolutizmus első jelei a vallásügy terén is Mária Terézia
uralkodásának idején jelennek meg. Bár Mária Terézia egyénileg mélyen vallásos
maradt, mégis kitűnő érzékkel engedett teret felvilágosult politikai tanácsosai –
Kaunitz, Haugwitz, Sonnenfels, Van Swieten – és II. József (aki 1765-től
társuralkodó) véleményének, és már az ő idejében megindult az egyház alárendelése az
állam érdekeinek. A Mária Terézia alatti bécsi politika antiklerikális megnyilvánulásai
abból a felvilágosult államfelfogásból fakadnak, amely szerint a Habsburg Birodalmat
a fejlett nyugati államok mintájára központosított, korszerű állammá kell alakítani,
amely egységes és életképes, ezért az élet minden területén szintemelésre,
racionalizálásra, a feudális, bármely előjogokat élvező testületek, intézmények
lebontására, illetve az állam érdekeinek való alárendelésére van szükség. Ugyanekkor
a felvilágosodás eszméi a katolikus egyházba is behatoltak, az 1760-as évektől
jelentkezett egy az egyházon belüli reformmozgalom, a „katolikus felvilágosodás”,
amely az egyházat – saját érdekében is – belülről akarta közelíteni a felvilágosult állam
követelményeihez. A felvilágosult katolicizmus legnagyobb látható sikere a jezsuita
rend feloszlatása volt.
Mária Terézia alatt az új egyházpolitika a bécsi egyetem átszervezésekor a
jezsuiták visszaszorításával kezdődött (az 1750-es évektől). Mária Terézia 1758-ban
felújítja az apostoli királyi címet, és a főkegyúri jog alapján korlátozza Róma
beavatkozását az egyház életébe: megtiltja a szerzetesrendeknek, hogy jövedelmük egy
részét külföldre juttassák, a rendek generálisainak azt, hogy rendtársaikat látogassák;
1767-ben a Placetum Regium uralkodói engedélyhez kötötte a pápai bullák
kihirdetését; elrendelte, hogy a papságnak a pápai hozzájárulás nélkül is adóznia kell, a
püspökségek, egyházi javadalmak jövedelmének 10%-át be kell fizetni a vallásalap
javára, főleg új plébániák létrehozása céljából. Ugyanakkor a királynő igyekszik
megszüntetni az egyház beavatkozását az államügyekbe: az egyházi törvényszékek
jogkörét a vallási kérdésekre korlátozza és csökkenti vagy teljesen megszünteti a
főpapság politikai szerepét (tisztségeit, hatáskörét). Így például Erdély római katolikus
püspöke elveszti jogát a Guberniumban való elnökletre. Átszervezi az
egyházmegyéket, 1776-ban három új püspökség (a besztercebányai, a rozsnyói és a
szepesi), 1777-ben két (a székesfehérvári és a szombathelyi) püspökség jön létre;
ehhez járul a két görög katolikus püspökség megalapítása Munkácson és
Nagyváradon. Szabályozza a vallási életet: megszünteti az eretnekség bűnét, a
templomok menedékjogát, csökkenti a vallási ünnepek számát, korlátozza a
körmeneteket. Végül, de nem utolsósorban hozzájárul a jezsuita rendet feloszlató pápai
rendelet magyarországi és erdélyi kihirdetéséhez.
Erdélyben a katolikus egyház szigorúbb állami felügyelete az 1767-ben
létrehozott Commissio Catholica felállításával kezdődik. A rendeleti úton a katolikus
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vallási és közoktatási ügyek intézésére a Gubernium keretében felállított Catholica
Comissio hatásköre gyakorlatilag ugyanaz volt, mint eddig a Katolikus Státusé –
amelynek a jelentősége most átmenetileg visszaszorult.343 A bizottságnak kezdetben a
gubernátor az elnöke, tagjai a püspök, a kincstartó, s egy további guberniumi tanácsos.
1775-től a bizottság átalakul, a neve ezentúl Comissio in Publico-Ecclesiasticis, elnöke
a kincstartó vagy a püspök, de az ellenőrzést a gubernátor látja el a bizottság munkája
felett. A Comissio különben egészen önállóan, nem a Gubernium keretén belül
működött, a Guberniummal hivatalos kapcsolatban nem volt, intézkedéseit külön
pecsét alatt küldte ki a törvényhatóságokhoz.344 Feladatköre kiterjedt a római és görög
katolikus plébániák létrehozására, templomok építésére, a papok jövedelmének
rendezésére, ellenőrizte a katolikus és unitus iskolák működését, fenntartását. A
Bizottság kezelte az erdélyi katolikus vallás- és tanulmányi alapot, amely kibővült a
luzitán vallásalappal és a feloszlatott hazai jezsuiták vagyonával.345
A felvilágosult abszolutizmus egyházpolitikája II. József alatt teljesedett ki. A
császár uralkodásának tíz évében véghezviszi az egyház hatalmának csökkentését és az
állam érdekében történő korszerűsítését: törvényileg biztosítja az egyházi apparátus
állami irányítását, elvágja külföldi kapcsolatait, megszünteti a vallási türelmetlenséget,
az egyháziak jövedelemhalmozását, új szellemű papságot nevel és őket a népművelés
terén hasznosítja (vagy mindezt szándékozza). Ennek megfelelően 1782-ben
megszüntette mindazokat a szerzetesrendeket, amelyek nem végeztek hasznos munkát,
oktatást, betegápolást vagy tudományos munkát. A szerzeteseket a világi papság
soraiba terelve plébániákon történő lelkipásztori munkára késztette. A szerzetesi
vagyont a Cassa parochorum kapta, amelyből új plébániákat szerveztek. Az erdélyi
szerzetesrendek közül a trinitáriusok gyulafehérvári templomát könyvtárnak rendezik
be (Batthyaneum), a balázsfalvi bazilita szerzetesrend és kolostor szintén
felszámolódik.
Az 1781-ben kiadott Türelmi rendeletében II. József védelem alá helyezi a
protestánsokat és görög keletieket, szabad vallásgyakorlatot biztosít nekik és
megnyitja előttük a közhivatalokat. A császár e legfontosabb rendeletében az a
felfogása tükröződik, amely a természetjogra alapozva az állam kötelességének tartja
valamennyi hasznos állampolgárával szemben a vallási türelmet, hiszen minden
értékes alattvaló, aki az állam szolgálatában dolgozik, jogosult az állam védelmére is.
Erdély részére II. József a Türelmi rendelet előírásait az erdélyi udvari kancelláriával a
helyi viszonyokhoz alkalmaztatja és 1781. november 8-án ezt szentesíti. A rendelet
előírásainak nagy része ugyanis Erdélyben már túlhaladott, hiszen itt minden felekezet,
még a megtűrt ortodox is már nyilvános vallásgyakorlattal rendelkezik. A rendelet a
négy történelmi egyház jogegyenlőségét mondja ki, és megszünteti a reverzálisokat.
BOCHKOR MIHÁLY: Az Erdélyi Katholikus Autonómia. Kolozsvár, 1911. és Az erdélyi Római
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344
Lásd FINÁCZY ERNŐ: Az újkori nevelés története. Budapest, 1927. Reprint kiadás, Budapest, 1986.
347-348.
345
A Katolikus Bizottság gyakorlatilag 1849-ig működött, de végleg csak 1868-ban szűntették meg. Ez
idő alatt a Katolikus Státus működése sem szűnt meg, de hatásköre minimálisra csökkent. A Státus
soha nem tekintette törvényesnek a Katolikus Bizottság létrehozását, mert az nem az országgyűlés
által hozott törvényen alapult. Magát tekintette illetékesnek az egyházi javak és az iskolai ügyek
kezelésére, éppen úgy, mint a protestánsok, akik saját ügyeikben szintén önkormányzattal
rendelkeztek. Ezért gyűléseit megtartotta és állhatatosan küzdött a Comissio megszüntetéséért.
343

162

Noha nem számolja fel az ortodox egyház megtűrt jogállását, híveinek mégis jóval
kedvezőbb feltételeket biztosít. Erdélyben a rendelet legnagyobb haszonélvezői az
ortodox románok, ők nem rendelkeztek korábban azokkal a jogokkal, amelyek a
hivatalok betöltésére, a polgárjog elnyerésére, a városokba való letelepedésre, valamint
földtulajdon megszerzésére vonatkoznak, és amelyek révén az ortodox románság
mostantól bekapcsolódhatott a politikai, gazdasági és kulturális élet vérkeringésébe.
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III. 2. A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS OKTATÁSPOLITIKAI
REFORMJAI

A felvilágosult abszolutizmus lényege a társadalom gazdasági, politikai és
kulturális szerkezetének korszerűsítése a fejlett országokhoz való felzárkózás
érdekében. Ennek az általános erőfeszítésnek szerves részét képezi az oktatásügy
megreformálása. A Habsburg Birodalomban a felvilágosult abszolutizmus elveinek
előtérbe kerülésével az állam felismerte az oktatásügy politikai fontosságát, ezért
igyekezett az oktatást kivonni az egyház fennhatósága alól és saját irányítása alá
helyezni, hogy saját céljai érdekében korszerűsítse. Az új nevelési eszmény az állam
számára hasznos állampolgár nevelése volt: nagyobb számú, szakképzettebb
hivatalnoki apparátusra, pénzügyi, gazdasági, közegészségügyi szakemberekre,
mérnökökre, tanultabb iparosokra, parasztokra volt szüksége az államnak. Ennek
érdekében az állam hozzáfogott, hogy megszervezzen egy egységes tanterv alapján
működő, a saját felügyelete alatt álló egységes tanügyi rendszert.
Az új állami oktatáspolitika fokozatos megvalósítása már Mária Terézia
uralkodása alatt megkezdődött, előbb a birodalom osztrák felében, majd egy kis
lemaradással Magyarországon. A reform a felsőoktatás szintjén indult, és azután haladt
az alsóbb szintek felé. Mária Terézia művelődési reformpolitikája irányítását Gerhard
van Swietenre bízta, aki mögött ott állt a janzenisták és a felvilágosodás híveinek
furcsa szövetsége. A kötelék, ami közös frontra hozta őket a Jézus Társasága iránti
ellenszenv volt. A reformok így elsősorban a jezsuiták oktatási monopolhelyzetének
visszaszorítása ellen irányultak. Az 1750 és 1760 között eltelt évtizedben Van Swieten
átszervezte a bécsi egyetemet, ahol a jezsuiták befolyását fokozatosan csökkentette:
eltávolította őket a teológiai fakultáson betöltött pozíciójukból, és janzenistákkal
váltotta fel őket. A bécsi reformot, a korszerűbb tanulmányi rendszert, a
reáltudományok oktatását 1753 után a magyarországi felsőoktatásban –
Nagyszombatban, Kassán és Kolozsváron – is alkalmazni kezdték, a jezsuita tanárok
hozzájárulásával.
Jelentős továbblépést jelentett a bécsi Udvari Tanulmányi Bizottság felállítása
1760-ban, elképzeléseinek magyarországi alkalmazásáról a Helytartótanács keretében
felállított (1765) tanulmányi bizottság volt hivatva gondoskodni. Miután a
magyarországi oktatásügy reformjának kidolgozásával megbízott Barkóczy Ferenc
esztergomi érsek elképzelései csak odáig terjedtek, hogy a jezsuiták oktatási pozícióit
gyengítse, de az állam által elvárt korszerűsítésre nem volt semmi összefüggő terve,
azt a bécsi kormányzat a saját hatáskörében valósította meg. Elindította a gazdaságiműszaki szakképzést, 1763-ban létrehozva a Pozsony megyei Szencen a Collegium
Oeconomicumot, az első hazai mérnökképző és kamerális-közigazgatási szakfőiskolát
(vezetését a piarista rendre bízva), ugyanakkor akadémiai szintre fejlesztette a
selmecbányai bányatisztképző intézetet (1763). Ezután 1768-1770 között sor került a
nagyszombati egyetem átszervezésére, korszerűsítésére és orvoskarral való
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kiegészítésére (1769). Erdélyben – a kolozsvári jezsuita oktatás reformja után – az új
állami oktatáspolitika következő megnyilvánulása az volt, hogy 1761-ben
engedélyezte egy protestáns egyetem felállítását, hogy megoldja a protestáns ifjak
hazai képzését; más kérdés, hogy az elképzelés végül is nem valósult meg.
A felsőoktatás reformja után következett a már régóta érlelődő közép- és
alsófokú oktatás reformja, amely akkor vált sürgetővé, amikor a jezsuita rendet
feloszlatták.
A felvilágosodás korának beköszöntével Nyugat-Európában a jezsuiták ellen
több fronton is támadást indítottak. Szellemi síkon hatalmas küzdelem alakult ki az
empirizmus talaján álló felvilágosult gondolkodók szkepticizmusa, deizmusa és
ateizmusa, valamint a jezsuiták metafizikai gondolkodása között, amelyben a jezsuiták
végső soron alul maradtak, mert nem tudták elég sikeresen képviselni a katolikus
gondolkodás megújítását és a kor igényeihez való alkalmazását. Politikai síkon pedig a
felvilágosodás virágzásának idején a legnagyobb katolikus országok kormányai
érdeklődésének középpontjában az egyház és állam kapcsolatának kérdése, az egyház
alárendelése, a pápai hatalomnak az ország belügyeibe való beavatkozásának
megszüntetése állt. A kifejezetten pápapárti, az egyház elitcsapatának számító Jézus
Társasága elleni fellépés ilyenformán központi kérdéssé vált. A jezsuita rend erős
ellenfélnek bizonyult, hiszen míg Európa nyugati részében folyamatosan csökkent a
papi hivatások száma és a szerzetesrendek is hanyatlásnak indultak, a jezsuiták (és az
obszerváns ferencesek) rendje életerős maradt, számuk 1710 és 1750 között 2500-al
növekedett.346 A közép-kelet európai országokban – Poroszországban, a Habsburg
Birodalomban, Lengyelországban – pedig rendkívül fontos, kizárólagos szerepet
töltöttek be a művelődés és az oktatás terén. A rend ellen összefogott a nyugat-európai
politikai vezetés, a kultúra vezetőinek szövetsége és a katolikus felvilágosodás
képviselői. A Társaságot nem egyetlen, gyors csapással söpörték el, hanem több
lépcsőben: Portugáliában először 1759-ben, Franciaországban 1764-ben,
Spanyolországban 1767-ben, majd végül Pármában és Nápolyban számolták fel a
rendet. A jezsuita rend a teljes feloszlatás előtt a bécsi udvarban reménykedett, mert
Mária Terézia, aki becsülte és szerette a jezsuitákat, előzőleg a feloszlatás ellen foglalt
állást, de végül a birodalmi politika érdekét előbbre valónak ítélte – nem akart a
Bourbonok terve elé akadályt gördíteni. A teljes feloszlatásról szóló rendeletet XIV.
Kelemen 1773-ban adta ki.
A Dominus ac Redemptor bréve végrehajtása nem mindenütt egyformán zajlott
le. Néhány országban az uralkodók nem egyeztek bele, hogy teljes mértékben és
minden részletében végrehajtsák, és ragaszkodtak hozzá, hogy a feloszlatott rend
papjai továbbra is közösségben éljenek és működtessék iskoláikat. Poroszország
három évig, Oroszország pedig mindvégig elutasította a bréve végrehajtását. II.
Frigyes és Katalin ugyanis méltányolta a rend iskoláit, a korszerű pasztorációs munkát
és felismerte hozzájárulásukat országuk kultúrájához.
A feloszlatáskor az osztrák rendtartomány volt valamennyi között a
legnépesebb, létszáma az 1705-ös 1242 főről az 1773-ig eltelt időszak alatt 1819 főre
emelkedett.347 Csak Magyarország területén (Horvátországgal együtt) 15 kollégium, 19
rendház és 10 misszió létezett, amelyben 559 pap, 144 magiszter, 201 koadjutor és 31
346
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novícius, vagyis összesen 935 rendtag működött.348 Ebből Erdély területére esett 1
kollégium, 6 rendház és 3 missziós állomás, összesen 101 taggal. A jezsuita rend
lefoglalt összvagyonát több mint 7 millió forint értékűre becsülték, amelyből a
kormányzat létrehozott előbb egy egyetemi alapot (1,4 millió), majd egy nagyobb,
tanulmányi alapot (3,6 millió) az alsó- és középfokú oktatás és az új akadémiák
céljára. Ez az összesen több mint 5 millió forint értékű anyagi bázis szolgált tehát az
állami irányítás alá került katolikus iskolarendszer anyagi alapjául.
Erdélyben a jezsuita hagyaték jóval kisebb nagyságrendű volt, mint
Magyarország másik felében – 710.492 forint, évi jövedelme pedig 23.589 forint – de
egyházi jellegű és eredetű vagyon lévén a kormányzat itt sem foglalta le a fiskus
javára, hanem továbbra is katolikus tulajdonban hagyta és katolikus egyházi és iskolai
célokra rendelte felhasználni, de az állami irányítást a Gubernium keretében működő
Catholica Comissio kezelésébe adva biztosította. A jezsuita vagyon egy része tehát
egyházfenntartási célokra szolgált: a jezsuiták által korábban vezetett nagyobb
plébániák – a szebeni, brassói, udvarhelyi és marosvásárhelyi – jövedelméhez
csatolták, emellett a vallásalapot is gazdagította, amiből szintén az általuk vezetett
kisebb plébániákat (Kolozsmonostor, Bács, Kajántó, Sinfalva, Várfalva, Nagysink)
javadalmazták. A vagyon másik részét pedig a katolikus iskolák – az akadémia és a
gimnáziumok (ferencesek is) – fenntartása céljára az erdélyi katolikus tanulmányi
alaphoz csatolták.349
A jezsuita rend megszűnése után vallási és kulturális űr keletkezett, amelyet az
állam nem tudott hirtelen saját apparátusával pótolni, ezért az oktatásügyet más
egyháziak, szerzetesrendek irányítására bízta, a helyükön maradó volt jezsuita tanárok
mellett. A fő szerep az amúgy is nagy oktató szervezettel és hagyománnyal rendelkező
piaristáknak jutott, akik 3 gimnáziumot vettek át a jezsuitáktól, Erdélyben pedig
magkapták a kolozsvári akadémia vezetését. A többi jezsuita középiskolát
szétosztották a pálosok, a bencések, a domonkosok, a ciszterciek, a premontreiek, a
ferencesek és a minoriták között.
Kolozsváron a jezsuita rend olyan nagyszabású intézménykomplexumt hagyott
maga után, hogy ennek alapján Mária Terézia egy második országos egyetem
létrehozását tervezte itt. Elindította az akadémia teljes szerkezetű egyetemmé
fejlesztését, 1774-ben jogi kart, 1775-ben orvosi kart állított fel. 1776-ban pedig az
egyetem irányítását a piarista rendre bízta. Ekkor még úgy látszott, hogy megalakul
Magyarország második négyfakultásos egyeteme. A bécsi udvar koncepciója azonban
ezekben az években gyorsan változott, 1777-ben a Ratio Educationis megjelenése után
a kormányzat felhagy a kolozsvári intézmény további fejlesztésével, majd végül a
királyi akadémiák rendszerébe tagolja be a tanintézetet.
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A jezsuita rend feloszlatása végképp aktuálissá tette a bécsi kormányzat
számára az alsó- és középfokú oktatás reformját is. Mária Terézia ezt kivette az udvari
tanulmányi bizottság hatásköréből és vele szemben a konzervatívabb elképzeléseket
támogatta: az osztrák örökös tartományokban a népiskolai reformot (Allgemeine
Schulordnung) Johann Ignaz Felbiger sagani apát dolgozta ki (1774), a középiskolai
reformot és új tantervet pedig Kollár Ádám és Gratian Marx piarista (1775).
Magyarország önálló, saját tanulmányi rendszert kapott, amelyet a magyar udvari
kancellária tanácsosa, Ürményi József dolgozott ki (munkatársai Tersztyánszki Dániel
és Makó Pál jezsuita). 1777. szeptember 22-én jelent meg a Ratio Educationis, a
magyar közoktatásügy első átfogó szabályozása, amely az egész tanügyet az állam
irányítása és felügyelete alá helyezte. A magyarországi tanügyet a Helytartótanács
tanulmányi bizottsága irányítja, élén az országos tanulmányi főigazgatóval, aki egyben
az egyetem főigazgatója. Az országot, Horvátországgal együtt 9 tankerületre osztották,
élén egy-egy királyi főigazgatóval, akinek hatásköre az adott terület valamennyi
iskolájára, még a protestánsokéra is kiterjedt. Strukturális felépítését tekintve az új
tanulmányi rendszer alapját a népiskolák (falusi, mezővárosi és városi) képezték, erre
épült az ötéves, latin nyelvű gimnázium, a két szint között világos határvonalat húzva;
a felsőoktatás egyrészt a hat újonnan felállított, gyakorlatorientált királyi akadémián
folyt – Nagyszombat, Győr, Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár és Zágráb – amelyek két
fakultással, bölcsészeti és jogi karral rendelkeztek és az állami közigazgatás számára
képeztek szakembereket, másrészt a már Budára költöztetett egyetemen, ahol a
tudományok összességét lehetett tanulni. Noha az új tanulmányi rendelet az
egységesség igényével lépett fel, az iskolai autonómiájukat féltő protestáns egyházak
ellenkezése miatt, a Ratio szervezeti és tantervi rendelkezései a protestáns iskolákban
nem kerültek bevezetésre.
II. József alatt az új állami oktatás- és művelődéspolitika jóval határozottabban
és radikálisabban folytatódott. A császár 1781. április 27-én megerősítette a Ratio
Educationist. A Ratio megjelenése után egy ideig vita tárgyát képezi, hogy Erdélyben
az osztrák vagy a magyar tanügyi rendszert válasszák. Végül Mária Terézia 1780-ban
úgy dönt, hogy Erdély számára a magyar tanügyi rendszer alkalmasabb. A helyi
szervek nyomására azonban a kormányzat kénytelen Erdély számára a Ratio
Educationis egy mérsékeltebb változatát alkalmaznia, ez az ún. Norma Regia.350 A
Gubernium határozata alapján a Norma tervezetét egy bizottság dolgozza ki, élén
Mártonffi Józseffel az erdélyi nemzeti (elemi) iskolák tanfelügyelőjével, volt
jezsuitával, munkatársai Szegedi György és Török Ferenc kanonokok, a jezsuita
akadémia volt tanárai, Pállya István a kolozsvári akadémia rektora és két tanár
kollégája, Kováts József és Cserei József piarista tanárok.351 A Norma Regiát II. József
1781. május 16-án császári rendeletként adta ki. Az erdélyi közoktatás irányítását a
császár kiveszi a Katolikus Bizottság kezéből és a Guberniumban újonnan felállított
Tanügyi Bizottságra (Commissio Litteraria) bízza. Ennek tagjai a három vallás
képviselőiből állnak (az unitáriusokat kihagyják), a katolikus túlsúly biztosítása
érdekében elnöke az erdélyi katolikus püspök, gróf Batthyányi Ignác. E felekezetközi
tanulmányi bizottságnak a feladata az iskolák igazgatóinak, tanárainak kinevezése, az
Norma Regia pro scholis Magni Principatus Transilvaniae Josephi II. Caesar. Aug. Magni
Principis Trans. Iussu edita Cibinii, 1781. IN: MOL F-135. Diaetalia, Nr. 202/1781.
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iskolák felügyelete és fenntartása az általa kezelt tanulmányi alapból. A Norma Regia
az összes felekezeti iskola számára előírja az egységes tanügyi rendszer alkalmazását.
A Norma a Ratio Educationisnál egy kissé konzervatívabb: ismét a humán tárgyak,
latinoktatás fontosságát emeli ki, ezzel szemben kisebb jelentőséget tulajdonít a reál
tárgyak, a természettudományok oktatásának. Az erdélyi protestánsok veszélyeztetve
látták iskolai autonómiájukat, ha elfogadják a katolikus püspök által irányított Tanügyi
Bizottság felügyeletét, ezért küzdelmet indítottak a Norma ellen. A Református
Főkonzisztórium emlékiratban tiltakozik II. Józsefnél – legfőbb kifogásuk az, hogy
katolikus személyek avatkoznak a református egyház belső ügyeibe – aki ennek
hatására felmenti a katolikus püspököt a Tanügyi Bizottság elnöki megbízatása alól,
helyét a gubernátor vagy egy katolikus tanácsos veszi át. De II. József ragaszkodott a
Norma alkalmazásához és a protestánsok számára csak a császár halála és
rendeleteinek visszavonása tette lehetővé, hogy ezt elkerüljék.
II. József 1784-ben totálisan átszervezte a Habsburg Birodalom felsőoktatási
intézményhálózatát. Az új koncepció, az „egy ország egy egyetem” elve alapján II
József a jezsuita alapítású egyetemeket (akadémiákat) – közte a teljes szerkezetű
egyetemmé fejlesztett kolozsvári egyetemet – líceumi rangra fokozta le, és a
birodalom minden országában egyetlen egyetem működését engedélyezte. Bécs, Prága
megmaradt, az egyetlen magyar egyetemet – amely mérnöki (1782) és állatorvosi
(1784) képzéssel bővült – Budáról Pestre költöztette át és negyedikként Lembergben
(Galícia) hozott létre új egyetemet. A magyarországi kilenc tankerületet ötre vonta
össze és földrajzilag átszervezte a királyi akadémiák rendszerét. Bevezette a tandíjat,
új ösztöndíjrendszert hozott létre és kísérletet tett a német nyelv bevezetésére az
oktatásban a latin helyett (1784). A következő évben pedig eltörölte a konviktusokat –
köztük a két kolozsvári finevelőt – és az iskolai Mária Kongregációkat (1785).
II. József hasonlóképpen radikálisan átszervezte a papképzést is az egész
monarchiában. A világi papok eddig a püspöki székhelyek papnevelő intézeteiben, a
szerzetesek pedig kolostoraikban nevelkedtek. II Józsefnek azonban új, a katolikus
felvilágosodás szellemében nevelt klérusra volt szüksége, amely a felvilágosult
abszolutizmus célkitűzéseit szolgálja a kis falvakban is mindenütt – lelkipásztori
teendői mellett egyúttal „állami hivatalnok” és népművelő egyben. Ezért 1782-ben
megszüntette az egyházmegyei papnevelőket és helyettük 1784-ben három állami
szemináriumot (seminarium generale) állított fel Pozsonyban (ide költözött az egyetem
teológiai kara), Egerben és Zágrábban, így biztosítva az állami irányítás minél
erőteljesebb érvényesülését a papi utánpótlás nevelésében. Később az egri és zágrábi
szemináriumokat egyesítette és Pestre helyezte (1786). Erdélyben a gyulafehérvári
szeminárium 1784-ig fennmaradt, ekkortól a papképzés 1786-ig Kolozsváron folyt.
Ugyanakkor az új szellemű, nem Róma-hű papi elit képzésére is gondja volt: 1781-ben
megtiltotta birodalma alattvalóinak, hogy teológiai tanulmányok végzésére Rómába
menjenek, helyette 1782-ben Páviában létesített janzenista szellemű teológiát, ide
helyezte át a római Collegium Germanicum Hungaricumot, ami a két évszázados
intézmény működésének szüneteltetését jelentette.352 A birodalom összes görög
katolikusainak papképzése számára még 1775-ben Bécsben központi szemináriummá
építették ki a Szent Borbála szemináriumot. Ez 1780-tól a Magyar Kancellária
BITSKEY ISTVÁN: Hungariából Rómába. A római Collegium Germanicum Hungaricum és a
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vezetése alá került, hivatalos neve Regium Generale Seminarium Graeco-Catholicum
lett. A császár elképzelése szerint ez szükségtelenné tette a görög katolikus
egyházmegyei szemináriumokat is, ezért tervbe vette a balázsfalvi filozófiai és
teológiai képzés Kolozsvárra353, sőt Pestre való áthelyezését. Végül II. József a bécsi
központi görög-katolikus szemináriumot előbb Egerben, majd 1786-ban Lembergben
helyezte el. Itt 34 alapítványi hely állt a románok rendelkezésére.354 Ez a rendelkezés
vetett véget a balázsfalvi iskola főiskolai működésének, ahol még 1772-től bevezették
a filozófiai oktatást, két, a bécsi Pázmáneumból hazatért képzett tanár, Pap István és
Klein Sámuel közreműködésével.
III. 2. a. A Kolozsvári Akadémia teljes szerkezetű egyetemmé
fejlesztésének kísérlete (1774-1784)
1773-ban a jezsuita rend eltörlésével a nagy múltú kolozsvári tanintézet
történetének újabb hatalmas fejezete záródott le. A nevezetes bulla, amellyel XIV.
Kelemen pápa 1773. július 21-én feloszlatta a jezsuita rendet, Erdély felsőoktatásában
is gyökeres változást hozott. Mária Terézia szeptember 18-án hirdette ki a rendeletet
Magyarországon és Erdélyben és a tanév végével, október 26-án szűnt meg a jezsuiták
működése a kolozsvári akadémián, e napon hagyta el Kolozsvárt 41 jezsuita. A
jezsuiták elévülhetetlen érdemeket szereztek az erdélyi katolikus felsőoktatás
megszervezésében, fenntartásában és fejlesztésében. Igaz, hogy akadémiájuk a
felekezeti alapon megszerveződő oktatás korában elsősorban az erdélyi társadalom
katolikus, illetve görög katolikus szeletének felsőoktatási igényeit elégítette ki, de
szellemi teljesítményével kihívást, követendő mintát jelentett és egészséges versenyre
buzdította a protestáns kollégiumokat, nélküle az erdélyi szellemi-művelődési élet
összehasonlíthatatlanul szegényebb lett volna.
Kolozsváron a jezsuita rend felszámolásakor (1773) olyan jól felszerelt,
nagyszabású iskola-együttes maradt utánuk, hogy a bécsi udvar egy második országos
egyetemet tervezett itt létrehozni. Az elképzelés nem volt teljesen új, hiszen először az
1760-as években merült fel egy Erdélyben felállítandó közös katolikus-protestáns
egyetem, amely megoldotta volna a protestánsok hazai felsőfokú képzését, de akkor az
elképzelés az érdekelt egyházak kölcsönös bizalmatlansága miatt nem valósult meg.
A jezsuita akadémia megszűnése után az udvarban ismét felmerült a
felekezetközi egyetem terve – amelyet az erfurti vegyes egyetem mintájára kívántak
felállítani355 – és Mária Terézia 1774 januárjában a Guberniumon keresztül
véleményadásra szólította fel a bevett felekezetek egyházi vezetőit. A Guberniumba
beérkezett véleményeket azonban ismét nem lehetett közös nevezőre hozni. A
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református püspök, Csernátoni Vajda Péter felterjesztésében oly tágan értelmezte a
felekezeti egyenjogúságot, amely a katolikus államhatalom számára nem volt
elfogadható: teljes paritást javasolt a világi tanárok kinevezésében, másrészt
ragaszkodott a teológiai tanárok egyházi elöljáróiktól való közvetlen függéséhez és a
protestáns diákok külföldi egyetemjárásának párhuzamos fenntartásához. Az akkori
katolikus püspök, Manzador Pius felszólalt a vegyes egyetem terve ellen, nem
alaptalanul azt állítva, hogy a négyféle bevett vallás híveinek kiélezett érzékenysége
miatt úgysem lenne működőképes. A felekezetközi egyetem tehát ismét nem jöhetett
létre.356
A jezsuita rend feloszlatásával megszűnt a kolozsvári akadémia jezsuita jellege,
de a tanintézet nem szüntette be működését. Átmenetileg királyi bizottság felügyelete
alá került, amely gondoskodott az oktatás folyamatosságának fenntartásáról. 1773.
október 30-án, négy nappal a jezsuiták kivonulása után, a bizottság megbízta Benkő
Mihály kanonokot és kolozsvári plébánost a rektori és Bíró György cenzort és volt
jezsuitát a kancellári teendők végzésével. A Gubernium pedig kinevezte az új tanári
kart: négy professzort a teológiai karra (Bíró István, Cervus János, Jarányi Antal és
Török Ferenc), hármat a bölcsészettudományi karra (Hartmann Nándor, Kovács József
és Vizi Ferenc), a gimnáziumi tagozatra pedig hat tanárt. Mivel nem volt könnyű
megfelelően képzett professzorokat találni, hatan közülük a feloszlatott jezsuita
rendhez tartoztak. Az akadémia tehát egy hónapos rövid zökkenő után 1773. december
1-én megkezdte az új tanévet, anélkül, hogy a diáklétszám csökkenése tapasztalható
lett volna: 465 ifjú iratkozott be, amelyből 399-en a gimnáziumba, a többiek a felső
tagozatra jelentkeztek.357
Az állami oktatáspolitikának azonban a jezsuiták által hátrahagyott tanintézettel
nagy tervei voltak: a meglévő alapokat fejlesztve egy teljes szerkezetű egyetem
kialakításába fogott Kolozsváron.358 Az eddig működő filozófiai és teológiai kar mellé
Mária Terézia 1774. október 19-én elrendelte a jogi kar felállítását és a következő év
január 26-án az orvostudományi kar alapjait vetette meg az első orvosi tanszék – a
sebészeti-szülészeti tanszék – megalapításával, majd 1776. november 18-án már az
orvosi kar felállítását is elrendelte. Ezzel tehát megvalósulni látszott Magyarország
második, négy fakultásból álló egyeteme.
Az átszervezés után az udvar biztosítani kívánta az új egyetem hosszú távú
megfelelő irányítását, és mivel az állam még nem tudta saját apparátusával megoldani
az intézmény tanári ellátását, Mária Terézia 1776. június 7-én kelt rendeletével felkérte
a piarista rendet a kolozsvári egyetem és a hozzátartozó intézmények (a nemesi
konviktus és a Szent József szeminárium, az akadémiai templom, az egyetemi
nyomda) igazgatására és tanárokkal történő ellátására. A szerződés értelmében a kért
rendtagok (1 házfőnök, 1 régens, 4 szubrégens, 3 hitszónok, 9 akadémiai és
gimnáziumi tanár és 1 német nyelvoktató tanár) ellátására az erdélyi katolikus
tanulmányi alapból – amely a volt jezsuita vagyont is kezelte – évi 1900, ruházatukra
és egyéb szükségleteikre 2600 és végül a halaszthatatlanul szükséges átalakításokra és
berendezésre 3900 forint kifizetését rendelte el.359 Az Erdélybe érkezett 20 piarista
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tanár beiktatására 1776. október 15-én került sor. A kolozsvári egyetem élére
rektorként Pállya István került, a piaristák az egyetem filozófiai és teológiai karának
tanszékeit töltötték be, vezették a két internátust, valamint ellátták tanárokkal a
gimnáziumot és az elemi iskolát.
A jezsuiták után tehát a katolikus egyház másik nagy tanító szerzetesrendje, a
piaristák vezetése alá került a kolozsvári egyetem. A rend a 16. század végén (1597) az
elemi oktatás és a kevésbé tehetős rétegek művelődésének előmozdítására alakult.
Magyarországon 1642 óta voltak iskolái, honosságának megszerzése (1715) és a
magyar rendtartomány önállósítása (1721) után gyorsan kiépülő középfokú
iskolahálózatával a 18. század közepére szervezettség és színvonal tekintetében
felzárkózott a jezsuiták mellé. A rend meglehetősen szegény volt, iskolái fenntartására
nem rendelkezett olyan vagyonnal és állami támogatással, mint a jezsuiták, így jobban
rászorult a helyi társadalom, a nemesség támogatására. Ezért jobban is alkalmazkodott
az adott régió változó igényeihez, ez is magyarázza növekvő népszerűségét.
A szűkebb Magyarországon a rend gimnáziumai közül a legjelentősebbek
Nyitrán, Pesten, Vácott, Veszprémben, Kecskeméten, Szegeden, Kalocsán, Tatán és
Nagykanizsán alakultak ki. A tanrendszerükben eleinte a jezsuita Ratiot követő
piaristák – akik még a Mária Társulatokat és a színielőadásokat is átvették tőlük – a
18. század derekán már mindinkább saját útjukat követték az oktatásban. Főként
oktatásuk gyakorlatiassága, korszerűsége különböztette meg előnyösen a kegyes
tanítórendieket a jezsuitáktól: jóval nagyobb hangsúlyt fordítottak a reál tárgyak és a
mindennapi életben hasznos ismeretek oktatására. Gimnáziumaikban fontos szerepet
kapott a matematika, a hazai történelem és a földrajz oktatása, az állami és megyei
szolgálathoz nélkülözhetetlen sajátos ismeretekre – könyvviteltan, elemi jogi
ismeretek, okiratok szerkesztése – is felkészítették diákjaikat. A magyar piaristák olasz
példák nyomán alakították ki újszerű nevelési és oktatási elveiket, amelyeket Bajtay
Antal (1760-1772 között erdélyi püspök) összegzett az 1753-ban általa kidolgozott
tanügyi reformtervezetben, a Systemaban. Ez a tervezet szolgál alapjául a piarista
iskolákban 1757-ben bevezetett új tanügyi rendszer, a „Methodus instituendae
iuventutis apud Scholas Pias”-nak, amelynek kidolgozása Johann Cörvernek, a magyar
piarista rendtartomány vezetőjének nevéhez fűződik.360
XII. Kelemen 1731-ben kelt brévéje megengedte a piaristáknak a felsőbb
tudományok oktatását is, amit III Károly is megerősített (1733). A század közepétől a
rend két legnagyobb gimnáziumában, Pesten és Vácott kétéves filozófiai tanfolyammal
egészítették ki az oktatást, ahol már a rend nagy sikert arató eklektikus filozófiáját
tanították, valamint magasabb szintű matematikát és fizikát. A filozófiában a piaristák
elmozdultak a megmerevedett jezsuita állásponttól, nyitottak voltak Descartes-féle
filozófia, a fizikában Newton tanai iránt, fogékonyak a felvilágosodás racionalizmusa
iránt. Nem csoda, hogy Mária Terézia a piarista rendre bízta az 1763-ban Szencen
felállított első hazai mérnöki és kamerális-közigazgatási szakfőiskola, a Collegium
Oeconomicum vezetését, ahol kizárólag reál és műszaki tárgyakat oktattak:
geometriát, polgári építészetet, közgazdaságtant, kereskedelmi számtant és kettős
könyvvitelt. Később Tatán a piaristák gimnáziuma mellett működött a Seminarium
Geometrarum, az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum egyik elődje. Ugyancsak a
piaristák vezették az első hazai állami nemesi konviktust, a Vácott – a bécsi
360
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Theresianum mintájára – létrehozott Királyi Nemesi Teréz Akadémiát (1767), ahol a
nemesifjakat a szokványos tantárgyakon túlmenő oktatással hivatali és társadalmi
funkciók betöltésére nevelték. A Ratio Educationis egységes tantervének
bevezetésével a piarista iskoláknak a reál-képzés irányában történő sajátos belső
fejlődése megakadt, az egységesítéssel a piarista iskolát inkább visszatérítette a
klasszikus humán gimnázium felé, pedig enélkül talán hamarabb kialakulhatott volna
Magyarországon a reáliskola vagy a kereskedelmi, gazdasági szakiskola típusa.
A piaristák saját utánpótlásukat rendi intézeteikben képezték: novíciátust
működtettek Privigyén (1676), Kecskeméten (1731) és Trencsénben (1777). Privigyén
bölcsészeti és hittudományi tanfolyam működött, ezt 1696-ban áthelyezték
Pozsonyszentgyörgyre, majd 1723-ban Nyitrán megszervezték a második papképzőt.
Papnövendékeiknek filozófiai tanfolyamokat több kollégiumukban is szerveztek, a
rend szegénysége és jövedelmeinek rendszertelensége miatt a képzést decentralizálták,
a filozófia tanítására alkalmas tanárokat a nagyobb és gazdagabb kollégiumokba
helyezték szét, mindegyik mellé néhány növendéket rendeltek. A rend folyamatosan
küzdött a szegénységgel: ezért kezdetben csak azokkal a növendékekkel végeztették el
a felsőfokú tanulmányokat, akiket filozófiai vagy teológiai tanároknak szántak, a rend
kollégiumai számának gyarapodásával azonban már mindenkitől megkövetelték a
teológia elvégzését. A legtehetségesebbek külföldön fejezték be tanulmányaikat,
Krakkóban volt a rend központi teológiai intézete.361
Erdélyben a 18. század elején nem volt különösebben ismert a piaristák tanító
tevékenysége: az erdélyi országgyűlés a rend honosítását 1736-ban határozta el, de
végül csak 1741-ben következett be a honosítás.362 A piaristák először Besztercén
telepedtek le 1717-ben, Steinville generális közreműködésével. 1755-ben a város
királyi rendeletre új iskolaépületet emelt számukra. A piaristák lelkipásztorkodtak és
tanítottak: elemi iskolát és ötosztályos nagygimnáziumot tartottak fenn, de a város
meglehetősen félreeső fekvése és protestáns lakossága miatt nem volt túl sok
növendékük. Annál nagyobb szerepet vállalt a besztercei gimnázium a környező vidék
görög katolikus román ifjúságának kiművelésében: a gimnázium anyakönyvének
(1729-1779) adatai alapján a 18. század ötvenes éveiig évente átlag 5-6 román diák
tanult itt, a század közepétől azonban már évi 16-18 román diák.363 Mivel a románok
1754 előtt egyáltalán nem rendelkeztek középiskolával, a piarista gimnáziumok a
jezsuita iskolákkal együtt óriási jelentőséggel bírtak az unitus románság
művelődésében. Olyan román kiválóságok tanultak Besztercén, mint Drágossi Mózes
későbbi nagyváradi unitus püspök és Gheorghe Şincai, a későbbi történetíró, az
Erdélyi Iskola triászának egyik tagja.364 Medgyesen a piaristák a katolikus térfoglalás
folyamatában 1741-ben telepedtek meg, de az evangélikus szászok lakta város
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ellenséges közegében iskolájuk nem igazán volt életképes, 1789-ben beolvadt a
besztercei iskolába.365
Erdélyben a piaristák a legnagyobb hatást kolozsvári akadémiájukon keresztül
fejtette ki. A kegyesrendi atyák Kolozsváron is bevezették jellegzetes, a reál és
műszaki képzést hangsúlyozó tanulmányi rendszerüket, amely tartalom és módszer
tekintetében több tekintetben előtte járt az erdélyi művelődési viszonyoknak. Ezzel a
kolozsvári egyetem ismét az európai katolikus oktatás legkorszerűbb rendszerébe
kapcsolódott be. A piaristák 1776-ban egy négy karral rendelkező, teljes szerkezetű
egyetemet (illetve csak részeit) vették át Kolozsváron. Nem rajtuk múlott, hanem az
oktatás irányítását magának követelő állami tervezés szándékán, hogy az egyetemi
kezdeményből még sem fejlődött ki még ekkor Magyarország második tartósan
fennálló teljes univerzitása. Ebben az átmeneti néhány évben (1774-1784) viszont még
minden az egyetemmé fejlődés irányába mutatott. A kormányzat 1776-tól a kolozsvári
egyetem élére királyi igazgatót (Director Regius Universitatis) nevezett ki, gróf Bánffy
Dénes, Kolozs megye főispánja személyében, ettől kezdve 1818-ig mindig Kolozs
megye főispánja tölti be ezt a tisztséget.
Mária Terézia 1778-ban Bécsbe rendelte Pállya Istvánt és augusztus 26-án kelt
ünnepélyes királyi alapítólevélben (Litterae Fundationales) összefoglalta két évvel
előbb tett rendelkezéseit, a piarista rend jogait és kötelességeit a kolozsvári egyetemen.
Ebben megismétli, hogy a rend feladata tanárokkal ellátni elsősorban a bölcsészeti
kart, a gimnáziumot, elemi iskolát és gondot viselni a nemesi konviktusra – amelynek
neve ezentúl Collegium Regium Theresianum Claudiopolitanum – valamint a Szent
József szemináriumra. Az idehelyezett tanárokról saját hatáskörében a rendfőnök
döntött, de a személyeket a főhatóság, az egyetemi királyi igazgató kifogásolhatta. Az
oklevél rendelkezik a tanárok javadalmazásáról: a rektor – aki egyben a Teréziánum
igazgatója – és a Szent József szeminárium igazgatója évi 200 forintot kapnak, a
bölcsészkar tanárai, a templom hitszónoka és gondnoka évi 150 forintot, a gimnáziumi
és elemi tanárok évi 100 forintot kapnak. Felsorolja azokat a tantárgyakat, amelyeket a
piaristáknak a bölcsészeti karon tanítaniuk kell: logika, fizika, metafizika, külön
elméleti matematika és külön gyakorlati geometria, mechanika és polgári építészet. A
stúdiumokat az örökös tartományokban már előírt irányelvek szerint kell művelni.
Ezen kívül a Teréziánumban a nemes ifjakat francia nyelvre kell oktatni, míg az összes
diákot a két konviktusból német nyelvre. Rendelkezik a két finevelőben lakó diákok
eltartásáról, minden egyes személy élelmezésére évi száz forintot kell fordítani részint
az alapítványi pénzekből, részint a tanulmányi alapból.366 1778-ban Mária Terézia azt
is elrendelte, hogy filozófiai, jogi és orvostudományi fokozatokat csak katolikusok
szerezhetnek Kolozsváron, a protestánsok a bécsi egyetemen tehetnek doktorátust.367
Mária Terézia a következő évben, 1779-ben a bölcsészeti karon új tanszéket állított a
történelem számára, elrendelte egy nyilvános könyvtár felállítását és egy matematikai
és fizikai szertár felszerelését. 1780-ban, Mária Terézia halálának évében a kolozsvári
egyetem szervezete a következő képet mutatta:
BÍRÓ VENCEL: A Kegyes-rend Besztercén, Medgyesen és a kolozsvári főiskola bölcsészeti karán.
Kolozsvár, 1948.
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1. A Bölcsészettudományi Kar a piaristák vezetése alatt 5 tanszékkel működött:
logika és metafizika, fizika, elméleti matematika, 1778-tól külön alkalmazott
matematika (geometria) és 1779-től történelem tanszékkel. Az elméleti matematika
professzora Gegő József Adolf, míg az alkalmazott mennyiségtané Malinovics Ignác.
A matematika tanára köteles a rétori osztályt polgári építészetre, míg az iparosnak
készülő tanulókat mechanikára oktatni. A mindenkori matematika professzorok a
felügyelői az egyetemi csillagvizsgálónak (1798-1805 között épült az új csillagda). A
történelem tanszékét Koppi Károllyal töltötte be a rendfőnök, aki a kassai akadémia
történelem tanszékéről jött át Kolozsvárra.
2. Az 1774-től fennálló Jogtudományi Kar kezdetben 2 tanszékkel működött: 1)
egyház- és büntetőjog és 2) természetjog, köz- és magánjog, római jog, harmadikként
1776-ban állították fel az 3) erdélyi jog tanszékét. A Gubernium Farkas Jánost és
Fortini Károlyt nevezte ki a kar első professzorainak.368
3. Az 1775-ben elindított Orvostudományi Karon egyelőre még csak egy
tanszéket állítottak a bonctan, sebészet és szülészet számára, professzora Laffer József.
Erdélyben igen nagy hiány volt képzett orvosokban: a kormányzat 1752-ben ugyan
rendeleti úton létrehozta a törvényhatósági orvosi tisztségeket, de ezek javadalmazását
a törvényhatóságokra bízta, azok pedig vagy egyáltalán nem akartak orvost
alkalmazni, vagy alacsony fizetést szabtak meg, úgyhogy 1762-ig csak 6 hatósági
orvost találunk Erdélyben, mellettük néhány magánorvossal és sebésszel.369 1770-től a
kormányzat állapította meg a törvényhatósági orvosok fizetését (előbb 200, majd 400
forintban), 1774-ben pedig elrendelte, hogy Erdélyben alkalmazzanak 13 tiszti orvost
és 28 bábát. Bécsben felmerült annak a lehetősége is – a bécsi protomedikus, Störck
javaslatára – hogy a kolozsvári orvosi tanszékre előirányzott évi 800 forintból
célszerűbb volna négy, egyenként 200 forintos ösztöndíjat alakítani a bécsi egyetem
orvoskarán tanuló erdélyi ifjak számára. A kormány el is rendelte, hogy a kolozsvári
sebészeti-szülészeti tanszéken tanult hallgatók közül évente kettő a bécsi
sebésztanfolyamon folytassa tanulmányait és az ottani kórházakban szerezzen
gyakorlatot.370 Ennek ellenére a kormányzat mégis úgy döntött, hogy Kolozsváron egy
teljes orvosi kart fog felállítani. Mária Terézia 1776. november 7-én kelt leiratában
kilátásba helyezte az 1777/78 tanévben két újabb tanszék, a kémia és botanika, illetve
az anatómia tanszék felállítását, az 1778/79 tanévben a pszichológia, az 1779/80
tanévben pedig a patológia tanszékét tervezte felállítani, összesen tehát 4 új tanszéket,
évi 1000-1000 forint fizetéssel.371 Az első évben betöltendő két tanszékre meghirdették
a pályázatot, jelentkezett is Bécsben két orvos: Barra Ferenc és Szegedi Sámuel, az
előbbi unitárius, az utóbbi református.372 E szép tervek azonban nem kerültek
megvalósításra: a következő évben elkészült a Ratio Educationis, amely a magyar
felsőoktatás szerkezetét meghatározva a budai egyetemet egyedül helyezte a
felsőoktatás élére, úgy ítélve, hogy az kielégítheti az egész ország felsőoktatási
igényeit. Ekkor a kormányzat még nem döntötte el a kolozsvári tanintézet sorsát,
Mária Terézia az orvoskar további fejlesztését 1777. augusztus 22-én egyelőre
függőben hagyatni rendelte.
MOL Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltár. F46. 1774/8599. fol. 1-6.
Erdély története. II. i. m. 1067.
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4. A Hittudományi Kar ment keresztül a legtöbb változáson. A négy tanszéken
kezdetben részint ex-jezsuiták, részint világi pap professzorok működtek, amíg 1776ban a tanári teendőket a kegyes rendiekre bízták 1777 után az állami koncepció
változását – az egyetlen egyetem irányába mutató elképzelés győzelmét – jelzi az,
hogy a kormányzat beleegyezik Kollonitz László erdélyi püspök kívánságába,
miszerint az erdélyi egyházmegye papjait ezentúl a püspöki szemináriumban
Gyulafehérváron képezzék és 1778-ban Kolozsváron megszüntetik a teológiai képzést.
A püspök a kolozsvári teológusokat három helyre: Bécsbe, Budára és Gyulafehérvárra
rendelte tanulmányaik folytatására. A következő püspök, Batthyányi Ignác viszont a
papképzést erősítendő, saját költségén 1780-ban Loyolai Szent Ignácról nevezett
szemináriumot állított fel Kolozsváron a helybeli plébános vezetése alatt, azon
papnövendékek számára, akik Kolozsváron kezdték bölcsészeti előtanulmányaikat.373
Később, amikor II. József átszervezte birodalma papképzését megszüntetve az
egyházmegyei szemináriumokat, köztük a gyulafehérvárit is, Erdélyben egyelőre úgy
rendelkezett, hogy ismét a kolozsvári egyetemre kell központosítani a teológiai
képzést: a gyulafehérvári tanári kar és a hallgatóság így 1784-ban ismét
visszaköltözött Kolozsvárra, ahol a Szent Ignác szemináriumban helyezkedtek el.
Batthyányi püspök hazarendelte azokat a növendékeket Kolozsvárra, akik eddig Budán
(7), Bécsben (3), Egerben (2) és Pozsonyban (2) tanultak, itthon a növendékek száma
36-48-ig emelkedett.374 A papképzés tehát Erdélyben is állami irányítás alá került, a
teológiai tanárok nem a püspök, hanem a Tanulmányi Bizottság felügyelete alatt
álltak, innen kapták fizetésüket. Azonban ez a megoldás is csak két évig tartott, 1786ban II. József a kolozsvári papnövendékeket is a pesti központi szemináriumba
rendelte: 30 erdélyi egyházmegyei növendék tanult Pesten 1790-ig, a központi
szemináriumok megszüntetéséig és a püspöki szemináriumok visszaállításáig.
II. József alatt a kolozsvári egyetem életében radikális változások mentek
végbe. Felsőoktatási reformjában a császár az 1 ország - 1 egyetem elvét követve
1784-ben regionális alapon átrendezte az egyetemek hálózatát: az eredetileg jezsuita
alapítású "kisegyetemeket" líceumi rangra minősítette vissza és csak a bécsi, a prágai
és a pesti egyetemet hagyta meg. (Galíciának Lembergben hozott létre új egyetemet.)
Ennek megfelelően 1784. augusztus 28-i rendelete véget vetett a kolozsvári akadémia
teljes szerkezetű egyetemmé fejlesztése terveinek: az olmützi, a grazi és az innsbrucki
volt jezsuita egyetemekhez hasonlóan eltörölte az intézmény "universitas" címét és azt
"Lyceum Regium Academicum" (Királyi Akadémiai Líceum) rangra, az 1776-ban
létrehozott királyi akadémiákkal azonos szintre minősítette vissza. Míg később az
osztrák egyetemek visszakapták rangjukat, a piarista líceum nem, sőt 1822-ben
akadémiai jelzőjét is elveszítette. Mindez pusztán formális változás volt, a főiskola
szervezete és az oktatás tartalma, valamint színvonala változatlan maradt fennállása
idején mindvégig.
A következő évben (1785) II. József feloszlatta a két kolozsvári konviktust, a
Mária Teréziáról elnevezett nemesi konviktust és a szemináriumot, valamint az 1641
óta virágzó Mária Kongregációt is (amelyet később 1819-ben Rudnay püspök állított
vissza). Ezen intézkedések következtében a piaristák egy része – nevelői állásától
megfosztva – eltávozott Kolozsvárról, csak a tanítással foglalkozó bölcsészeti és
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gimnáziumi tanárok maradtak helyben. A rendház pedig a következő hat évben (17851791) házfőnök nélkül maradt.
A felvilágosult abszolutizmus művelődéspolitikája tehát feladta azt az
elképzelését, hogy Kolozsváron fejlessze ki az ország második négyfakultásos
egyetemét, noha ennek a tervnek mind az intézmény múltja és hagyományai, mind
pedig az erdélyi művelődés- és társadalomfejlődés komoly alapot kínáltak. Ehelyett a
többre hivatott intézményt betagolta a királyi akadémiák rendszerébe, akárcsak a
kassai volt jezsuita egyetemet. A kolozsvári (most már) királyi akadémia nagyobb
súlyát az akadémiák között és növekvő központi szerepét az erdélyi oktatásban jelzi,
hogy a két fakultása, a jogi és bölcsészeti kara mellett megmaradt Kolozsváron a
harmadik kar, az orvosképzés is az országban második helyen a pesti egyetem után: a
kar Orvos–Sebészi Intézetként a tanintézeten belül bizonyos önállóságot élvezett és
gyakorlati orientációjú képzésével óriási igényt elégített ki.
A diáktársadalom a tanintézet egyetemi korszakában
A jezsuita rend 1773-as feloszlatásakor olyan jól szervezett, hagyományosan jól
működő intézményi szervezetet hagyott hátra Kolozsváron, hogy a rend megszűnése
nem vonta maga után a tanintézet összeomlását, illetve megszűnését. Nemcsak az
állami irányítás alá került akadémiai oktatás folytatódott kisebb zökkenő után, hanem a
diákkonviktusok, sőt a Mária Társulat tevékenysége is gördülékenyen folytatódott
abban az átmeneti három évben is, amíg a kormányzat a piaristák kezébe tette le az
intézmény sorsát. Az intézményrendszer irányítása egyházmegyés világi papok kezébe
került, de a folytonosság fenntartásában segítettek az ittmaradt volt jezsuita tanárok is,
akiknek helyét az állam hirtelen nem tudta megfelelő személyzettel betölteni. A
piaristák megbízatásának éppen egyik legfontosabb eleme volt gondot viselni az
ifjúságnak nemcsak oktatására, hanem a nevelésére is, ami elsősorban a két
diákkonviktus és a Mária Társulat keretében történt.
A diáktársadalom rekonstruálásához és elemzéséhez eddig használt két fő
forrásunk, a Mária Kongregáció és a nemesi konviktus anyakönyvének vezetése a
jezsuita rend feloszlatása utáni átmeneti három évben is megszakítás nélkül
folytatódott, 1776-tól pedig a piaristák vették át és folytatták az anyakönyvvezetést.
Mindkét anyakönyvben az 1785. évben érnek véget a bejegyzések, akkor amikor II.
József megszüntette a konviktusok és az iskolai hitbuzgalmi egyesületek működését. A
Mária Társulatot majd csak Rudnay püspök állítja vissza 1819-ben, ekkor
újrakezdődik az anyakönyv vezetése is. A nemesi konviktus anyakönyvét már hat év
múlva, 1791-ben újra vezetik, tudniillik II. József halála után ismét helyreállt a
konviktusi rendszer.
A Mária Kongregáció anyakönyve az 1774-1784 közötti, a tanintézet egyetemi
korszakában meglehetősen szegényes forrás a diáknépesség rekonstruálását illetően:
1763-tól kizárólag a kongregáció gimnazista tagozatának tagjait tartalmazza. Így
ebben az időszakban pont az egyetemi hallgatóságot nem tudjuk belőle feltérképezni.
A gimnáziumi diákságra vonatkozóan is nagyon szűkszavú: a diákok nevén kívül más
adatot nem tartalmaz, még az osztályt sem – ez utóbbit egyedül a diáktisztségviselők
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esetében jegyezték fel. Összesen 383 újonnan felvett diák nevét sikerült összegyűjteni,
ami így önmagában egyéb következtetésekre nem ad lehetőséget.
A nemesi konviktus anyakönyve viszont gazdagabb információkban a
konviktus lakóit, a nemesi származású diákokat és a klerikusokat illetően. A diákokat
1774-1777 között osztályokba sorolva a parvistáktól a jogászok és teológusokig
egyaránt tartalmazza, 1778-tól ellenben új szempont szerint csoportosították őket
aszerint, hogy fizetős konviktorok (melyik asztalnál) vagy alapítványos alumnusok
(melyik alapítványé). Összesen 336 új diák adatai kerültek elő. A konviktus évenkénti
teljes diáklétszámai a következők:
1. táblázat
A kolozsvári egyetem nemesi konviktusának diáklétszáma (1774-1785)
Év
1774
1775
1776
1777

Diák
114
135
143
118

Év
1778
1779
1780
1781

Diák
113
80
91
81

Év
1782
1783
1784
1785

Diák
72
55
80
56

A konviktusi diáklétszámok alakulása érzékenyen jelzi a kolozsvári tanintézet
fejlődését, illetve visszafejlesztését: a jogi és az orvosi kar felállítása után két évig nő a
diákok száma, majd egy kicsit csökkenve stagnál, de 1778 után, amikor a kormányzat
lemond Kolozsvár egyetemi fejlesztéséről, és amikor a teológiai kart is
visszaköltöztetik Gyulafehérvárra, a diákok száma is drasztikusan lecsökken 113-ról
80-ra, és ez a szám a II. József alatti zavaros időkben tovább csökken, míg a
megszüntetés évében 56 diák volt a nemesi konviktus növendéke. A klerikusok száma
egyébként soha nem volt nagy, a nemesi konviktusban 1774-1778 között lehetett
nyomon követni őket: 1774-ben 9-en, 1775-ben 9-en (közötte 3-an még
bölcsészhallgatók, de papnak készülnek), 1776-ban 10-en (közöttük 2-en világi
papnövendékek), 1777-ben 9-en és 1778-ban szintén 9-en vannak. Ne feledjük viszont,
hogy ezek a számok csak a nemesi konviktusban lakó teológusokat mutatják, rajtuk
kívül máshol is laktak klerikusok, például a Szent Ignác szemináriumban, amit a
Gyulafehérvárról ideköltöztetett kispapok számára állított fel a püspök.
A kolozsvári egyetem diáklétszámaiba, az osztályok megoszlásába enged
betekintést az az 1776-ból fennmaradt jelentés, amelyet a feloszlatott jezsuita rend
által vezetett iskolákról a kormányzat tájékoztatásul kért. Ez a „Calculi quos Alumni
Regio Principalis Universitatis Claudiopolitanae per annum scholasticum 1776 ex
merito retulere”375 című jelentés pontos képet ad az egyetem diák-népességéről a
diákok neve, száma, fakultások és osztályok szerinti megoszlása, valamint tanulmányi
eredményei tekintetében az 1775/76-ös tanévben. Az adott mintaévben összesen 390
diákja volt az egyetemnek, beleértve az aló és a felső tagozatot egyaránt. A diákok
megoszlása a következő:
2. táblázat
A kolozsvári egyetem diákjainak megoszlása az 1775/76. mintaévben
375
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Egyetemi tagozat — 31%
Teológiai Kar*
Jogi Kar

Bölcsészeti Kar

Egyházjog
Büntetőjog
Természetjog
Politikai-kamerális stúdiumok
Fizika
Filozófia és metafizika

Gimnáziumi tagozat — 54%
Rhetorika
Poétika
Grammatikai osztályok
Szintaxis
Grammatika
Principista
Humaniórák

Elemi tagozat — 15%
Nagy parvisták
Kis parvisták
Összesen

10
8
8
21
8
45
24
41
65
32
48
40
42
49
211
33
26
59
390

* A teológiai kar diákjairól nem tájékoztat a jelentés, az adatokat a nemesi konviktus
anyakönyvéből vettük.

Látható, hogy a jelentés nem tartalmazza a teológiai kar növendékeit, noha a
nemesi konviktus anyakönyvéből tudjuk, hogy a konviktusban ebben az évben 10
klerikus lakott. Csak feltételezni tudjuk, hogy a teológusok nyilvántartása külön
történt, az is lehet, hogy a számuk is több volt. Az egyházjog hallgatói között
mindenesetre három klerikussal találkozunk a világi hallgatók mellett.
A jelentés 45 jogász hallgatóról számol be, akiknek többségéről feljegyezték
származási helyüket, társadalmi helyzetüket és vallásukat. Megállapítható, hogy a
kolozsvári egyetem újonnan létrehozott jogi kara kezdettől igen nagy népszerűségnek
örvendett, már a képzés második évében szép számmal iratkoztak be diákok. A
joghallgatók nagy száma egyrészt az új képzés iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést
jelzi, másrészt azt is mutatja, hogy a jezsuita rend feloszlatása utáni átmeneti
időszakban, az egyetemmé szerveződés folyamatában a tanintézet működése
meglehetősen zökkenőmentes és folyamatos volt. A joghallgatók nagy többsége
székelyföldi (81%) – a legtöbben Csík székből (10 fő), utána Háromszékből (8 fő),
Udvarhely székből (3 fő) és végül Maros székből (1 fő) – Kolozsvárról is van 3
hallgató, Alsó-Fehér megyéből 1 és van egy magyarországi, veszprémi hallgató is.
Továbbra is tartja magát tehát az egész 18. századra jellemző tendencia, miszerint a
kolozsvári egyetem hallgatóságának többségét a Székelyföldről kikerülő diákok teszik
ki. Társadalmi helyzetüket illetően a joghallgatók 62%-a nemesi, 9%-a polgári
származású, a többiek esetében nem volt feltüntetve, hogy milyen társadalmi
osztályhoz tartoznak. Nagyon érdekes, hogy máris szép számban megjelennek a jogi
karon az unitárius vallású hallgatók: Erdélyben a kolozsvári egyetem az első, ahol
rendszeres felsőfokú jogi oktatás kezdődik, korábban egy-egy nagy tanáregyéniséghez
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kapcsolódóan protestáns kollégiumokban is megjelent átmenetileg a jogi képzés,
például Szent-Ábrahámi Mihály a kolozsvári unitárius, vagy Huszty András a
református kollégiumban a többi tárgy mellett oktatott jogot is. De a kolozsvári
egyetem az első, ahol rendszeres és tartós jogi képzés kezdődött – amikor a jelentés
keszült, 1775/76-ban két tanszéken, az egyházi- és büntetőjog, valamint a természet-,
köz-, magánjog és római jog tanszéken – az unitárius kollégiumban a rendszeres jogi
oktatást csak 1805-ben vezetik be. Mivel pedig a protestáns társadalomban
hagyományosan erős volt a jogi érdeklődés – jogászértelmiségük nagyrésze külföldi
egyetemeken szerezte tudását – ezért máris nagy számban iratkoztak be protestáns
felekezetű diákok is a kolozsvári egyetemre.
A bölcsészeti karon az 1775/76. mintaévben 65 hallgató tanult, 41-en az első
éven és 24-en a második évfolyamon. A kétéves bölcsészeti tanfolyam továbbra is
megőrizte előkészítő jellegét, csak elvégzése után lehetett fennebb lépni a jogi és a
teológiai képzésre. A jelentés szűkszavú: a bölcsészek nevén kívül egyéb adatokat nem
tartalmaz. Összesen tehát a három karon 120 felső tagozatos hallgatót regisztráltunk –
ekkor még az orvos-sebészi képzés nem kezdődött el – akik az egyetem teljes
diákságának 31%-át alkották. Az egyetem látogatottsága tehát ebben az átmeneti
három évben is, amíg a piarista rend átvette az irányítást, folyamatos és kielégítő volt,
a tanintézet elismertsége olyan mélyen gyökerezett az erdélyi társadalomban, hogy a
szervezeti változások sem okoztak különösebb zökkenőket a működés
folyamatosságában.
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III. 2. b. Az erdélyi egyházmegyei papképzés a 18. században
(1753-1790)
A 18. században az erdélyi katolicizmus irányító központja a püspökség
visszaállításával (1715) újból Gyulafehérvár lett. A katolikus egyház működése
Mártonffy György püspök (1713-1721) kinevezésével és az egyházkormányzat
központi szervének, a székeskáptalannak a helyreállításával visszaállt a normális
kerékvágásba. A püspök irányításával elkezdődött és folyt az erdélyi egyházmegyei
szervezet kiépítése és a hitélet gondozása. Az egyházkormányzat mellett a püspökre
kezdettől fogva politikai szerep is hárult a bécsi udvarnak a katolikus restaurációt
támogató politikájában, ezért pozíciójához jelentős világi funkciók is kötődtek: Fehér
megye örökös főispánja, a Gubernium első tanácsosa, illetve a gubernátor
akadályoztatása, vagy üresedés esetén annak elnöke, tagja az országgyűlésnek, sőt
üresedés esetén sokszor ő tölti be az országgyűlés elnöki tisztét. A 18. században az
erdélyi katolikus egyház ügyeinek intézésében továbbra is az egyház önkormányzati
szerve, a Katolikus Státus játszott vezető szerepet: a Státus szervezete intézményesült,
1711-ben létrehozzák állandó tanácsát, amely kétharmad részben tekintélyes világi
főurakból, guberniumi tanácsosokból vagy országgyűlési tagokból, egyharmad részben
egyházi vezetőkből állt. A státusgyűléseken mindig a püspök elnökölt. Feladata
továbbra is a most már megerősödött katolikus egyház anyagi és tanulmányi ügyeinek
intézése volt, a vikárius választása, valamint 1722-1759 között püspök jelölési joggal
rendelkezett.
Nem feladatunk most kitérni Mártonffy György és az őt követő Antalffy János
(1724-1728), Sorger Gergely (1729-1739) és Klobusiczky Ferenc (1741-1748)
püspököknek a Guberniumban, illetve az országgyűlésben a katolikus rendek élén
kifejtett politikai tevékenységére, amelynek eredményeként végül 1744-ben a
nagyszebeni országgyűlés eltörölte az Approbatae Constitutones-nak a katolikusokra
nézve sérelmes törvényeit és jogilag is szentesítette a katolikus felekezet ténylegesen
már létező egyenjogúságát a többi felekezettel.
Az egyik legégetőbb probléma, amivel az erdélyi püspökök az egyházmegye
újjászervezése során szembetalálták magukat, az óriási paphiány volt. Noha a tridenti
zsinat a püspökök hatáskörébe utalta a papi utánpótlás biztosítását és kötelezővé tette
számukra egyházmegyéjükben papnevelő intézet felállítását, Erdélyben nem volt
könnyű ennek megvalósítása, mert a püspökség jövedelme roppant szerény volt. A
reformáció előtti gazdag püspöki uradalomnak csak az árnyéka maradt, és a század
közepéig a püspökök ezt is csak haszonélvezeti joggal bírták.376 Ez a jövedelem
Mártonffy püspök végrendelete szerint csak a székesegyház rendbetételére és
felszerelésére volt elegendő. Így kezdetben Mártonffy és utódai nem gondolhattak
arra, hogy papnevelőt alapítsanak, megelégedtek azzal, hogy a különféle magyar és
külföldi szemináriumokban fennálló alapítványi helyeket – amelyeket korábban az
erdélyi katolikusság elszigeteltsége miatt sokszor nem használtak ki – felújítsák és
rendszeresen igénybe vegyék kispapjaik számára.377 A papnevelés tehát, mint előző
fejezetünkben láttuk, javarészt még Nagyszombatban, Kassán, Bécsben, Grazban,
376
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Olmützben és Rómában zajlott. Erdélyben pedig a jezsuiták kolozsvári akadémiáján,
ahol az 1712-ben létrejött teológiai karon 1726-ig képeztek papokat, utána pedig
előkészítették a klerikus hallgatókat a máshol befejezendő teológiai tanulmányokra. A
kolozsvári papképzés célját szolgálta Apor István hatalmas alapítványa (1698),
Szebellébi Bertalan püspöki vikárius, Illyés István választott püspök és Illyés András
erdélyi püspök, valamint Kozma Kelemen erdélyi kancelláriai jegyző alapítványai,
amelyek jövedelme lehetővé tette, hogy Kolozsváron évente 6-10 növendékpap
folytathassa tanulmányait.378 A kolozsvári és a magyarországi, valamint birodalmi
papképzés azonban nem elégítette ki az erdélyi egyházmegye lelkipásztor
szükségletét: 1753-ig, a gyulafehérvári szeminárium megalapításáig 243 Kolozsváron
tanult diákról tudjuk, hogy a szűkebb Magyarországon, illetve a Habsburg Birodalom
jezsuita egyetemein végezte el a teológiát. Ez nem kevés szám, de a végzett kispapok
egy része nem tért vissza Erdélybe, hanem a magyarországi egyházmegyékben
helyezkedett el valamely jobban javadalmazó egyházi tisztségbe. Sorger Gergely
erdélyi püspök (1729-1739) például kispapjait azért irányította inkább Olmützbe a
bécsi Pázmáneum helyett, mert itt megtörtént, hogy az erdélyi növendékeket az
esztergomi egyházmegye javadalmaira alkalmazták.379
Az erdélyi egyházmegye nagy kiterjedése és plébániáinak nagy száma
mindenképpen szükségessé tette egy saját papnevelő intézet felállítását. Erre most már
királyi rendelet is kötelezte a megyéspüspököket: 1733-ban III. Károly utasította a
püspököket kellően felszerelt szeminárium felállítására. A szűkebb Magyarországon a
18. század első évtizedeiben már majdnem mindegyik egyházmegyében működött
szeminárium: Egerben (1700), Nagyváradon (1710), Veszprémben (1711), Nyitrán
(1715), Vácott (1732), Kalocsán (1733), Pécsett (1742).380 Erdélyben Klobusitzky
Ferenc (1741-1748) püspök volt az első, aki tervezte egy saját szeminárium
megalapítását, de szándékát a püspökség szegényes helyzete miatt még nem tudta
megvalósítani. Az ő idejében, 1742-től viszont már folyamatosan néhány
papnövendéket találunk a püspöki rezidencián, akik amolyan házinevelésben
részesülnek.381
A század közepén Sztoyka Zsigmond Antal püspöksége (1749-1759) alatt ért
meg a helyzet az erdélyi egyházmegyei szeminárium megalapítására. A máramarosi
Sztoyka Zsigmond püspök román görög keleti nemescsaládba született, fiatalon
katolizált és a kolozsvári jezsuitákhoz járt gimnáziumba (1719-től). Teológiai
tanulmányait az egri egyházmegye papnevelő intézetében végezte, majd a párizsi
Sorbonne-on fejezte be, ahol doktorátust is szerzett. Hazatérve pályáját kassai
lelkipásztorként kezdte, majd Egerben kanonok, egervári prépost és végül Mária
Terézia 1749-ben Erdély püspökévé nevezte ki, figyelmen kívül hagyva a Katolikus
Státus jelölési jogát. Sztoyka Zsigmond kezdetben élvezte a bécsi udvar támogatását,
amit egyházmegyéje javára fordított. Neki sikerült rendeznie az erdélyi püspökség
anyagi helyzetét: az 1751-52-es nagyszebeni országgyűlésen elérte, hogy a III. Károly
Az erdélyi papképzést szolgáló alapítványok 1763-ban: a nagyszombati alapítványok 33.800 rft, a
kolozsvári alapítványok 21.843 rft és a gyulafehérvári alapítványok 12.904 rft összeget tettek ki. Lásd,
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által a püspökség részére kijelölt birtokokat és jószágrészeket382, amelyekre eddig csak
haszonélvezeti joga volt a püspökségnek, töröljék a kincstári javak sorából és új
alapítványként a püspökség tulajdonába kerüljenek. Emellett összeíratta és rendbetette
az egyházmegyei, káptalani és más kegyes alapítványok jövedelmeit. Ezzel
megteremtette az anyagi alapját további terveinek: az ő nevéhez fűződik a
gyulafehérvári püspöki rezidencia és az alvinci kastély felújítása, illetve a
székesegyház szentélyének bővítése. Az építkezések befejeztével, 1758-ban a
rendbehozott püspöki palota és a székesegyház egy véletlenül keletkezett tűzben
részben leégett, de Sztoyka püspök szívós munkával pótolta a veszteségeket.383
A püspökség rendbehozott anyagi helyzete lehetővé tette Sztoyka Zsigmond
számára legjelentősebb műve, a Megtestesült Bölcsességről elnevezett egyházmegyei
szeminárium 1753-ban történt megalapítását. Az intézet igazgatójává, valamint a jog,
történelem és irodalom tanárává Kósa Ferenc székesegyházi hitszónokot, míg a hittani
tudományok tanárává Lukács János teológiai licenciátussal rendelkező lelkészt nevezte
ki, ő vezette egyben az intézet gazdasági ügyeit. Sztoyka püspök hosszú távra
megalapozta a tanárok javadalmazását, összekötve a tanári tevékenységet a
székesegyházi káptalani stallumokkal. A gyulafehérvári káptalanban eredetileg négy
kanonoki szék volt, amelyhez Mártonffy püspök további kettőt alapított. Ennek a
hatodik stallumnak a jövedelmét rendezte Sztoyka, megalapítván a teológus-kanonoki
széket és kinevezte rá Lukács János hittanárt. Létrehozta a hetedik, a mesterkanonoki
széket, amelyre a másik tanárt, Kósa Ferencet nevezte ki. Mindkét stallumhoz oktatási
kötelezettség társult.384 A püspök mind a növendékek, mind a tanárok számára
szabályzatot készített. A képzés négy évig tartott. A növendékek kötelezettséget
vállaltak, hogy tanulmányaik befejeztével legalább három évig az erdélyi
egyházmegye szolgálatában maradnak. Az első évben négy kispap jelentkezett, és az
elkövetkező években is viszonylag kis létszámú maradt az intézet növendékeinek
száma, nem emelkedett 7 fölé. Sztoyka püspök építtette fel a papnevelde új épületét is
– addig a növendékek a püspöki palotában voltak elhelyezve – amit a kispapok 1758ban a nagy tűzvész után foglaltak el. Sztoyka 1759-ben lemondott hivataláról, előtte
azonban újabb alapítványokkal erősítette meg papneveldéje helyzetét: egy
gyógyszertárat, egy sörházat és egy szőlőst hagyományozott neki, ezzel olyan anyagi
helyzetben hagyta, hogy nem volt szükség az országos vallásalap támogatására,
amelyben más magyarországi szeminárium részesült.385 A püspök a medgyesi piarista
rendházba vonult vissza, ahol élete utolsó éveit töltötte: 1770-ben bekövetkezett
halálakor végrendeletében a szemináriumra hagyta értékes, a keleti és nyugati
egyházatyák műveit egyaránt tartalmazó könyvtárát, valamint régi pénzgyűjteményét
(ezek később a Batthyányi könyvárat gazdagították).
Sztoyka Zsigmond után a püspöki székben – Batthyányi József rövid
püspöksége után – Bajtay Antal, a piaristák tartományfőnöke, II. József nevelője
következett (1760-1772). Személyében egy európai léptékű műveltséggel rendelkező
III. Károly a gyulafehérvári várbirtokok felét jelölte ki a püspökség részére: Dálya, Strázsa, Táté,
Sóspatak, Poklos, Tótfalud, Poján, Gauran, Metesd, felső-Gáld, Diómál, Ponor, Remete és Dombár
községek, továbbá a Csüged, Váradgya, Sárd, Igen, Benedek és Borbánd községekben lévő
jószágrészeket.
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pedagógus szakember került az erdélyi egyházmegye élére, több szakmunka szerzője,
akinek nevéhez fűződik a piarista rend oktatási reformtervezetének kidolgozása
(1753), így természetes, hogy különös érdeklődéssel fordult a papnevelés irányába.
Széleskörű egyházkormányzói tevékenysége mellett folyamatosan szem előtt tartotta a
szeminárium fejlesztését, az oktatás tartalmának és rendjének korszerűsítését.
Megteremtette az anyagi alapját egy harmadik rendes tanár alkalmazásának a
szemináriumban, úgy, hogy a káptalanban új kanonoki széket létesített canonicus
scolasticus címen, amelynek jövedelméül a lippoványi malmot biztosította. Volt
káplánját, Szabó Mihályt nevezte ki erre a székre: a szemináriumban ezentúl a hit és
erkölcstan, valamint a jog és történelem mellett a szentírásmagyarázatot is külön tanár
oktatta. Az oktatás tartalmát is megreformálta, megtisztítva a teológiát a spekulatív
elemektől, ebben óhatatlanul a piarista rend tanulmányi reformtervezetének
szempontjai érvényesültek: a forrástanulmányok, a szentírásmagyarázat kiemelt
fontossága és az egyháztörténelem oktatása, kiterjedve a 17-18. századra is. 386 1765ben új szabályzatot készített a papnevelde számára, amelyben a szeminárium élére egy
főigazgatót állított (Pro-Director), előírta, hogy legyen egy állandó lelkivezető és
gyóntató atya, az iskolai év mindig lelkigyakorlattal kezdődjön, és változtatott a
számonkérés módján, az évvégi disputa mellett bevezette a tantárgyakból a
vizsgáztatást és írásbeli dolgozatok készítését is. Mivel a gyulafehérvári szeminárium
tanrendje önálló volt és nem mindenben egyezett a többi magyarországi papképző
tanrendjével, ezért Bajtay 1769-ben elrendelte, hogy a tanrend kövesse más
egyházmegyei intézetek közös szabályzatát és a tanulmányi anyag négy év alatt
kötelezően befejezendő egységet alkosson.387
Utóda, Manzador Pius rövid püspöksége alatt (1773) oszlatták fel a jezsuita
rendet, ami Erdélyben is paphiányhoz vezetett. A következő püspöknek, Kollonitz
Lászlónak (1774-1780), akit Mária Terézia 1775-ben az erdélyi római katolikus tan- és
nevelőintézetek főpártfogójává (supremus protector) nevezett ki, jutott a feladat a
jezsuita rend megszűnése után gazdátlanul maradt kolozsvári teológiai képzésről
gondoskodni: az itt fennálló négy tanári széket átmenetileg ex-jezsuiták és
egyházmegyei papok töltötték be, amíg 1776-ban az egyetem irányítását a piarista rend
vette kezébe. Az előző fejezetben láthattuk, 1767-ben a kolozsvári akadémián ismét
megindul a rendes teológiai képzés – Mária Terézia Bajtay püspök javaslatára kezdi
fejleszteni a kolozsvári akadémia teológiai karát, ahol 1768-ban már négy tanszéken
folyik az oktatás. Ekkortól tehát egy évtizedig az erdélyi papképzés kétpólusúvá válik:
Kolozsváron és Gyulafehérváron egyaránt van teológiai képzés, az egyetemen négy,
míg a szemináriumban három tanárral és Kolozsváron általában évi 8-9, míg
Gyulafehérváron évente 10-12 növendékkel. A jezsuita rend feloszlatása után a bécsi
udvar a kolozsvári tanintézet fejlesztésébe fog, itt akarván létrehozni az ország
második teljes szerkezetű egyetemét, így a teológiai kar marad, 1776-tól a piaristák
vezetése alatt. A kolozsvári papnövendékek az egyetemen alaposabb és
színvonalasabb képzésben részesültek, mint Gyulafehérváron. A kormányzat
elképzelései azonban ezekben az években gyorsan változtak, az egységes
közoktatásügyi rendelet (Ratio Educationis) megjelenése és a nagyszombati egyetem
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Budára költözése után az udvar felhagy a kolozsvári egyetem további fejlesztésével. A
királynő enged Kollonitz püspök kérésének, aki úgy látja célszerűbbnek, ha a teológiai
képzést egy helyre, a gyulafehérvári szemináriumba vonja össze, egyrészt financiális
okokból, hogy ne két helyen tartsanak fenn tanári kart és a növendékek számára
szemináriumot, másrészt a kispapok egyöntetű és megfelelőbb szellemiségű
képzésének érdekében.388 Így a piaristák alatt csak két évig működik a kolozsvári
egyetemen a teológiai kar, 1778-ban Kollonitz László megszüntette a képzést és a
növendékeket a gyulafehérvári szemináriumba, valamint a bécsi és a budai teológiai
karokra rendelte. A püspöki szeminárium ugyanebben az évben megkapta a
gyulafehérvári jezsuiták rezidenciáját, ahova régi, kinőtt épületéből átköltözött.
Kollonitz püspök újjászervezte a tanári kart, az eddigi három tanszék mellé két további
rendes tanári állást létesített, így mostantól öt tanszéken folyt az oktatás.
A jozefinizmus korának meghatározó erdélyi személyisége a következő püspök,
gróf Batthyány Ignác (1780-1798). Szellemi igényesség és a tudományok iránti
elkötelezettség együtt járt nála a főpásztori tudatossággal és buzgósággal. Jezsuiták
nevelték Nagyszombatban, majd Grazban és Rómában tanult. Erdélyi püspökké való
kinevezése után nagy tervei voltak: Gyulafehérvárnak vissza akarta adni régi kulturális
fényét, ezért később egy hatalmas, 20.000 kötetes könyvtárat hozott létre, amely ma is
az ő nevét viseli. Rendkívül fontosnak tartotta a megfelelő papképzést: szellemileg
igényes, művelt, tudományszerető, idegen nyelveket beszélő, ugyanakkor mély
lelkiségű papság kibocsátását várta el egyházmegyei szemináriumától, akik jól
megfelelnek a kor, a felvilágosodás kihívásainak. Ezért nagy gondja volt a teológiai
képzés reformjára. Már püspöksége kezdetén újjászervezte a tanári kart, a régiek nagy
részét fölmentette és jobb képzettségű professzorokat alkalmazott: Boros József
teológiát, Mártonfi Antal jogot, Cserei Imre történelmet, Ferenczi Péter görög és héber
nyelvet tanított. Fizetéseiket is oly módon rendezte, hogy minden idejüket a
tudományokra és az oktatásra fordíthassák.389 A bécsi egyetem teológiai karától kért
szakmai véleményt a szemináriumi oktatás tartalmát és rendjét illetően, ennek alapján
saját papneveldéje részére új tanulmányi szabályzatot állított fel, amely a
professzoroknak is szakmai eligazításul szolgált: a teológia oktatását új, a katolikus
felvilágosodás szellemében követelte meg, kizárva a fölösleges, meddő vitatkozásokat;
új vizsgarendet vezetett be, heti és havi gyakoriságú számonkéréssel, és elvárta
kispapjaitól a német és francia nyelv ismeretét. Ugyanekkor Batthyány Kolozsváron
Loyolai Szent Ignácról elnevezett szemináriumot állított fel a saját költségén hat
klerikus növendék számára, akik az egyetemen végezték bölcsészeti
előtanulmányaikat. A papnevelés felügyeletére 1783-ban létrehozott egy négytagú
bizottságot, amely ettől fogva az erdélyi egyházmegyei papképzés anyagi ügyeit
irányította és a tanulmányok felsőbb ellenőrzését végezte.
Batthyány reformjait akkor vezette be, amikor II. József alatt kiteljesedett a
felvilágosult abszolutizmus törekvése az egyháznak az állam céljai szolgálatába
állítására, és az uralkodó a birodalom papképzését állami irányítás alá vonta,
megszüntetve az egyházmegyei szemináriumokat (1782), a növendékeket pedig a
három állami generális szemináriumba (Pozsony, Eger, Zágráb) irányítva (1784).
Batthyány Ignác csatlakozott az esztergomi érsek és a püspöki kar tiltakozásához,
388
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hogy a papnevelést ne vegyék ki a püspökök kezéből.390 Erdély bizonyos fokú
különállása miatt kezdetben a gyulafehérvári szeminárium nem szüntette be
tevékenységét. II. József azonban 1783-ban Gyulafehérváron tett látogatása alkalmával
elrendelte, hogy ezentúl a teológiai képzés ne a püspöki felügyelet alatt álló
gyulafehérvári szemináriumban, hanem Kolozsváron, a piaristák által vezetett, de
állami felügyelet alatt álló egyetemen történjen, ahol a kispapoknak lehetőségük van
filozófiai előtanulmányokat is végezni.391 Így 1784-től Gyulafehérváron a püspöki
líceum bezárt, a Batthyány püspök által megszervezett és új szellemben beindult
teológiai képzés hat évig szünetelt. A papnövendékek átköltöztek Kolozsvárra a Szent
Ignác szemináriumba, és a püspök hazarendelte a Bécsben, Budán, Egerben és
Pozsonyban tanuló kispapokat is, Kolozsvár lévén Erdély központi papneveldéje. Itt a
tanári kar természetesen nem a püspökségtől, hanem a Gubernium tanulmányi
bizottságától nyerte fizetését. Azonban a kolozsvári teológia is átmenetinek bizonyult:
1786-ban II. József az egri és zágrábi szeminárium egyesítését és Pestre helyezését
rendelte el, ekkor a kolozsvári növendékeket is a pesti központi szemináriumba
rendelte: 30-an folytatták ott tanulmányaikat. A jozefinista papképzés eredményei
ambivalensek: a központi szemináriumokban tanuló növendékek korszerűbb
tudományos műveltséget szereztek, mint a sokszor egyenetlen színvonalon oktató
püspöki líceumokban, de utóbbiak alkalmasabbak voltak az igazi papi lelkiség
kialakítására, lelkipásztorok nevelésére.392
II. József halála és rendeleteinek visszavonása után 1790-ben II. Lipót császár
megszüntette a központi szemináriumokat és visszaállította az egyházmegyeieket. Az
államhatalom bizonyos felügyeletet továbbra is biztosított magának a papnevelésben:
előírta a tankönyveket és a szemináriumok tanárai számára kötelezővé tette a
helytartótanács előtt vizsgát tenni. Az erdélyi papnövendékek is hazatértek
Gyulafehérvárra, de elhelyezésük nehézséget okozott, mert a régi papnöveldei
épületeket katonai célokra lefoglalták. Batthyány püspöknek sikerült kieszközölnie,
hogy az egykori trinitárius szerzetesrend katonai célokra lefoglalt templomát és
rendházát megkapja a papnevelde. A rendház szolgált a szeminárium új épületéül, míg
a templomban csillagvizsgálót rendeztek be és itt nyert elhelyezést a könyvtár, a
Batthyáneum. Batthyányi 1790-ben bölcsészeti tanfolyamot indított be a püspöki
líceumban, a két éves tanfolyam előkészített a teológiai tanulmányokra. A püspök
halála után (1798) ez a tanfolyam 1816-ig szünetelt, majd csak Rudnay Sándor
indította újra.393
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A gyulafehérvári szeminárium növendékei
A gyulafehérvári szemináriumban a 18. században tanult kispapok névsorának
rekonstruálására eddig nem került sor. Marton József professzor, a Gyulafehérvári
Katolikus Teológiai Intézet jelenlegi rektora a papnevelő történetét feldolgozó
disszertációjában összeállította és publikálta 1805-től kezdődően napjainkig a
szemináriumi növendékek létszámának évenkénti statisztikai adatait, de a nevek
közlésére ő sem vállalkozott.394 Figyelme és érdeklődése azonban nem terjedt ki a
papnevelő kezdeti, 18. századi időszakának teológus hallgatóira. Ezt a hiányosságot
kiegészíteni két olyan forrásból lehetett, amelyek a Gyulafehérvári Érseki Levéltár
levéltári anyagának az utóbbi években történt rendezése folyamán (amely
munkálatokban jómagam is részt vettem) kerültek elő. Ezek közül az egyik a
szeminárium rektori naplója, a „Protocollum Seminarii Clericorum Albensis
Sapientiae Incarnatae Nuncupati 1753-1783”, a másik a gyulafehérvári jezsuita,
majd római katolikus gimnázium Mária Kongregációjának albuma, az „Album
Sodalitatis Carolinensis 1743-1784.”
A rektori napló a szeminárium elöljárójának – akit prefectusnak, később
rektornak neveztek – évenkénti feljegyzéseit tartalmazza a papnevelde életében történt
megörökítésre érdemes eseményekről, így kitűnő forrása tanintézet 18. századi
történetének 1783-ig, amikor az intézet megszűnt és a növendékek Kolozsvárra, majd
Pestre kerültek. A rövid feljegyzések megörökítik a papnevelde valamennyi fontos
történését: az igazgatásában, anyagi ügyeiben és alapítványaiban, a tanulmányi
rendszerben esett változásokat, a professzorok és a növendékek személyére vonatkozó
eseményeket. A „Protocollum Seminarii” két részből áll: a kötet első felében található
maga a napló, a második felében pedig a beöltözött kispapok esküszövegei. A
szemináriumban tanult papnövendékek személyére vonatkozóan a protocollum naplórészében meglehetősen egyenetlenek a bejegyzések, nem minden évben sorolja fel
őket, de ha igen, akkor nem csak a növendékek nevét, hanem származási helyüket is
feltünteti. A teljes diáknévsor összeállításában így elsősorban a növendékek által aláírt
esküszövegekre támaszkodtam. Az intézetbe felvett növendékek ünnepélyes
beöltözésük után írásbeli, aláírásukkal hitelesített ígéretet tettek, hogy ha önhibájukon
kívül eltávoznak, a rájuk fordított költségeket megtérítik. Amennyiben pedig
tanulmányaikat befejezve papok lesznek, kötelesek legalább három évig az erdélyi
egyházmegye szolgálatában maradni. Ezen kötelezettség vállalása 1781-ig volt
gyakorlatban, amikor II. József az ilyenfajta ígérettételt betiltotta. A másik forrásból, a
gyulafehérvári jezsuita gimnázium Mária Kongregációjának anyakönyvéből ki lehetett
egészíteni a papnövendékekre vonatkozó adatokat, mivel a kispapok egy része már
gimnáziumi tanulmányait is Gyulafehérváron végezte.
A vizsgált harminc évben e két forrásból összesen 112 teológus hallgató nevét
és tanulmányi adatait lehetett összeállítani. Ez azt jelenti, hogy az elején évente 3-4,
később 5-7 új növendék iratkozott be a szemináriumba. A kispapok évenkénti teljes
létszáma az első tíz évben (1754-1763) átlag 7 hallgató volt, a második évtizedben
(1764-1773) megduplázódott, átlag 14 hallgató volt és a harmadik évtizedben (17741783) évente átlag 15 teológus volt (lásd az 1. táblázatot). A kispapok közül 76-an,
azaz 68%-uk a kolozsvári akadémiáról jött át Gyulafehérvárra, tehát majdnem
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kétharmaduk bölcsészeti előtanulmányokkal rendelkezett, ketten közülük a 70-es
években a teológiát is elkezdték Kolozsváron. A növendékek közül 35-nek
gimnáziumi előtanulmányaira is fény derült: 29-en a gyulafehérvári, 5-en a
csíksomlyói és 1 hallgató a marosvásárhelyi gimnáziumból érkezett Gyulafehérvárra.
Tudjuk, hogy Gyulafehérváron a jezsuiták csak kisgimnáziumot tartottak fenn: többen
Kolozsváron fejezték be a nagygimnáziumot és ottmaradtak filozófiai képzésre is,
majd visszajöttek a szemináriumba.
Akadtak növendékek (16-an), akik Gyulafehérváron kezdték el teológiai
tanulmányaikat és más intézményben tanultak tovább: amikor Kolozsváron ismét
beindult a teológiai oktatás 4 kispap fejezte be itt a teológiát. Nagyszombatban 4
növendék, a budai volt jezsuita akadémián az 1780-as években szintén 4 hallgató, míg
a pesti egyetemen 1 növendék folytatta tanulmányait, sőt 3-an külföldre is eljutottak,
Bécsbe és Rómába.
1. táblázat
A gyulafehérvári szeminárium évenkénti diáklétszáma 1753/54-1782/83
Év
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763

Diák
4
6
6
6
6
7
8
7
7
8

Év
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

Diák
7
10
16
14
18
18
18
14
17
11

Év
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783

Diák
13
12
14
10
12
16
16
17
19
21

A szeminaristák majdnem felének, 54 növendéknek ismerjük a földrajzi
származási helyét. Az erdélyi katolikusok a legnagyobb számban és tömbben
Székelyföldön éltek, természetes, hogy innen ment a legtöbb ifjú a gyulafehérvári
szemináriumba, 42-en (78%). Ezen belül is Csík székből 28-an (52%), Udvarhely
székből 6-an, Háromszékből 5-en, Maros székből 2-en és Aranyos székből 1 növendék
érkezett. A többiek, 12 teológus hallgató (22%) az erdélyi vármegyék területéről
származnak: 3-3-an Belső-Szolnok és Alsó-Fehér megyéből, 2-en Torda megyéből és
1-1 diák Hunyad, Kolozs, Beszterce és Kővár vidékéről.
A diákok társadalmi helyzetére vonatkozó adatokat a rektori napló nem
tartalmazott, mint ahogy a nemzetiségre vonatkozóakat sem.
Gyulafehérváron képeztették lelkipásztoraikat az erdélyi örmény katolikusok is.
Vizsgált harminc éves időszakunkban két papnövendék esetében találtam „armenus”
bejegyzést, számuk majd csak később, a 19. században fog megnőni. Az örmény
papnövendékek esetében súrlódásokra adott alkalmat, hogy nem szentelték fel őket az
erdélyi egyházmegye címére és terhére. Később, Mártonffy püspök vezette be azt a
szabályt, hogy az örmény kispapokat „titulus mensae” kell felszentelni, azaz az illető
község, mely papot neveltetett, vállalt iránta eltartási kötelezettséget. Az ő idejétől vált
rendszeressé Gyulafehérváron az örmény kispapok nevelése.
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IV. KATOLIKUS EGYHÁZ- ÉS OKTATÁSÜGY ERDÉLYBEN
A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

II. József felvilágosult abszolutista egyházpolitikájának legfontosabb
intézkedését, a türelmi rendeletet halála előtt nem vonta vissza, az érvényben maradt,
az 1790-91. évi országgyűlés pedig törvénybe iktatta a magyarországi protestánsok
minden korlátozástól mentes szabad vallásgyakorlatát és elismerte bevett vallásnak a
görög keleti felekezetet is. A katolikus egyház emellett megőrizte előjogait,
megtartotta elsőbbségét, ennek azonban ára volt: míg a protestáns egyházak saját
ügyeikben teljes belső autonómiát élveztek, addig az államegyházzá vált katolikus
egyház belső ügyeiben az állam irányító szerepet és felügyeletet gyakorolt.
Az 1790-91-es erdélyi országgyűlés ugyanekkor visszatért a négy bevett vallás
rendszeréhez és újra megerősítette azok – a katolikus (közte a görög katolikus),
református, evangélikus és unitárius vallás – törvényességét és egyenrangúságát
egymással; emellett biztosította ugyan az ortodoxok szabad vallásgyakorlatát, de
továbbra sem ismerte el a görög keletit bevett vallásnak, hanem fenntartotta megtűrt
jogállását. A diétán sor került a román nemzeti követeléseket összegező Supplex
Libellus Valachorum ismertetésére, amely a románok negyedik nemzetként való
elismerése mellett az ortodox egyház megtűrt jogállásának felszámolását és
egyenjogúsítását követelte – egyelőre eredménytelenül.395
A további reformjavaslatok kidolgozására felállított rendszeres bizottságok
közül az egyházi bizottságra hárult a román nép egyházi és művelődési kérdéseire
megoldás keresése: a bizottság nem érzékelte a román nemzetiségi kérdés politikumát
és a kérdés megoldását a románság nevelésével, művelésével gondolta megoldani,
végső soron már csak egy ortodox pap- és tanítóképző szeminárium létrehozására tett
javaslatot. A tanügyi rendszeres bizottság (Systhematica Deputatio Litteraria)
feladatául a közoktatásügy egészének reformját tűzte ki: a kidolgozott javaslat
fenntartotta az egyes felekezetek iskolaügyi autonómiáját – a református
kollégiumoknak 1769 óta egységes és kötelező oktatási rendszerük volt (Methodus
Docendi), amelyet 1791-ben újra átdolgoztak396 – a tanszabadság elvét vallotta,
újdonság benne az erdélyi mérnökképzés gondolata és a hazai művészeti akadémia
terve, szólt az orvosképzés fejlesztéséről.397 A korszerűsítésre vonatkozó a javaslatok
azonban az egyre retrográdabbá váló bécsi kormányzat konzervatív politikája miatt
nem kerültek megvalósításra.
A 19. század első évtizedeiben a francia forradalomtól és következményeitől
megrettent bécsi udvar fő törekvése volt a Habsburg Birodalom alapvetően
konzervatív, szigorúan centralizált szervezetének fenntartása és megerősítése. A
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ferenci abszolutizmus arra törekedett, hogy minden reformkezdeményezést, a
„forradalmi eszméket” csírájukban elfojtsa. A konzervatív abszolutizmus ezen
győzelme határozta meg a magyarországi és erdélyi politikai és kulturális élet
cselekvési lehetőségeit.
A fennálló társadalmi és államrend megerősítésében a kormányzat a katolikus
egyházat is igyekezett felhasználni, I. Ferenc némi enyhítéssel, de folytatta a
jozefinista egyházpolitikát. E rendszerben az uralkodó, illetve kormányzat
kezdeményezte új egyházmegyék, plébániák létesítését. Az érseki és püspöki székek
betöltése királyi kinevezéssel történt, akit aztán Rómába terjesztettek fel pápai
megerősítés végett. A szerzetesrendek rendszabályzatát a kormány szintén átalakította:
a rendfőnököt a király nevezte ki, külföldi elöljáróikkal nem érintkezhettek, s a
püspökök joghatósága alá rendelték őket. A püspökök és a szerzetesi elöljárók
kiválasztásában a politikai megbízhatóság és a dinasztia iránti hűség volt az alapvető
szempont, hiszen a rendszer elsősorban állami hivatalnokoknak tekintette a papokat.
Az állam igyekezett elvágni a magyar egyház kapcsolatait Rómával: a püspökök
közvetlenül nem érintkezhettek a Szentszékkel, csak az állami hatóságok
közvetítésével. Folytatódott az a Mária Terézia idején kezdeményezett gyakorlat, hogy
a megüresedett püspöki székeket évekig nem töltötték be, mert az üresedésben lévő
püspökségek jövedelme az államkasszát illette. A papképzés ugyan az egyházmegyei
szemináriumokban folyt, de a tananyagot és a tankönyveket az állam írta elő, így
biztosította ellenőrzését a papnevelésben. Az államegyházi rendszer kiépítésének
következménye, hogy a 19. század első felének püspökei, kevés kivétellel, elfogadták
és kiszolgálták a jozefinista egyházpolitikai rendszert, a papság életmódja egyre
kevésbé felelt meg hivatásának, meglazult a szerzetesi fegyelem és szegénység.
Ugyanakkor hozzájárult ahhoz, hogy a magyar katolikus egyház nem tudott
megfelelően reagálni a 18. század végétől Magyarországon is terjedő szekularizációs
folyamatra, a felvilágosodás, majd a liberalizmus eszméire és, hogy a kibontakozó
magyar nemzeti reformmozgalomban a katolikus egyház és klérus konzervatív
szerepet játszott.
Erdélyben a katolikus egyház vallási és oktatási ügyei fölötti felügyeletet a
kormányzat továbbra is a Gubernium keretében működő Katolikus Bizottságon
keresztül gyakorolta. Az 1790-91-es országgyűlésen a négy bevett vallás rendjének
visszaállításakor, valamint az 1794-95-ös országgyűlésen a katolikusok megpróbálták
visszaállítani egyházi autonómiájukat, a Katolikus Státus szerepét, sikertelenül.398 A
Katolikus Bizottság gyakorlatilag 1849-ig működött, de végleg csak 1868-ban
szüntették meg. Ez idő alatt a Katolikus Státus működése sem szűnt meg, de hatásköre
értelemszerűen minimálisra csökkent. A Státus soha nem tekintette törvényesnek a
Katolikus Bizottság létrehozását, mert az nem az országgyűlés által hozott törvényen
alapult. Magát tekintette illetékesnek az egyházi javak és az iskolai ügyek kezelésére,
éppen úgy, mint a protestánsok, akik saját ügyeikben szintén önkormányzattal
rendelkeztek. Ezért gyűléseit megtartotta (az országgyűlések idejéből vannak erre
adataink) és állhatatosan küzdött a Catholica Comissio megszüntetéséért.399
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Az erdélyi püspöki kinevezéseknél is az uralkodói akarat érvényesült, amely
többször nem vette figyelembe a Katolikus Bizottság javaslatait sem (eredetileg a
Katolikus Státusnak volt püspökjelölési joga). Így lett kinevezve Rudnay Sándor
(1816-1819), a későbbi esztergomi prímás, aki 1822-ben nemzeti zsinatot hívott össze
Pozsonyba a katolikus egyházban mutatkozó problémák rendezése érdekében,
előzőleg erdélyi püspökként rövid működése maradandó hatást gyakorolt: a
papképzést illetően újralétesítette az előkészületi bölcsészeti tanfolyamot és általános
szerzetesi szemináriumot alapított, ettől fogva a ferences szerzeteseket az
egyházmegyei kispapokkal együtt képezték Gyulafehérváron. Utóda, Szepesy Ignác
(1819-1827), pedig kötelezővé tette egyházmegyéjében az 1822-ben tartott erdélyi
egyházmegyei zsinat határozatait, a Statutát – amely az egyházfegyelem és a papi
életvitel méltóságának helyreállítását, a püspök személyi kultuszának csökkentését és a
katolikus egyház másvallásúakkal szembeni türelmes magatartását célozta. A
papnevelde végzőseit a kolozsvári jogi akadémiára küldte, hogy jártasságot
szerezzenek a hazai jogi és társadalmi viszonyok ismeretében, és bevezette a román
nyelv tanulását a szemináriumban.400
A bécsi kormányzat az oktatásügy területén is a legszigorúbb központi
irányítást kívánta megvalósítani. Az állami felügyelet és irányítás ellenére az oktatás a
19. század első felében is az egyházak feladata és felekezeti jellegű maradt. I. Ferenc
1802-ben az eltörölt szerzetesrendek közül hármat, a bencéseket, a cisztercitákat és a
premontreieket visszaállította, és új feladatuknak az oktatást tette. A három
szerzetesrend munkába állításával két súlyos, anyagilag igen megterhelő feladatot
hárított az állam magáról a katolikus egyházra: igaz, hogy ezek a rendek visszakapták
korábbi vagyonukat, de az ő feladatuk lett a gimnáziumok és konviktusok fenntartása,
valamint tanárokkal való ellátása, azaz a tanárképzés.401 A tanító rendekben ekkor
alakult ki a jellegzetes magyar pap-tanár típusa, aki jó tanár, szaktárgyának elismert
művelője, a hazafias nevelésből is kiveszi részét, de a hitélet iránti érzékét szinte
egészen elvesztette.402 Erdélyben az új tanító rendek nem nyertek teret: itt a
katolikusok kisebb lélekszáma miatt a régi szerzetesrendek el tudták látni a katolikus
közép- és felsőoktatást. Egyedül a partiumi Nagyváradon vették át a premontreiek a
gimnázium vezetését.
A magyar katolikus oktatásügy alaptörvénye volt a korszak egészében az 1806ban kiadott II. Ratio Educationis. A császár 1808-ban újra felállította az udvari
tanulmányi bizottságot, és ettől kezdve a magyar tanügy kérdéseiben a végső döntést
itt hozták meg. Az 1818-ban kiadott uralkodói rendelet pedig egyértelműen kimondta,
hogy a magyar tanügyet az örökös tartományok rendszere szerint kell szabályozni. A
korszakban a pesti egyetem mintájául a bécsi egyetemi rendszer szolgált, a tanszékek
betöltésében is Bécs befolyása érvényesült.403 Nem vonatkozott viszont a II. Ratio és
az osztrák befolyás a protestánsok tanügyére, akik az 1790/91. évi 26. törvény alapján
teljes autonómiát élveztek egyházi, ezen belül iskolai ügyeikben.
Erdélyben a 19. század első felében a Norma Regia tanügyi előírásai maradtak
érvényben. A Normát 1820-ban újra kiadták és alkalmazás végett megküldték
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valamennyi katolikus tanintézetnek. A katolikus tanügy irányítása, felügyelete, a
tanulmányi alap kezelése a Gubernium kebelében működő Catholica Comissio
Litteraria feladata volt, élén az erdélyi katolikus püspökkel, mint a tanügy legfőbb
felügyelőjével. A katolikus tanintézetek – a gimnáziumok és a kolozsvári akadémia –
anyagi fenntartása, működési költségei, építkezései, valamint a velük kapcsolatos
nevelőintézetek összes anyagi ügyei, a tanárok fizetésének megállapítása és
utalványozása a tanulmányi alapból történt. A Comisssio Litteraria felügyeleti joga
minden katolikus tanintézetre kiterjedt, azokra is amelyeket nem a tanulmányi alapból
tartottak fenn, hanem más forrásból. Az elemi iskolák nem tartoztak a tanulmányi
alaphoz, azt az egyházközségek tartották fenn és a tanítót is szabadon választották. A
Comissio határozott a tanrend, a tankönyvek, tanárok és tanulók fegyelmi szabályzata
tárgyában. A szerzetesrendek által fenntartott iskolákban a rendfőnök nevezte ki a
tanárokat, de a Bizottság kifogásolhatta a személyét. A nem szerzetesi iskolák
tanárairól a Bizottság gondoskodott; ezek a tanárok általában egyházmegyei papok
voltak, akiket a püspök hosszabb-rövidebb tanítás után plébániára helyezett (1846-ban
vezették be, hogy a középiskolai tanárságra pályázók kötelesek tanári képesítő vizsgát
letenni). A katolikus tanintézetek félévente kötelesek voltak jelentést beküldeni
püspöknek, aki azt továbbította a Guberniumhoz. A tanintézetek és a főkormányszék
közötti érintkezés a katolikus püspökön keresztül történt. A püspök a canonica
visitatiok során a katolikus gimnáziumokat is meglátogatta, illetve megvizsgálta és
jelentést tett a Guberniumnak az egységes tanrend és módszerek betartásáról. Szepesy
Ignác püspök idejében, aki 1821-ben lemondott a katolikus iskolák felügyeletének
tisztségéről, az előterjesztéseket közvetlenül a Guberniumhoz kellett beküldeni.
Kovács Miklós püspöksége alatt visszaállt a régi rend.404
Erdélyben a katolikus közép- és felsőoktatás egy részét a 19. században is a
három szerzetesrend vezette. Az obszerváns ferenceseknek Csíksomlyón, a
minoritáknak Kézdivásárhelyen, a piaristáknak Besztercén és Kolozsváron volt
nagygimnáziumuk, utóbbiak vezették a kolozsvári líceum bölcsészettudományi
karát.405 A volt jezsuita iskolákat nem vette át más rend, hanem mint királyi
gimnáziumok (Gymnasium Regium), a Főkormányszék irányítása alá kerültek – a
tanulmányi alap, illetve az erdélyi egyházmegye fenntartásában – ahol nagyobbrészt
egyházmegyés papok, kisebb részben világi személyek tanítottak. Ilyen volt
Gyulafehérvár, Székelyudvarhely, Marosvásárhely (1778-tól nagygimnázium),
Nagyszeben és Brassó gimnáziuma. Erre a középiskolai hálózatra épült a kolozsvári
líceum, ahol bölcsészeti, jogi és orvos-sebészi képzésben részesülhettek az ifjak.
A görög katolikusok iskolái fölötti felügyeletet szintén a Comissio Catholica
gyakorolta. Legfontosabb egyházi-kulturális központjukban, Balázsfalván – ahol
1754-től működött az első görög katolikus és egyben az első erdélyi román
gimnázium, valamint egy kétéves papképző szeminárium – átmenetileg (1772-1786
között) filozófiát is oktattak, de II. Józsefnek a görög katolikusok papképzését
Lembergbe központosító rendeletével megszűnt itt a felsőfokú képzés. Balázsfalva
fokozatosan az erdélyi románság szellemi központjává fejlődött és egyúttal a nemzeti
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öntudat ébredésének fészkévé is. Ebben a legjelentősebbet a 18. század végi erdélyi
román kultúra legjelentősebb alakjai, az Erdélyi Iskola híres triásza, Samuil MicuKlein, Gheorghe Şincai és Petru Maior alkotott, akik felfedezve a román nyelv latin
jellegét, megteremtették a román nemzeti öntudat alapjául szolgáló dákoromanizmus
(a románság római eredetének) ideológiáját. A balázsfalvi görög-katolikus iskola a 19.
század első felében jelentős fejlődésen ment keresztül. Ioan Leményi püspök 1831-ben
a balázsfalvi gimnáziumot továbbfejlesztve újraindította a bölcsészeti képzést: két
tanszéket (történelem és filozófia, valamint fizika és matematika) állított, amellyel
líceumi rangra emelte a tanintézetet.406 A görög katolikusok papképzése egyrészt a
balázsfalvi szemináriumban történt, míg a kiválóbbakat a birodalmi központi görögkatolikus szemináriumba küldték továbbtanulni, ami 1786 óta Lembergben
működött.407 Balázsfalva görög katolikus líceuma, mint a magyarországi és erdélyi
románság egyetlen román tannyelvű felsőoktatási intézménye egyre jelentősebb
szerepet töltött be a román művelődésben, évente már mintegy 250 hallgató járt ide
tanulni. Hallgatói létszámának növekedéséhez nagymértékben hozzájárult a harmincas
évek közepétől tapasztalható közeledés a két görög egyház között, ami a görögkatolikus terjeszkedés leállásának volt köszönhető. A két egyház közötti villongások
csökkenésével a műveltebb rétegek szakítani kezdtek a vallási előítéletekkel és egyre
több ortodox diák jött ide tanulni. Balázsfalván kívül 1828-ban Belényesen nyílt görög
katolikus kisgimnázium, amely hamarosan nagygimnáziummá vált.408 Görög keleti
gimnázium ebben az időszakban továbbra sem létesült, ellenben Nagyszebenben a
teológiai akadémia mellett féléves pap- és tanítóképző kurzusokat indítottak. A 19.
században továbbra is jelentős számban tanultak unitus románok a római katolikus
gimnáziumokban és a kolozsvári líceumban: 1847-ben a 13 római-katolikus
gimnázium 1200-1300 főnyi diáknépességének szinte egyharmada volt román, 270
görög katolikus és 120 ortodox.409
A 19. század első felében Erdélynek továbbra sincs klasszikus egyeteme. A
hazai felsőfokú képzés felekezeti alapon történik, a reformátusoknak Nagyenyeden,
Kolozsváron és Marosvásárhelyen, az unitáriusoknak Kolozsváron, az
evangélikusoknak Nagyszebenben, és a katolikusoknak Kolozsváron. Nem olyan erős
viszont már a felsőoktatásban a felekezeti elkülönülés, mint korábban: Kolozsvár, mint
állami nyilvános tanintézet nyitva állt valamennyi felekezet számára, jogi karát és
orvos-sebészi intézetét most már protestánsok is nagy számban látogatták. Fordítva is
megtörténik, az ami eddig elképzelhetetlen volt, katolikus ifjak is tömegesen mennek a
nagyenyedi kollégium kiváló jogtanárainak, például Szász Károlynak az előadásaira.
A külföldi egyetemeken való továbbtanulást a bécsi kormányzat igyekezett
korlátozni, különösen a protestáns diákok német egyetemekre történő peregrinációját.
1821-ben a bécsi egyetemen protestáns teológiai kart hoztak létre, annak érdekében,
hogy helyettesítsék a nyugat-európai peregrinációt, de a kezdeményezés sikertelen
maradt, így 1825-ben az udvar kénytelen volt újra engedélyezni a protestáns diákok
birodalmon kívüli tanulását. Erdélyben is sikerrel járt a bécsi kormányzat Habsburg
SIGMIREAN, CORNEL: Studenţii Academiei de Teologie din Blaj între anii 1806-1911 (Les étudiants de
l’Académie de Théologie de Blaj dans les années 1806-1911). AIICN, 2003, 42, 325-334.
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Birodalmon kívüli egyetemjárást korlátozó politikája. A 19. század első felében
abszolút számban nőtt ugyan az erdélyi peregrinusok száma az előző félévszázadhoz
képest – 1705 diákról 2193 diákra – de az egyetemjárás arányai gyökeresen
megváltoztak.
1. táblázat
Erdélyi és partiumi diákok az európai egyetemeken
és akadémiákon 1800-1849410
Régiók
Bécsi tanintézetek
Kisebb birodalmi tanintézetek
Itáliai birodalmi egyetemek
Habsburg birodalom összes

1800-1849
1566
131
17
1714

Német egyetemek és akadémiák
Hollandiai egyetemek
Svájci egyetemek, akadémiák
Birodalmon kívüli összes

477
1
1
479

Együtt
Birodalmi %
Birodalmon kívüli %

2193
78,1
21,9

Drasztikusan visszaesett a német protestáns egyetemet látogató erdélyiek
száma, az előző félévszázadhoz képest kevesebb mint felére csökkent, 1059 diákról
479 diákra. Ez azt jelenti, hogy a protestáns erdélyi diákok protestáns egyetemekre
történő peregrinációja, amely eddig mindig hagyományosan a teljes erdélyi
egyetemjárás túlnyomó többségét tette ki, most arányaiban is annyira lecsökkent, hogy
az összperegrináció mintegy 22%-át tette ki. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
ennyire lecsökkent volna a protestánsok külföldi képzése, hanem azt, hogy ők is a
Birodalmon belül, elsősorban a főváros, Bécs egyetemét, politechnikumát, illetve
akadémiáit látogatták nagyobb számban. A protestáns egyetemek közül ebben a
korszakban a Közép-Európa vezető egyetemévé váló, új berlini egyetemet övezte a
legnagyobb érdeklődés, ahová 1832-től egyre többen iratkoztak be Erdélyből (140 fő),
de szép számban jelentkeztek természettudományos képzésre Göttingenben is (82 fő).
Lipcse (61 fő), Tübingen (59 fő), Jéna (54 fő), Halle (27 fő) a protestánsok
hagyományos képzési helyei. A gyakorlati képzés iránti igényt fejezi ki, hogy a
hohenheimi mezőgazdasági akadémián 11 erdélyi iratkozik be.
Ezzel szemben a birodalmon belüli erdélyi peregrináció a 19. század első
felében majdnem háromszorosára nő az előző félévszázadhoz képest, 646 diákról 1714
diákra, a teljes erdélyi egyetemjárás 78%-át teszi ki. Ezen belül Bécsben 1566 erdélyi
tanult tovább, ez a teljes erdélyi peregrináció 71%-a. Ebben a korban a bécsi
felsőoktatási intézményeket már nem kizárólag katolikusok látogatták, hanem
protestánsok is. Az erdélyi peregrináció irányait ekkor már nem határozza meg
Az adatokat az ELTE Levéltárában készített újkori magyar peregrinációs adatbázisból kérdeztem le,
Szögi László szíves engedélyével.
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kizárólagos módon a felekezeti hovatartozás, ami összefügg azzal, hogy az akadémita
értelmiség elvilágiasodása a 19. század első felében felgyorsult. 1801-1849 között a
„bújdosó diákok”-nak mindössze 40%-a lett egyházi értelmiségi, míg 60%-a már
világi értelmiségi pályát választott.411 Csak a bécsi egyetemen 687 erdélyi diákról
tudunk, a bécsi Polytechnikumba pedig 261-en iratkoztak be Erdélyből, ezzel a
második helyen áll az erdélyi egyetemjárásban. A történeti Magyarországon nem lévén
műszaki képzés – ebben nagy szerepe volt a bécsi kormányzat centralizáló
politikájának – a bécsi Műegyetem mérnöki tagozata egyre növekvő igénynek tett
eleget. A bécsújhelyi katonai akadémián 168 erdélyi diák tanult, míg a bécsi
hadmérnöki akadémián 123-an, a katonai-műszaki ismeretek magas szintű oktatása
nem csak a katonai pályára készülőknek, hanem a polgári pályán is hasznos volt.
Végül ötödikként a bécsi Képzőművészeti Akadémiára is, amely a maga nemében
egyedülálló képzést nyújtott, 105 erdélyi diák iratkozott be. Az örökös tartományok
kisebb egyetemei a 19. században már nem tudták felvenni a versenyt Béccsel: Graz,
Linz, Klagenfurt, Innsbruck akadémiájára összesen 66 erdélyi diák iratkozott be.

SZABÓ MIKLÓS – SZÖGI LÁSZLÓ: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 17011849. i. m. 36.
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IV. 1. A Kolozsvári Királyi Akadémiai Líceum (1784-1848)
II. József uralkodásának évtizede a kolozsvári tanintézet számára is radikális és
folyamatos változásokat hozott. Az évtized elején még egyetemi rangú tanintézetet a
császári rendelet 1784-ben megfosztotta egyetemi címétől – akárcsak a Birodalom
többi jezsuita alapítású egyetemeit, mint Graz, Innsbruck, Olmütz egyetemét – így a
tanintézet királyi akadémiai líceumként fungált tovább (Lyceum Regium
Academicum). A királyi jelző a korban a nyilvánosság jelölésére szolgált, másrészt a
tanintézet katolikus jellegére utalt. A folyamatos változás jegyében három évre (178486) ismét visszakerült ide Gyulafehérvárról a teológiai képzés, II. József a püspök
fennhatósága alól ide kívánta központosítani az erdélyi papképzést egy új szellemű, az
államhoz hű papság kialakítása érdekében. Ekkor (1785) oszlatták fel az évszázados
hagyományú nevelőintézeteket, a nemesi konviktust és a Szent József szemináriumot,
ami a diákság létszámának drasztikus visszaesését vonta maga után: míg 1777-ben a
gimnázium tanulóinak száma 346, 1787-ben már csak 101, s 1788-ban mindössze 85.
A piaristák egy része – a konviktusok megszűntével – kénytelen volt eltávozni
Kolozsvárról, csak a bölcsészeti és gimnáziumi tanárok, és az elemi iskolák igazgatója
maradtak helyt. Távozott az első rektor, Pálya István, aki innen Vácra nyert beosztást,
s csak hosszú évek múlva, mint rendfőnök látogatott ismét Kolozsvárra. A rendház így
hat évig főnök nélkül maradt. II. József halála után nagyjából visszaállt a régi rend:
eltörölték a tandíjfizetést és a konviktusi rendszer ismét helyreállt.
Az 1790-es években stabilizálódott az intézmény helyzete, ugyanakkor a
kormányzat az új gubernátor, Bánffy György javaslataira – aki szívügyének tekintette
Erdély katolikus líceumának sorsát, amelynek királyi igazgatói tisztét is betöltötte –
komoly fejlesztésekbe fogott a líceumban. A 90-es években jónéhány új tanszéket
alapítottak mind a három fakultáson, úgyhogy a líceum a 19. század elejére nagyjából
elnyerte végleges szervezeti formáját, bár fejlesztések, további tanszékalapítások a
későbbiek folyamán is előfordultak.
A kolozsvári akadémiai líceum élén Mária Terézia óta királyi igazgató állt: e
tisztséget 1774-től 1818-ig mindig Kolozs megye főispánja töltötte be, kezdetben gróf
Bánffy Dénes, majd őt követték gróf Bánffy György, gróf Csáky János, báró Jósika
Antal, gróf Haller József és báró Kemény Ignác. Az igazgatást 1787-ig a királyi
igazgatók közvetlenül végezték, ettől az évtől csak felügyeletet gyakoroltak, az intézet
érdekeit a felsőbb fórumokon képviselték. 1787-ben a közvetlen igazgatással a rektor
lett megbízva, akit az akadémiai szenátus évente választott felváltva a jogi és a
bölcsészeti kar tanárai közül (az orvosi kar tanárai közül nem), ő volt egyben a
szenátus elnöke. A rektori címet 1792-ben a prodirektori cím váltotta fel. A líceum
irányításában 1818-ban történt nagyobb változás: I. Ferenc az összes erdélyi római
katolikus tan- és nevelőintézet főigazgatójává a római katolikus püspököt nevezte ki –
aki ekkor Rudnay Sándor volt – egyúttal pedig a kolozsvári királyi akadémiai líceum
főigazgatóságát is a püspökre ruházta, így 44 év után véget ért a Kolozs megyei
főispánok főigazgatósága. A püspök-főigazgatók sorában Rudnay után 1821-ben
Szepesy Ignác következett, aki 1823-ban lemondott az erdélyi katolikus tanintézetek
főigazgatói tisztéről, így a kolozsvári líceum igazgatását ideiglenesen guberniumi
tagok látták el (Szabó János apát, Lázár László kancellár), míg Kovács Miklós
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püspökkel vissza nem állt a főigazgatói tisztség. A líceum közvetlen igazgatása 1834ig a prodirektorok kezében volt – akiknek tanári elfoglaltsága is volt – ekkor direktori
címmel olyan igazgatót állítottak kinevezés útján az intézmény élére, aki nem végzett
tanári teendőket.
A líceum elhelyezését illetően, 1817-1821 között elkészült a tanintézet új
épülete, amelyet a lebontott, régi jezsuita iskolaépület helyébe emeltetett a
főkormányszék a Katolikus Tanulmányi Alap jövedelmeiből. Ugyanakkor a piaristák
elvesztették a nemesi konviktus, a Theresianum épületét, amelyet 1811-ben a
Kolozsvárra költözött Guberniumnak kellett átadniuk hivatali épület céljára, amelyért
éves bérletet fizetett a főkormányszék. Noha a piaristák többször kérték a Theresianum
visszaadását, ezt nem sikerült elérni, sőt végül az épületet a Katolikus Tanulmányi
Alap 1840-ben eladta az államnak.
Az akadémiai líceum három fakultása közül a jogi és a bölcsészeti kar képezett
szorosabb szervezeti egységet: a piaristák kezén csak a bölcsészeti kar maradt, a jogi
karon világiak tanítottak. Az orvos-sebészi képzés a főiskola keretén belül bizonyos
önállósággal rendelkezett, az orvos-sebészi tanszékek 1817-től szervezetileg is OrvosSebészeti intézetbe tömörültek. A királyi főigazgató közös személye azonban
egységbe fogta a tagozatokat.
A Mária Terézia által 1774-ben felállított jogi karon kezdetben két tanszék
működött: az egyházi- és büntetőjog, valamint a természet-, köz-, magánjog és római
jog. A harmadik tanszéket 1776-ban állított fel, ez az erdélyi jog tanszéke. Az 1790-es
években Bánffy gubernátor közbenjárására a kolozsvári jogi kar fejlődése nagy
lendületet vett, I. Ferenc ekkor alapította meg további négy tanszékét: a bányajog,
nemzetgazdaság és pénzügytan, statisztika és közigazgatás tanszékét. A 19. század
első évtizedeiben újabb tárgyakkal bővült a jogi képzés: 1809-ben bevezették
mezőgazdaságtant, mint rendkívüli tárgyat, valamint 1816-ban létesült az oklevéltan
tanszéke. A jogi karon tehát összesen 9 tanszéken a szorosan vett jogi tárgyak mellett
olyan gyakorlati jellegű képzésben részesültek a hallgatók, amely magában foglalta a
pénzügyi-közgazdasági ismereteket, az Erdélyben legfontosabb iparág, a bányászattal
kapcsolatos elméleti-jogi ismereteket, a statisztikát, mint a korszak új, feltárórendszerező tudományágát és a hivatalnoki ismereteket, a kettős könyvvitelt. A
mezőgazdaságtan – amelyet Erdélyben kizárólag itt tanítottak – legalább elméleti
szinten ismereteket nyújtott a korszerű földművelési-gazdálkodási módszerekről. A
paleográfiát – ismét elsőként Erdélyben – Kolozsváron nem a bölcsészkaron, hanem a
jogi kar keretében oktatták, bevezetése az Erdélyben hagyományosan erős
történettudományi képzés és történetírás művelésében jelentett előrelépést, eszközként
szolgált a kor történettudománya által oly fontosnak ítélt rendszeres forrásgyűjtéshez.
Látható, hogy a kolozsvári királyi akadémiai líceum jogi karán olyan szakismereteket
is megszerezhettek az itt tanuló erdélyi ifjak, amelyeket más hazai felsőoktatási
intézményekben nem oktattak. A protestáns kollégiumokban is már a 18. század végén
bevezették a jogtudomány oktatását, Nagyenyeden 1792-ben, Marosvásárhelyen 1797ben, Kolozsváron az Unitárius Kollégiumban 1805-ben, a Református Kollégiumban
1830-ban. Itt olyan nagynevű jogtudósok oktattak a reformkorban, mint Szász Károly
(a kolozsvári líceum volt növendéke) Nagyenyeden, vagy Dósa Elek
Marosvásárhelyen, akiknek saját kéziratukból tartott előadásaira özönlöttek a diákok –
a katolikus iskolákból is. De ezen kollégiumok mindegyikének továbbra is feladata
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maradt a papképzés, a felső tagozaton – kissé már korszerűtlenül – továbbra sem
különült el a filozófia, jog és teológia oktatása, valamennyi tógátus diáknak, a nem
egyházi pályára készülőknek is, kötelező volt a teológia tanulása is. A kolozsvári
líceum jogi karán a 19. század első felében tanító tanárok között találunk konzervatív,
az abszolutista rendszert tankönyvein keresztül szolgáló professzort, mint Bánó István,
de olyan professzorokat is, akik az európai gondolkodás közvetítői voltak és a hazai
igényeknek megfelelően alkotó módon dolgoztak: említhetjük a román származású
Vajda Lászlót, aki az erdélyi polgárjog-történet szinopszisát jelentette meg; Sebestyén
Gergelyt, aki a helyhatóságok és testületek szabályrendeleteinek összegyűjtésével
végzett úttörő munkát; Huber Ferencet, aki a politikai tudományokban kora egyik
legképzettebb jogtudósa volt; vagy a kolozsvári születésű, ragyogó pályát befutott
Récsy Emilt, aki tanulmányait az akadémiai líceumban kezdte (1835-1838, végig
eminensként) és Pesten fejezte be, visszatérvén 1846-tól 1848-ig a jogi karon tanított,
majd 1850-től haláláig a budapesti egyetem jogi fakultásán működött, mint a római jog
tanára.
A bölcsészeti karon a tanintézet egyetemi korszakában négy tanszék volt:
filozófiai, történeti, matematikai és fizikai. Átmenetileg külön tanszéken oktatták az
alkalmazott matematikát, de ez megszűnt. Bánffy György gubernátor szorgalmazására
I. Ferenc 1796-ban a líceumban egyszerre öt katedrát létesített: a vegytan, ásványtan,
természetrajz, füvészet és technológia tanítására.412 Valamennyi újonnan létesített
tanszék a természettudomány egy-egy ágát képviselte: így a kolozsvári líceum
bölcsészkarán a képzés természettudományos jelleget öltött, a 9 tanszékből egyedül
kettő, a filozófia és a történelem képviselte a klasszikus humántudományokat. Ez a
jelleg egyébként teljesen megfelelt a piarista rend – amely a bölcsészkart látta el
tanárokkal – gyakorlatias oktatási rendszerének. A kegyesrendi atyák közvetítésével a
kolozsvári líceum ismét az európai katolikus oktatás legkorszerűbb rendszerébe
kapcsolódott be, törekvései és módszerei ezért jártak előtte több tekintetben a
megszokott erdélyi viszonyoknak.413 A kolozsvári piarista tanárok személyükben
biztosították a magyarországi katolicizmussal való szoros kapcsolatot, hiszen közöttük
alig akadt erdélyi születésű. Erdélyben a középkor óta működő ferenceseken kívül más
rend nem nagyon tudott meggyökerezni. A piaristáknak Kolozsváron kívül két helyen
volt rendházuk, Besztercén és Medgyesen, gimnáziumuk a 19. században pedig már
csak Besztercén. A rendnek csak Magyarországon működött novícius-háza, így
általában magyarországi ifjakból nevelhetett rendtagokat, akik később a kolozsvári ház
tanárai lettek. Az egységes rendi szervezet következtében e tanárok életpályája
többnyire azonos mederben haladt: nagy részük Nyitrán végezte bölcseleti és teológiai
tanulmányait, majd valamelyik felvidéki alsóbbfokú iskolában (Podolin, Privigye,
Kisszeben) kezdte s Kalocsán, Tatán, Nyitrán folytatta tanári működését, mígnem
kiválóbbjaik eljutottak vezető tanintézetek (Kolozsvár, Szeged, Vác, Pest) katedráira
vagy a rendházak élére. Tanári és tudományos munkásságuk egyaránt termékeny volt,
jó néhány tanár egyetemi színvonalat biztosított, akkor is, ha a tanintézetnek névleg
nem volt egyetemi rangja.
BISZTRAY GYULA: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. IN: Erdély magyar egyeteme. i.
m. 101.
413
JAKÓ ZSIGMOND: Négy évszázad a művelődés szolgálatában. A kolozsvári Báthori István iskola
jubileuma. IN: JAKÓ ZSIGMOND: Társadalom, egyház, művelődés. i. m. 275.
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A piaristák korszerűsége éppen természettudományos oktatásuk magas
színvonalában állt, ami megfelelt a kor reáltudományok iránti egyre növekvő
igényeinek és követelményeinek. A gyakorlatorientált oktatást a piaristák már
gimnáziumaikban elkezdték, ahol az ifjak a szokásos latinon és filozófián túl modern
nyelveket, hazai történelmet és földrajzot és természettudományos ismereteket
(mértant), a gyakorlatban hasznosítható tudást (hivatalnoki ismereteket), sőt
társaságbeli jártasságot és sportokat is el tudtak sajátítani. A kolozsvári líceumban a
magas színvonalú matematika- és fizikaoktatás mellett tanfolyamokat szerveztek az
asztronómia, a térképészet, az építészet és műszaki rajz, valamint a művészi rajz
oktatására – megint csak elsőként Erdélyben. A nevesebb matematika és természettan
tanárok között megemlíthetjük Buzna Lázár, Korecz Lőrinc, Horváth József, Szabó
Elek, Hoffmann Ignác nevét. A természettudományok mellett a történeti tanszék volt a
bölcsészeti kar legfőbb erőssége, kiváló tanárai országosan ismertek voltak: Bolla
Márton 1784-1799 között tanított Kolozsváron, itt jelent meg háromkötetes egyetemes
története, amelyért I. Ferenc aranyéremmel tüntette ki, és amely rendkívül népszerű
tankönyv volt, hat kiadást ért meg. Itt tanított Katona Dénes, aki polihisztorként
amerikai növények honosításával, gyümölcsnemesítéssel, népélelmezési kérdésekkel is
foglalkozott. Hornyai Ambró is a polihisztor tudós példája, a líceumban történelem
mellett matematikát oktatott, latinnyelvű algebra és geometria tankönyvét az erdélyi
német protestáns iskolákban is használták.
A piaristák nemzeti szellemben oktattak a líceumban, bár az anyanyelvű oktatás
terén hátrább voltak mint a protestánsok iskolái. Az iskolai önkormányzattal
rendelkező protestáns kollégiumokban hamarabb bevezették a magyar nyelvű oktatást,
már az 1830-as években. Ugyanerre a kolozsvári líceumban csak 1847-ben került sor,
hiába szorgalmazta ezt a líceumi tanárok többsége és maga a líceumi főigazgató,
Kovács Miklós püspök is.414
A harmadik kar, az orvosi fakultás működése 1775-ben egyetlen tanszékkel
indult, amelyet a bonctan, sebészet és szülészet számára állított fel Mária Terézia. A
második tanszéket, az állatgyógyászatit II. József állította fel 1787-ben. Az orvosi kar
I. Ferenc alatt indult fejlődésnek, 1792-93-ban két új tanszéket alapítanak: 1. a vegy-,
élet-, és kórtan, és 2. a szemészet számára. Jóval később 1820 körül alapítják az ötödik
tanszéket, a törvényszéki orvostant, a hatodikat 1831-ben a belgyógyászat számára,
hetedikként pedig 1838-ban a természettan és növénytan tanszékét. A kolozsvári
líceum 1849-es megszűnése után, amikor az Orvos-Sebészi Tanintézet önállóan
fungált, jött létre 1869-ben két újabb tanszék, a szövettan és a kórbonctan részére.415 A
19. század első felében tehát a kolozsvári líceum olyan 7 tanszékből álló orvos-sebészi
fakultással rendelkezett, amely révén Magyarországon a pesti egyetem után a második
tanintézet volt, ahol orvos-sebészi képzés folyt. A fakultás rangsorbeli helyzete
kezdetben ingadozott, hol a jogi kar utáni második helyen állt, hol a bölcsészkar után a
harmadik helyen. 1808-1817 között mint Facultas Medica ismét a második helyen állt.
Végül 1817-ben az orvos-sebészi tanszékek szervezetileg az Orvos-Sebészi
Tanintézetbe tömörültek, amely ettől fogva a líceumon belül bizonyos önállósággal
rendelkezett. Igazgatási szervezetében 1808-ban változás állt be, az intézet élére
Erdély története I-III.. Szerk. KÖPECZI BÉLA. Budapest, 1986. III. kötet. 1294.
BISZTRAY GYULA: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat. IN: Erdély magyar egyeteme. i.
m. 95-101.
414
415
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elnököt helyeztek, aki az Erdélyi Nagyfejedelemség mindenkori országos főorvosa
(protomedicus) volt. Így egy kívülálló szakember (aki a szigorlatokon is résztvett)
nyert befolyást a tanulmányi rendszerre 1849-ig, az országos főorvosi hivatal
megszűnéséig.
A sebészi tanfolyam kezdetben csak egy évből állt, 1793-94 táján két évessé
vált, végül az 1830-as években 3 éves lett. A gyakorlati oktatást a Karolina országos
kórházban végezték. 1811-1825 között az Intézetben külön sebészi és külön
szülészmesteri képesítésű és külön oklevéllel rendelkező orvosokat képeztek. A
kolozsvári tanintézetben nyert képesítés alapján a sebészi és szülészi gyakorlatot
elvben csak Erdélyben űzhették. Ez a korlátozás nem minősíti a képzés színvonalát,
sőt a leendő sebészek az 1830-as, 40-es években jóval megalapozottabb magyar és
német nyelvű természettudományos képzésben részesültek, mint a pesti orvosi kar
sebésztanfolyamán, ahol előkészítő tudományok előadásáról (vegytan, növénytan)
csak később gondoskodtak. Olyan kiváló tanárai voltak, mint Laffer József, Eckstein
János, Keresztes Elek, Judenhoffer Mihály, Werzár György. Az Orvos-sebészi
Tanintézet mindig igyekezett lépést tartani a kor tudományos fejlődésével, e célból
tanárai számára ismételten külföldi utazásokat biztosított. Az is figyelemreméltó, hogy
tanárai közül hatan mentek át a pesti egyetem orvosi karára. 1844-ben méltán
rendezhették "a magyar orvosok és természet-vizsgálók" ötödik nagygyűlésüket
Kolozsváron.416

416

Erdély története I-III. Szerk. KÖPECZI BÉLA. Budapest, 1986. III. kötet. 1293.
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IV. 1. a. A kolozsvári királyi akadémiai líceum hallgatói társadalma
A hallgatóság vizsgálatának forrástípusai
A kolozsvári líceum diákságának összetétele felől tájékoztató források a 19.
században már bőségesebben és részletesebb adatokat tartalmazva állnak
rendelkezésünkre, mint korábban. Ezek közül a legfontosabb, legtöbb információt
hordozó forrás a líceum beiratkozási anyakönyve, vagy matriculája. Ez a hallgató
legfontosabb személyi adatai (név, életkor, vallás, nemzetiség /nem minden esetben/,
születési hely, társadalmi állás /nem minden esetben/, apa vagy gyám foglalkozása
/nem minden esetben/) mellett a tanulmányaira vonatkozó információkat (beiratkozás
éve, féléve, fakultás, érdemjegyek) is tartalmazza. Az anyakönyveket minden félévben
vezették, ami azért hasznos a kutató számára, mert ha az egyik félév matriculája
esetleg nem maradt meg, a másikkal helyettesíthető az abban az évben beiratkozott
hallgatók listája. Ezek a becses iratsorozatok azonban sajnos nem maradtak meg
hiánytalanul. Időszakunkra vonatkozóan az első részleges (csak a bölcsészhallgatókat
tartalmazó) anyakönyvek az 1790-es évek közepéről származnak (1793-ból és 1794ből). Néhány év szünet után 1798-1804 között ismét vallanak az anyakönyvek, ámbár
a diáknévsorok nem teljesek, főleg a medikus hallgatókat illetően hiányosak. Az 1807es év anyakönyve épségben megmaradt. Az 1809. évi matricula csak a bölcsészeket,
míg az 1811. évi csak a jogász hallgatók neveit őrizte meg. 1813-tól 1818-ig
folyamatosak a források, némelyek teljes, mások részleges tartalommal. Végül 1821től 1834-ig további 12 év anyakönyvei maradtak meg, az 1826. évi és az 1829. évi
kivételével. A líceum akadémiai tagozata matriculáinak 1834-ben vége szakad. A
gimnáziumi matriculák tovább is folytatódnak, de ezek már csak kiegészítő
információt nyújtanak: az egyéb forrásokból összeállított diáknévsorból a gimnáziumi
tanulmányait is Kolozsváron végzett hallgatók adataira vonatkozóan.417
417

ASCN LRC = Archivele Statului Cluj-Napoca. Fond 204. Liceul Romano Catolic Cluj.
1793 — ASCN LRC 4. kötet 1793/94-1795/96
1794 — ASCN LRC 4. kötet 1793/94-1795/96
1798 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801
1799 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801 (1799/1800 I. Sem.); 9. kötet 1799/1800 II. Sem.
1800 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801
1801 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801
1802 — ASCN LRC 12. kötet 1802/03 I. Sem.
1803 — ASCN LRC 13. kötet 1803/04 I. Sem.
1804 — ASCN LRC 14. kötet 1804/05 I. Sem.; 17. kötet 1804/05 II. Sem.
1807 — ASCN LRC 18. kötet 1807/08 II. Sem.
1813 — ASCN LRC 24. kötet 1813/14
1814 — ASCN LRC 30. kötet 1814/15 I. Sem.; 28. kötet 1814/15 II. Sem.
1815 — ASCN LRC 29. kötet 1815/16 I. Sem.
1816 — ASCN LRC 26. doboz 1815-1816.
1821 — ASCN LRC 35. kötet 1821/22 I. Sem.; 36. kötet 1821/22 II. Sem.
1822 — ASCN LRC 40. kötet 1822/23 I. Sem.; 43. kötet 1822/23 II. Sem.
1823 — ASCN LRC 44. kötet 1823/24 I. Sem.; 45. kötet 1823/24 II. Sem.
1824 — ASCN LRC 49. kötet 1824/25 I. Sem.; 46. kötet 1824/25 II. Sem.
1825 — ASCN LRC 50. kötet 1825/26 I. Sem.; 51. kötet 1825/26 II. Sem.
1827 — ASCN LRC 55. kötet 1827/28 I. Sem.; 53. kötet 1827/28 II. Sem.
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Az 1848-ig terjedő vizsgált időszak hallgatói névsora teljessé tehető a
nyomtatásban megjelenő értesítők segítségével. Az évenként megjelenő iskolai értesítő
szűkszavúbb forrástípus a matriculánál, szakokra és évfolyamokra bontva betűrendben
közli a hallgatók névsorát, értesítve a közönséget mindkét félév vizsgaeredményeiről,
a tanulók érdemsorozatban elnyert helyéről. Ez a forrástípus teljesen megbízható a
hallgatói névsor összeállításában, de a diáktársadalom egyéb jellemzőinek kutatására
alkalmatlan. A kolozsvári líceum akadémiai tagozatának értesítői 1830-től 1848-ig
hiánytalanul megvannak az Országos Széchenyi Könyvtár értesítő gyűjteményében,
így a jelzett időszakban a hallgatók nevére és létszámára vonatkozóan pontos
információkhoz juthattam segítségükkel. A gyulafehérvári Batthyáneum Könyvtárának
Aprónyomtatványtárában az 1817. év akadémiai értesítőjét találtam meg.418
Végül harmadik forrástípusként a "lyukak" kitöltésére felhasználtam
névsortöredékeket tartalmazó iratokat is. Például az 1780-as évekre vonatkozóan csak
ilyen közvetett forrásokra támaszkodhattam: 1785-ben és 1789-ben a Gubernium
nyomtatott formában közreadta az ösztöndíjat elnyert katolikus diákok névsorát. Ezek
természetesen nem helyettesíthetik a teljes diáknévsort, de némi tájékoztatással
szolgálnak.419 Hasonlóak a kolozsvári líceum tanári kara által a Gubernium oktatásügyi
bizottsága számára készített félévi vizsgajelentések, amelyekben informálják a felső

1828 — ASCN LRC 56. kötet 1828/29 II. Sem.
1830 — ASCN LRC 58. kötet 1830/31 I. Sem.; 59. kötet 1830/31 II. Sem.
1831 — ASCN LRC 63. kötet 1831/32 I. Sem.; 64. kötet 1831/32 II. Sem.
1832 — ASCN LRC 66. kötet 1832/33 I Sem.; 67. kötet 1832/33 II. Sem.
1834 — ASCN LRC 71. kötet 1834/35 I. Sem.; 70. kötet 1834/35 II. Sem.
1835 — ASCN LRC 73. kötet 1835/36 I. Sem.
418
OSZK Ért. = Országos Széchenyi Könyvtár Értesítő Gyűjteménye; GyBatth. = Gyulafehérvári
Batthyaneum Könyvtár Aprónyomtatvány Gyűjteménye
1817 — GyBatth Inv. 24184. Auditores Juridicae et Philosophicae Facultatis in Regio Lyceo
Claudiopolitano ... Anno MDCCCXVIII.
1818 — GyBatth Inv. 24185. Auditores Juris et Philosophiae in Regio Lyceo Claudiopolitano ... Anno
MDCCCXIX; OSZK Ért. 1064/1819 I-II.
1833 — OSZK Ért. 1064. Auditores Juris, Philosophiae et Chirurgiae in Regio Lyceo
Claudiopolitano ... Anno MDCCCXXXIV.
1836 — OSZK Ért. 1064. Auditores ... ; GyBatth. Inv. 24199. Auditores ...
1837 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1838 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1839 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1840 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1841 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1842 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1843 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1844 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1845 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1846 — OSZK Ért. 1064. Auditores ... ; GyBatth. Inv. 24208. Auditores ...
1847 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
419
1785 — GyBatth. Inv. 23928. Elenchus Studiosorum Juvenum Catholicorum, quibus pro Anno hoc
Scholastico 1786 Stipendia applacidata sunt. 2052/1786.
1789 — GyBatth. Inv. 24171. Nomina Studiosorum, qui e fundationibus Catholicis Juventutis
Transylvanae pro Anno Scholastico 1789/90 Stipendia impetrarunt. 178/1790.
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szervet a tanintézetben folyó munkáról (vizsgakérdések, vizsgára bocsátott személyek
nevei), mint például az 1809, 1811, 1812 tanévi felterjesztések.420
Az eddig felsorolt források alapján a vizsgált időszakban, 1785-től 1848-ig
terjedő időszakban 46 esztendő diáknévsorait sikerült rekonstruálnom, igaz, hogy ezek
nem minden évben teljes listák, csak részlegesek, amilyent a források lehetővé tettek.
A fennmaradt hiányzó évekből további 13 esztendő diáknévsorait sikerült részben
összeállítanom a nemesi konviktus anyakönyvéből: II. József halála után
visszaállították a kolozsvári nemesi konviktust is, amelynek máig megőrzött
anyakönyvében 1791-ben újra elkezdik a bejegyzések vezetését egészen 1848-ig.
Nyilván ebből csak a konviktus nemesi származású hallgatóinak adataira
(évfolyamára, hogy fizetős konviktor, vagy alapítványos alumnus, illetve, hogy melyik
alapítványt élvezi) derült fény, de ez is jelentős eredmény.421 Még így is maradt 3
esztendő (1786, 1787, 1788), amelyekben a diákokra vonatkozóan nem maradt fenn
semmilyen forrás.
Összességében tehát a rendelkezésre álló források alapján a vizsgált időszakban
5276 diák adatait gyűjtöttem össze. Fontos megjegyeznem, hogy ebben a korszakban
kizárólag a líceum felső tagozatára beiratkozott hallgatók adatait rekonstruáltam, tehát
a fenti számban gimnazisták nincsenek benne. Noha a források korlátokat szabtak a
líceum diáksága összetételére irányuló vizsgálódásoknak, remélhetőleg az
összegyűjtött adatok elegendőek ahhoz, hogy – a hiányosságok ellenére – a valóságot
megközelítő képet lehessen alkotni a hallgatói társadalomról.
A hallgatói létszám alakulása
A vizsgált időszakban 5276 hallgató látogatta a királyi akadémiai líceumot. A
hallgatói létszám alakulásáról csak azokból az évekből kaptunk pontos képet, amikor a
források valamennyi tagozat és évfolyam diáknévsorait megőrizték. Ez általában akkor
volt lehetséges, ha megmaradt a líceum beiratkozási anyakönyve. Az 1. táblázatban
feltüntettük az évenkénti diáklétszámokat, ebből látszik, hogy csak 34 évben sikerült
többé-kevésbé teljes diáklétszámot rekonstruálni (a vastagon kiemelt években). Ezek a
18-19. századforduló évei, az 1810-as évek közepe, az 1820-as évek nagyobb része és
végül 1830-tól végig, 1848-ig minden évben megvannak a pontos diáklétszámok.

420

1809 — GyBatth Inv. 24181. Substratum Examinis Primo Semestralis quod e Chemia ... Philosophi
II. Anni Claudiopoli Mense Aprili Anni 1810 Subiverunt.
MOL GTP = Magyar Országos Levéltár. Gubernium Transylvanicum in Politicis F. 46.
1811 — MOL GTP Specimen tentaminis publici ex institutionibus scientiae Ratiocinariae Status Pro
Primo Semestri Anni 1811/12 in Regio Lyceo Claudiopolitano Publice traditis. ad Nr. 3667/1812
1812 — MOL GTP Specimen tentaminis publici ex institutionibus scientiae Ratiocinariae Status Anno
1812/13 in Regio Lyceo Claudiopolitano Publice traditis. ad Nr. 3667/1812.
421
A Liber Continens Nomina et Historias Convictorum Claudiopoli 1703-1848. (= Gyulafehérvári
Főegyházmegyei Levéltár) anyakönyvből az 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1805, 1806, 1808, 1810,
1819, 1820, 1826, 1829 évek hiányzó diák-adatai kerültek kiegészítésre.
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1. táblázat
A kolozsvári líceum évenkénti összlétszámai*
Év
J
1785 19
1789 17
1791 5
1792 7
1793 30
1794 14
1795 9
1796 10
1797 8
1798 32
1799 64
1800 65
1801 43
1802 105
1803 101
1804 114
1805 24
1806 9
1807 86
1808 15
1809 12
1810 29
1811 79
1812 36
1813 69
1814 92
1815 79
1816 42
1817 88
1818 94

M
5

2
3
9
5
6
7

10

24
25
12
4
**
**

Ph Összesen
28
47
58
80
25
30
27
34
60
90
50
64
23
32
27
37
28
36
61
95
118
185
120
194
69
117
137
248
162
270
153
267
37
61
41
50
140
236
35
50
77
89
26
55
25
104
22
58
88
181
155
272
131
222
56
102
84
172
106
200

Év
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847

J
17
14
57
92
69
78
102
14
112
18
16
100
107
110
94
119
97
88
95
114
107
112
104
99
105
116
112
93
87

M
4
11
14
25
27
28
27
49
51
52
71
45
58
42
46
34
36
37
29
39
46
29
36
37

Ph Összesen
29
46
41
55
84
145
106
209
138
221
133
236
132
261
34
48
152
292
99
117
45
61
180
307
208
364
197
358
165
311
171
361
175
317
209
355
179
316
187
347
174
315
174
322
190
331
144
272
171
315
152
314
146
287
129
258
161
285

* A vastagon kiemelt években nagyjából teljes a diáklétszám, a többi évben hiányos. Egy év egy
tanévet jelöl, azaz pl. 1847 = 1847/48 tanév.
** Az 1817. és 1818. évben hiányoznak a medikusok, de a jogászok és bölcsészek száma teljes.

Önmagukban a diáklétszámok nem mondanak sokat, az adatok csak
összehasonlítás révén válnak értékelhetővé. Mivel II. József felsőoktatási koncepciója
Magyarországon egyetlen egyetemet, a pesti egyetemet hagyott meg és a kolozsvári
egyetem-kezdemény továbbfejlesztését leállította, ez utóbbi 1784-től királyi akadémiai
líceumként fungált tovább. Ezzel a kolozsvári tanintézet jellegét és nagyságrendjét
tekintve a királyi akadémiák szintjére került, még ha – tekintve, hogy az orvos-sebészi
fakultással is rendelkezett – sokkal komplexebb szerepet töltött is be Erdélyben.
Tanulságos, ha a líceum jogi- és a bölcsészkarának diák-létszámait ezen jogakadémiák
diáklétszámaival összevetve elemezzük, így a mennyiségi mutatók alapján pontosabb
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képünk alakul ki a kolozsvári tanintézet látogatottságának arányairól (lásd a 2.
táblázatot).
2. táblázat
A királyi jogakadémiák diáklétszámai a 19. század első felében422
Év
1800
1804
1814
1824
1834
1844

Pozsony
Ph
J Össz
359 151 510
164 92 256
165 106 271
214 194 408
185 133 318
117 118 235

Ph
179
190
140
231
149
168

Győr
J
75
75
61
103
86
134

Nagyvárad
Össz Ph
J Össz
254 110 64 169
265 144 59 203
201 146 52 198
334 159 84 247
235 148 57 205
302 144 139 283

Ph
120
153
155
133
171
152

Kolozsvár
J Ph+J M
65 184
9
114 267 —
92 247 25
78 211 25
119 290 71
116 268 46

Össz
194
267
272
236
361
314

A táblázatok alapján a következők állapíthatók meg: az 1784 óta újjászervezett,
akadémiai líceumként működő kolozsvári tanintézet első 12 évéről nincsenek teljes
diáklétszámaink, de becsléseink szerint az 1780-as évek második felében 80 fő körül
mozgott az akadémisták száma, míg az 1790-es években 100 fő körül: az évtized
utolsó két évében, 1798-ban 95 és 1799-ben 185 diákról tudunk. A kolozsvári
líceumban az 1790-es években nagy fejlődés ment végbe, miután Bánffy gubernátor
javaslataira I. Ferenc egymás után új tanszékeket állított fel mind a három fakultáson:
a jogi karon 4, a bölcsészeti karon 5, az orvosi karon 2 tanszéket. Ennek tulajdonítható,
hogy a következő évtizedben, az 1800-as években jelentősen megnőtt a diáklétszám,
ami már pontos számokkal is alátámasztható: 1802 – 248 fő, 1803 – 270 fő, 1807 –
236 fő. Ez az évente átlagosan 250 fős diákság főként a bölcsészeti és a jogi képzésben
vett részt, ekkor még a medikus hallgatók nagyon kevesen voltak, évente 10 fő körül.
Ez a viszonylag magas és stabil diáklétszám jelzi a tanintézet régi hagyományokkal
való beágyazódottságát Erdély kulturális-oktatási életébe, valamint azt, hogy a
közvélemény a jezsuiták után, az Erdélyben eddig nem nagyon ismert piarista tanító
rend tevékenységét zökkenőmentesen elfogadta.
Ha a 19. század első évtizedében összehasonlítjuk a líceum diáklétszámát a
magyarországi jogakadémiákéval, láthatjuk, hogy az 1800-as mintaévben Kolozsváron
a hallgatók összlétszáma 194 fő volt (a medikusokkal együtt, azok nélkül 184 fő), míg
Pozsonyban 510, Győrben 254 és Nagyváradon 169 diák tanult. Kolozsvár tehát ekkor
diákjai számát tekintve a harmadik helyen áll; ugyanez érvényes a joghallgatóira is,
A királyi akadémiák diáklétszámait a következőkből vettem: A Pozsonyi Jogakadémia 1777-1848
közötti diák-adatbázisát Novák Veronika állította össze, ebből a fenti adatokat a szerző szíves
engedélyével használtam. A Győri Jogakadémia diák-létszámait a Győr-Moson-Sopron Megye Győri
Levéltárában őrzött akadémiai matriculákból gyűjtöttem ki. A Nagyváradi Jogakadémia diák-adataira
saját gyűjtésemet használtam, lásd VARGA JÚLIA: A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki
Szeminárium (1741-1848) hallgatósága. Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat. 4. Budapest,
2006. A Kassai Jogakadémia hallgatói adattárának összeállítása még nem készült el, a szakirodalom
alapján rendelkezem ugyan néhány mintaév diáklétszámaival, de mivel ezek nem leellenőrizhető
adatok, nem használtam fel őket.
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Pozsonyban ekkor 151 jogászhallgató tanult, több mint kétszerese, mint Kolozsváron
(65 fő). Azonban már az 1800-as évek közepére Kolozsváron beáll az a 250 fő fölötti
diáklétszám, ami az elkövetkező majdnem három évtizedben, egészen az 1830-as
évekig jellemezni fogja a kolozsvári líceum látogatottságát. Az 1804-es mintaévben
267 diák volt az összlétszám, ez nagyjából azonos a győri (265 fő) és a pozsonyi (256
fő) diáklétszámokkal, Nagyváradot továbbra is jóval megelőzi (203 fő). De ha ezen
belül külön vizsgáljuk a jogászképzést, láthatjuk, hogy Kolozsvár ebben az évben
mindenkit megelőzve első helyen áll (114 fő): kétszer több joghallgatója van, mint
Nagyváradnak (59 fő), de ekkor Pozsonynál is (92 fő).
Az 1808-1813 közötti években a napóleoni hadjáratok időszakában adatsoraink
hiányosak, mindenesetre feltételezhető, hogy a háborús időszakban megcsappant a
hallgatói létszám, amelyet alátámaszt az 1813-as tanév diáklétszáma, amely visszaesett
181 főre. A háborús évek után ismét normalizálódott a hallgatói létszám, 1814-ben 272
fő, 1815-ben 222 fő, 1817-ben 172 fő és 1818-ban 200 fő (ez utóbbi két év
létszámaiban a medikusok nincsenek benne). A fakultások közötti megoszlásban
mintegy 55% a bölcsészhallgató, 35% a jogász és ekkorra már mintegy 9-10%-nyi
orvos-sebész hallgatója is van a líceumnak, évi 24-25 diák. Ha az 1814. mintaév adatai
alapján összevetjük Kolozsvárt a többi jogakadémiával, megállapítható, hogy a század
második évtizedében Kolozsvár (272 fő) és Pozsony (271 fő) látogatottság
tekintetében fej-fej mellett haladnak, bár jogászok többen tanultak itt (106 fő), mint
Kolozsváron (92 fő). Egyébként az egész vizsgált időszakban a jogászképzés
tekintetében a Pozsonyi Jogakadémia áll az első helyen, de utána Kolozsvár követi,
majd Győr és végül Nagyvárad.
A század harmadik évtizedében már majdnem minden évben megmaradtak az
akadémiai matrikulák, ennek megfelelően egyre több évben rendelkezésünkre állnak a
teljes diáklétszámok. Az évtized meglehetősen alacsony látogatottsággal indul, 1821ben mindössze 145 hallgatója van a líceumnak, de a következő évtől egyenletes és
folyamatos növekedésnek vagyunk szemtanúi: már ismét 200 fölöttiek a létszámok és
a hallgatóság száma majdnem eléri a 300-at: 1822 – 209 fő, 1823 – 221 fő, 1824 – 236
fő, 1825 – 261 fő, 1827 – 292 fő. Ebben az évtizedben a diákok átlag 50-55%-a tanult
a bölcsészkaron, átlag 35-37%- a jogi karon és az orvosi karon az évtized közepétől 910%-ot tett ki a hallgató száma, ami azt jelenti, hogy ekkor már minden évben 25-2627 medikus diákja volt a líceumnak. Ebben a növekedésben szerepe volt annak is,
hogy a húszas évek elején a konzervatív szellemű bécsi udvar korlátozta elsősorban a
protestáns magyar diákok külföldi egyetemeken való továbbtanulását - ennek
érdekében protestáns teológiai kart állított fel a bécsi egyetemen, amelyet azonban a
magyarok mégsem látogattak - és e rendelet hatására megnő a reformátusok, de
különösen az unitáriusok létszáma a kolozsvári líceumban. A jogakadémiák sorában
ekkor látogatottság tekintetében kiugróan magasan vezet a Pozsonyi Jogakadémia,
ahol 1823-ban 423, 1824-ben 408 hallgató tanult: a reformkor kezdetén vagyunk,
Pozsony az országgyűlések helyszíne, érthető, hogy az ifjúság özönlött tanulni abba a
városba, amely a politikai- és közélet központi helyszíne volt. Az ifjúság politikai
érdeklődését jelzi, hogy nemcsak a joghallgatók száma nőtt meg, hanem már a
bölcsészkaron is majdnem duplájára nőtt a beiratkozók száma. A 20-as években
Győrben is 300 fölé nőtt a diáklétszám (1823-ban 307 fő, 1824, 334 fő), ezzel a
második helyen áll látogatottság tekintetében. Nagyváradon ekkortájt szintén megnőtt
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a diáklétszám, 1823-ban 258-an, 1824-ben 247-en tanultak, nagyjából annyian, mint
Kolozsváron, ahol a 20-as években önmagához mérten emelkedett a látogatottság, de a
többi akadémiához viszonyítva arányaiban csökkent.
1830-tól kezdődően egészen 1848-ig hiánytalanul rendelkezésünkre állnak az
akadémiai matriculák, ezek alapján mind a három fakultás valamennyi évfolyamának
hallgatói névsorát százszázalékosan rekonstruálni lehetett. A közéleti-szellemi
felpezsdülést hozó reformkorban a diáklétszám 300 fölé emelkedett és kis
hullámzásokkal végig a 300-350 fő fölött mozgott, a maximumot, 364 főt 1831-ben
érve el. 1834-ben hívta össze a bécsi kormány – 1811 óta először – Kolozsvárra a
diétát, amelynek eseményeit a politikai életben új erőként jelentkező diákifjúság is
lázas izgalommal figyelte, sőt előzőleg a kolozsvári akadémisták összecsapása a
katonasággal és a nyomában támadt országos felháborodás is nyomásgyakorlásként
szolgált a kormányzat országgyűlést összehívó döntéséhez. A harmincas években a
líceumban évente általában több mint 100 joghallgató tanult, a bölcsészek száma is
átlag 185 körül mozgott, az orvosi karon pedig megduplázódott a medikusok száma,
1832-ben 51, 1833-ben 52 és a csúcs, 1834-ben 71 orvos-sebész hallgatója volt a
líceumnak, ez 14%-át jelenti az összhallgatóságnak. Ebben az évtizedben a
jogakadémiák sorában Kolozsvárt többen látogatják (1833–311 fő, 1834–361 fő), mint
Pozsonyt, ahol 1833-ban 309, 1834-ben 318 diák iratkozott be, de ebben a vezető
helyben a medikus hallgatók is szerepet játszanak, Kolozsváron csak a jogászok és
bölcsészek valamivel kevesebben voltak, mint Pozsonyban. Kolozsvár vezető
kulturális szerepe az erdélyi magyar szellemi élet fellendülését mutatja, és egyúttal
annak is a jele, hogy az összmagyar kultúrán belül is jelentősen módosult,
felértékelődött a „kisebb magyar haza” kulturális szerepe.
A negyvenes évek közepétől Kolozsváron csekély visszaesést tapasztalhatunk,
1845-től a forradalom évéig tartó három évben ismét 300 fő alá csökkent a hallgatók
száma, ami azzal is magyarázható, hogy az ifjúság politikával szembeni elvárásai nem
teljesültek, az 1841-43-ban és 1846-ban tartott diétákon egyre világosabban látható
volt, hogy illúzió a bécsi udvar reformbarát politikájához fűződő minden remény.
Egyébként Pozsonyban is az előző időszak hatalmas érdeklődéséhez képest
hasonlóképpen csökkent a diáklétszám, 1844-ban 235 diákból 118 jogászhallgató volt,
ugyanekkor Kolozsváron 314 diákból 116 jogász, de már 1846-ben 258 diákból csak
93 jogászhallgató tanult itt. Ezzel szemben a nagyváradi, valamint győri jogakadémiák
joghallgatói számának növekedését tapasztalhatjuk, az évtized közepén mindkét
helyen többen tanultak jogot, mint Kolozsváron. A líceumban a fakultások közötti
megoszlásban a 40-es években az orvos-sebészi intézet hallgatóinak száma a
harmincas évek hatalmas felfutása után egy picit visszaesett, bár 1844-ben „a magyar
orvosok és természetvizsgálók” Kolozsváron rendezték meg ötödik nagygyűlésüket,
ebben az évben volt a legtöbb, 46 medikus hallgatója a líceumnak.
A kolozsvári líceum diáksága kvantitatív mutatóinak a magyarországi
akadémiákkal történt tágabb összehasonlító elemzése fontos része a tanintézet
jelentőségét és szerepét célzó vizsgálatnak – különösen, hogy eddig ilyen jellegű
összehasonlítások nem történtek. Az összevetés eredményeként megállapítható, hogy
nagyságrendjét tekintve a kolozsvári líceum a pozsonyi jogakadémia után következik,
de a győri és a nagyváradi akadémiák előtt foglal helyet a 19. század első felében.
Igaz, hogy összlétszámát tekintve van ez így, vagyis az orvos-sebészi fakultás
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hallgatóit is beleértve, amivel az említett jogakadémiák nem rendelkeztek. Ha csak
külön a jogászképzését nézzük meg, akkor is a második helyen áll az említett három
jogakadémiához viszonyítva, Pozsony után, vagyis a történeti Magyarország területén
a jogásztársadalomnak mintegy 20-22%-át képezte.
Azonban Erdély közjogi különállása és az országrész bizonyos fokig önálló
történeti fejlődése következtében a kolozsvári líceumnak – Erdélyben egyetlen
katolikus jellegű, nyilvános, állami támogatású felsőoktatási intézménynek, ahol a 19.
század első felében már nem kizárólag katolikusok tanultak, hanem egyre több
protestáns is látogatta – kulturális-szellemi hatása és feladata sokrétűbb és minőségileg
másabb, mint a szűkebb Magyarország egy-egy régiójának bölcsészeti és jogi képzését
ellátó királyi jogakadémiáké.
Ahhoz, hogy a kolozsvári akadémiai líceum jelentőségéről és szerepéről pontos
képet nyerjünk, természetesen ki kell jelölnünk helyét az erdélyi felsőoktatásügyben is.
Most itt csak arra vállalkozunk, hogy a protestáns kollégiumok diáklétszámaival való
összevetéssel megállapítsuk, hogy a tanintézet az erdélyi ifjúság felsőfokú képzésében
milyen arányban vállalt szerepet. Mivel csak két protestáns kollégium esetében
rendelkezünk kiadott diáknévtárakkal, ezért összehasonlításunkat csak Nagyenyedre és
Marosvásárhelyre korlátozzuk. Mivel ezen kollégiumok adattárai sem a teljes
évenkénti diáklétszámokat közlik, hanem a tógátus diákok aláírási jegyzőkönyvei
alapján a felső tagozatra évenként beiratkozott, „szubszkribált” diákok létszámát, ezért
a kolozsvári líceumban is az évente újonnan beiratkozott diákok számát vettük alapul
az összehasonlításhoz.423
3. táblázat
A kolozsvári líceum és az erdélyi protestáns kollégiumok első beiratkozói
Tanintézet
Kolozsvár
Nagyenyed
Marosvásárhely

1800 1804
94
127
38
42
32
34

1815
85
34
25

1821
97
67
43

1825
111
74
28

1831
170
77
57

1835
134
72
50

1841 1844
331* 314*
230* 226*

* Az 1841. és 1844. évben a teljes diáklétszámokat tüntettük fel.

Táblázatunk alapján első ránézésre megállapítható, hogy vizsgált
időszakunkban a kolozsvári líceum akadémiai tagozata népesebb volt, mint a
protestáns kollégiumok felső tagozatai, még Nagyenyednél is. A 19. század első két
évtizedében két és félszer, háromszor több diák iratkozott be Kolozsvárra, mint
Nagyenyedre. Az 1820-as években Nagyenyed vonzereje nagyon megnő az erdélyi
fiatalság körében, kétszer többen iratkoznak be ide (1825 – 74 fő), mint az előző
évtizedben (1815 – 34 fő). Ennek oka abban rejlik, hogy Nagyenyeden olyan kiváló
tanáregyéniségek működtek ekkor, akik teljesen megújították a kollégium
szellemiségét, nemcsak az oktatás tartalmát korszerűsítve, hanem a Habsburgabszolutizmus konzervatív politikájával szemben a polgári átalakulást célzó liberális
politikai törekvéseket és a nemzeti eszme elsőbbségét hirdetve a diákoknak. A
fordulópont elsősorban a nagyenyedi kollégium legnagyobb hatású professzora, a
A nagyenyedi diáklétszámokra lásd: JAKÓ ZIGMOND – JUHÁSZ ISTVÁN: Nagyenyedi diákok 1662-1848.
i. m., a marosvásárhelyi diáklétszámokra pedig TONK SÁNDOR: A marosvásárhelyi református
kollégium diáksága 1653-1848. Fontes Rerum Scholasticarum VI. Szeged, 1994.
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jogász Szász Károly nevéhez köthető, aki 1822-ben foglalta el professzori székét, de
mellette két historikus, Herepei Ádám és Hegedűs Sámuel, valamint Köteles Sámuel, a
kantiánus filozófia hazai meggyökereztetője is maradandó hatást gyakoroltak. A
nagyenyedi fellendült látogatottság ellenére az 1820-as években is Kolozsváron
iratkoztak be többen, 1825-ben 111 diák, akik közül 79-en a bölcsészkarra, 17-en a
jogi karra és 15-en az orvosi karra jelentkeztek. A harmincas években volt, mint láttuk,
Kolozsváron a legmagasabb a diáklétszám, 1831-ben 170, 1835-ben 134, 1838-ban
141 diák iratkozott be ide, vagyis duplája a hallgatói létszám a nagyenyedinek. A
negyvenes évekből már rendelkezünk a nagyenyedi kollégium felső tagozatos
diákjainak pontos számával: ebből látható, hogy a kolozsvári líceum akadémista
diákjai mintegy 30%-al többen voltak, mint a nagyenyedi kollégium tógátusai. Ezek az
adatok a kolozsvári líceumot az erdélyi felsőoktatási intézmények között
látogatottságát illetően az első helyre teszik. Azt lehet mondani tehát, hogy a
kolozsvári királyi akadémiai líceum korszakunkban Erdély legnagyobb főiskolája volt,
amely - állami fenntartású intézmény lévén - nyitva állt valamennyi felekezet és
nemzetiség számára, akik különböző mértékben, de éltek is ezzel a lehetőséggel.
A hallgatóság fakultások közötti megoszlása
Ami az egyes fakultások látogatottságát illeti, a diákok többsége, 3989 fő (75%)
a bölcsészkarra iratkozott be, közülük sokan, 2375 fő (az összlétszám 45%-a)
kizárólag a bölcsészetet végezték el. Ezek egy része aztán álláshoz jutott állami, városi
vagy megyei tisztségekben, kisebb részük pedig továbbtanult, ritkább esetben más
jogakadémiákon, vagy a Pesti Egyetemen, esetleg a Monarchia más egyetemein. A
bölcsészeti fakultást elvégzők kevesebb mint fele, 1614 fő folytatta tanulmányait a jogi
karon. Tehát a beiratkozott bölcsészhallgatók 60%-a nem folytatta tanulmányait a
kolozsvári jogi karon, míg 40%-uk igen. A kolozsvári líceum Erdélyben egyedülálló
képzési lehetőségeket nyújtott hallgatói számára: bölcsészkarán a hagyományos
filozófiai oktatás mellett a piaristák korszerű természettudományos képzést
valósítottak meg, olyan tárgyak oktatásával, amelyeket máshol nem tanítottak
Erdélyben. Magas szintű matematika-oktatás folyt még például a marosvásárhelyi
kollégiumban, amelynek tudománytörténeti jelentőségét Bolyai Farkas neve fémjelzi,
Kolozsváron viszont külön tanszéket szerveztek a vegytan, ásványtan, természetrajz,
füvészet és technológia tanítására is. Már a tanszékek és tanárok száma is a többi
kollégium fölé emeli a kolozsvári líceumot, különösen a bölcsészeti karon folyó
képzés tekintetében – amelynek máshol még mindig inkább előkészítő jellege van – itt
pedig súlyát tekintve egyenrangú a többi karral.
Kizárólag a jogi karra 834 fő, az összhallgatóság 16%-a iratkozott be. Ha ehhez
hozzáadjuk azok számát is, akik előtte még a bölcsészkart is elvégezték, 2448 fő,
vagyis az összlétszám 46%-a végzett a líceum jogi tanfolyamán. Összegzésként
megállapítható, hogy líceumba beiratkozó diákok 45%-a csak bölcsészeti
tanulmányokat folytatott, jogi végzettségű viszont a diákok 46%-a lett (beleértve
azokat is, akik bölcsész előtanulmányokat folytattak). A kolozsvári líceum, a kerületi
királyi jogakadémiákhoz hasonlóan, elsősorban saját régiójának, Erdélynek jogi
végzettségű szakemberszükségletét elégítette ki. Ide lehetett jönni a négy református
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(Nagyenyed, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely) és a kolozsvári unitárius
kollégiumból is befejezni vagy kiegészíteni a jogi tanulmányokat, amely után a
marosvásárhelyi Királyi Táblán végzett gyakornoki munka volt szükséges az ügyvédi
oklevelet megszerzéséhez.
4. táblázat
A kolozsvári líceum diákjainak megoszlása a három fakultáson
Fakultás
Összes bölcsészetre beiratkozott diák
Ebből kizárólag bölcsészetet tanult
Összes jogra beiratkozott diák
Ebből kizárólag jogot tanult
Bölcsészetet és jogot tanult
Összes orvos-sebészetre beiratkozott diák
Ebből kizárólag orvos-sebészetet tanult
Összes diák

Diák
3989 fő
2375 fő
2448 fő
834 fő
1614 fő
468 fő
453 fő
5276 fő

%
75%
45%
46%
16%
30%
9%
8,5%
100%

Ami egyedülállóvá teszi a líceumot, az természetesen a orvos-sebészi képzés:
ez már olyan egyetemi jellegű fakultás, amellyel a hagyományos jogakadémiák nem
rendelkeznek. Az orvos-sebészi tanfolyamra 468 fő, a hallgatók 9%-a iratkozott be. A
medikus hallgatók szakmai irányultságára jellemző, hogy kizárólag ezt a fakultást
látogatták (mindössze 15 medikus hallgató tanult jogot vagy bölcsészetet is) és
tanulmányaik végeztével vagy sebészi-szülészi gyakorlatot folytattak, vagy tovább
folytatták orvosi tanulmányaikat a Pesti Egyetem, esetleg a Bécsi Egyetem orvosi
karán. A három éves orvos-sebészi képzéssel a kolozsvári líceum hatalmas
szükségletet elégített ki, megvalósította a „hazai” orvosi szakképzést és ellátta Erdélyt
az eddig oly hiányzó egészségügyi szakemberekkel – még ha az itt végzettek
formálisan nem is egyetemi oklevéllel rendelkeztek, szaktudásuk a pesti egyetemen
végzettekével volt egyenrangú.
Árnyalja a képet a hallgatóság lemorzsolódásának vizsgálata. Az egész
korszakot tekintve, átlagosan a második évfolyamra a hallgatók 60%-a iratkozott be, a
harmadikra a 31%-uk és a negyedikre a 18%-uk. Ezen belül viszont az 1830-1848
közötti időszakban némileg módosulnak az arányok: másodévre a hallgatók 75%,
harmadévre a 43%-a és negyedévre a 30%-uk iratkozott be, amit úgy is lehet
értelmezni, hogy nőtt azon diákok száma, akik négy évfolyamot végeztek el, vagyis
nőtt a jogot végzett hallgatók száma.
Vizsgálatunk arra is kiterjedt, hogy milyen arányban tanultak tovább a
kolozsvári líceum hallgatói közül és melyek voltak a preferált felsőoktatási
intézmények, fakultások, választott szakok.424 Az 5276 akadémista közül 532
hallgatóról (az összhallgatóság 10%-a) rendelkezünk továbbtanulási adattal. Közülük
A továbbtanulásra vonatkozó információkat a jezsuita korszak diákságának vizsgálatánál is használt
kiadott adattárak áttekintése során nyertük. Az adattárak közül a külföldi továbbtanulásra a
„Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban” című peregrinációs kiadvány-sorozat megfelelő
köteteit használtuk, valamint a SZABÓ MIKLÓS – SZÖGI LÁSZLÓ: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok
európai egyetemeken 1701-1849. Marosvásárhely, 1998. című kötetet, a magyarországi felsőoktatási
intézményekben való továbbtanulásra pedig a SZABÓ MIKLÓS: Erdélyiek magyarországi egyetemeken
1848 előtt. Marosvásárhely, 2005.
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238-an „itthon” folytatták tanulmányaikat, a gyulafehérvári szemináriumba mentek
teológiát tanulni. Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk a külföldön teológiát végzettek
számát, összesen 322 kolozsvári akadémista, vagyis 6%-uk választotta a líceumi
előtanulmányok után végül a papi hivatást.
Így tulajdonképpen csak 294 kolozsvári hallgatóról (5,5%) mondható el, hogy
Erdély határain kívül folytatta tanulmányait. Ezek nagy többsége, 238 diák
Magyarországon tanult tovább, 56-an pedig külföldi egyetemeken. Érdekes
konstatálni, hogy milyen hivatásokat választottak a diákok, milyen célból mentek
Kolozsvárról továbbtanulni a pesti egyetemre vagy más tanintézetbe, illetve külföldre.
Ez alapján is lemérhető az erdélyi társadalom laicizálódása, hiszen egyre kevesebb
diák választotta az egyházi pályát: csak 84 hallgató (28%) ment teológiára, ezeknek
legnagyobb csoportját a piarista rendbe lépett ifjak teszik ki (37 fő), akiket kolozsvári
tanáraik a rendi papnevelőbe, Nyitrára küldtek kiképeztetésre.425 Pesten 11-en
iratkoztak be a teológiai fakultásra. Még mindig voltak hallgatók, akik a teológia
kedvéért mentek külföldre tanulni (32 fő), a legtöbben Bécsbe, de 1-2 hallgató eljutott
Páviába, Lipcsébe, Jénába. Az Erdély határain kívül továbbtanulók többsége (210 fő,
72%) azonban már azért tanult tovább, hogy világi hivatásához nyerjen alaposabb
képzést. Legnagyobb az orvos-sebész-gyógyszerészi pályát választók csoportja, ami
nyilván összefügg azzal, hogy ők Kolozsváron megalapozhatták orvosi tanulmányikat.
87 hallgatót regisztráltam, akik közülük 49-en az orvosi karra, 30-an sebészi és 8-an
gyógyszerészi kurzusra iratkoztak be; a legtöbben persze a pesti egyetemen (65 fő), a
többiek Bécsben (22 fő) tanultak, mellettük 4 hallgató az állatgyógyászati kurzuson.
Egyébként az is több esetben előfordult, hogy az orvosi tanulmányokat Pesten kezdték
meg és Kolozsváron folytatták. A másik nagyobb csoportot a selmecbányai bányászati
akadémián továbbtanulók alkotják (69 fő), hiszen az erdélyi bányászat, amely a hazai
gazdaság egyik „húzóágazata” volt, nagy számban igényelte a korszerűen képzett
bányamérnököket. Jogi pályán is volt 16 továbbtanuló, egyrészt Pesten, Pozsonyban,
Nagyváradon, Győrben, másrészt a bécsi egyetemen is tanultak jogot. Műszaki pályán
11 hallgató tanult tovább a bécsi Műegyetemen. Végül mezőgazdászati pályára is 11
hallgató lépett, Keszthelyen 9-en, Magyaróváron és Hohenheimban 1-1 erdélyi diák
tanult tovább.
A hallgatóság területi megoszlása
Annak vizsgálata, hogy honnan érkeztek a beiratkozók rávilágít a kolozsvári
líceum vonzáskörzetének kiterjedtségére. A diákok kétharmadának ismerjük a
születési helyét, szám szerint 3559-nek (68%), ami elegendőnek tűnik a hallgatók
földrajzi megoszlása arányainak nagyjából helytálló megállapításához.
A diákság származási hely szerinti összetétele felől a táblázat tájékoztat. A
hallgatókat e szerint négy nagyobb csoportba soroltam, a következő régiók szerint: 1.
Erdély (ezen belül a vármegyék, a Székelyföld és a Szászföld); 2. Partium és az

A piarista rendbe lépett diákokra az adatokat a „Catalogus Religiosorum Provinciae Hungariae
Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997”. Collectionem Stephani Léh Sch.P. complevit et in volumen
redigit Andreas Koltai. Budapest, 1998. című névtárból vettem.
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Erdéllyel közvetlenül szomszédos megyék; 3. a szűkebb Magyarország és 4. a külföldi
országok.
A hallgatók túlnyomó többsége természetesen Erdély területéről származott
(88%), a Partiumból és a szomszédos megyékből 8%-uk, de érkeztek diákok
Magyarország (3,31%) és a Monarchia területéről, sőt a határon túlról, Moldvából és
Havasalföldről, vagy akár Németországból is. Területi szóródásuk részletesebb
vizsgálata érdekében Erdélyben megyénkénti részarányukat is számba vettem,
összevetve azokat az illető megye vagy szék népességi adataival. Ehhez az 1828-as
népszámlálás statisztikai adatait vettem alapul, Kőváry László közlésében.426
A legtöbb diák a kilenc erdélyi vármegyéből érkezett, 1553 fő, ami az erdélyi
diákok 50%-át jelenti. Ennek oka egyrészt az, hogy a vármegyéknek volt a legnagyobb
területe és népessége (az összlakosság 56%-a), másrészt az, hogy csak Kolozs
megyéből a líceum közelsége miatt az összes diák 14%-a érkezett. Ez nagy változást
jelez a kolozsvári tanintézet vonzáskörzetét illetően, hiszen eddig, az egész 18. század
folyamán az akadémia diákjainak többsége mindig a Székelyföldről rekrutálódott,
mostanra ez megváltozott. A lakosságuk számához viszonyítva viszont a vármegyék
alulreprezentáltak a líceumban, hiszen a diákságnak csak a felét adták. Ennek az a
magyarázata, hogy nemzetiségi szempontból igen kevert területről van szó, román
népességi többséggel, amelynek kulturális viszonyai és igényei közismerten
elmaradottabbak voltak, mint a magyaroké vagy szászoké, ugyanakkor értelmiségük
egy részét a kolozsvári líceum mellett a balázsfalvi görög katolikus tanintézetben,
valamint a papképző szemináriumban képezték. Megyékre lebontva tehát - érthető
módon - a líceum közvetlen vonzáskörzete, Kolozs megye vezet, minden hatodik
beiratkozó innen származott. Utána a legtöbb diák a vármegyék között legnépesebb
Alsó-Fehér megyéből érkezett, ámbár onnan sok görög katolikus a már előbb említett
balázsfalvi iskolába ment tanulni. Harmadik helyre a gyéren lakott Belső-Szolnok
kerül, amely lakossági arányát (4,7%) meghaladó arányban (6,6%) küldött diákokat. A
sorban Torda következik, majd Hunyad, Doboka és Küküllő, végül pedig Fogaras
vidéke és Felső-Fehér, mindannyian lakosságukhoz viszonyítva alulreprezentáltak. Itt
meg kell jegyezni, hogy az utóbbi megyékben a katolikusok száma eltörpül a jelentős
számú protestáns lakosság mellett, akik diákjaikat nagy valószínűséggel a nagyenyedi
vagy más református kollégiumokba küldték tanulni. A líceum vonzáskörzetének
árnyaltabb megvilágítását kapjuk, ha megnézzük, hogy melyek azok a vármegyei
települések, ahonnan legalább 10 diák ment tanulni Kolozsvárra vizsgált időszakunk
folyamán. A helység neve után következő szám mutatja a diáklétszámot: Kolozsvár
(310), Szamosújvár (65), Gyulafehérvár (52), Erzsébetváros (46), Torda (45), Zalatna
(31), Abrudbánya (30), Dés (26), Fogaras (24), Nagyenyed (15), Déva (14), Tövis
(14), Kolozs (13), Felsőszilvás (12), Szamossósmező (12), Vajdahunyad (12),
Balázsfalva (11), Szászrégen (11), Szék (10).
A Székelyföldről érkezett a lakosság lélekszámához képest a legtöbb diák, 1244
fő, a népesség arányához (21%) képest majdnem a duplája, 38%. Székekre lebontva
Maros szék (lak:4,6% = hallg:5%) és Aranyos szék (lak:1% = hallg:1%) hallgatósági
aránya megfelel lakossági arányának. Udvarhelyszék (lak:5% = hallg:9%) kétszeresen,
Háromszék (lak:6% = hallg:13%) két és félszeresen, míg Csík szék (lak:4,6% =
hallg:11%) – beleszámítva Gyergyó széket is – majdnem háromszorosan
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túlreprezentált. Abszolút számban a legtöbb diák Háromszékből (415) jött, utána Csík
székből (353), majd őt követi Udvarhely szék (278) és végül Maros szék (155),
valamint Aranyos szék (43). E kiugró diáklétszám nem magyarázható csupán azzal,
hogy Székelyföldön a lakosság nagy katolikus tömbjei éltek, így természetszerűleg
többen jöttek a katolikus akadémiára, mint a más felekezeti többségű területekről.
Székelyföld erős kulturálódás iránti igénye, az iskolázási hagyományok rendkívüli
ereje ma már művelődéstörténeti közhelyszámba megy. A tömegesen tanuló
székelység az erdélyi magyar értelmiség utánpótlásának szinte kimeríthetetlen
tartalékát képezte.427 Székelyföldön belül különösen a háromszéki falvak tanulási
hagyományai a legkirívóbban feltűnőek: a kolozsvári líceumba innen ment a legtöbb
diák (az összhallgatóság 12%-a, ami megközelíti a Kolozs megyeiek létszámát), de
figyelembe kell venni azt, hogy a háromszéki székely fiatalok más kollégiumokba is
tömegesen áramoltak. Így a nagyenyedi református kollégiumban tanuló székely
diákságnak a háromszékiek egymagukban általában több mint kétharmadát tették ki428.
Kolozsvárra természetesen főleg a katolikusok mentek Háromszékből (90%-ban), míg
a többségben levő protestánsok (unitáriusok) inkább Nagyenyedet preferálták. A
szintén sok diákot (az összhallgatóság 10%-át) küldő Csík székből majdnem mind egy
szálig katolikusok érkeztek, míg Udvarhely székből a katolikusok mellett
meglehetősen sok unitárius diák látogatta a líceumot. A Maros széki diákok 20%-a is
protestáns volt. Székelyföldről a két legnagyobb város küldte a líceumba a legtöbb
diákot: Marosvásárhely (58) és Székelyudvarhely (54). Érdekes megfigyelni, hogy
egyes háromszéki kis székely falvak évtizedeken keresztül folyamatosan küldték
fiataljaikat a líceumba, olyan létszámban, amely egy városnak is becsületére vált
volna. Például Kézdiszentlélek (35) az első tíz település között szerepel, amelyek a
legtöbb diákot küldték a líceumba. Hasonlóképpen Nagyajta (22), Kézdiszentkereszt
(21), Szentivánlaborfalva (19), Torja (17), Barót (16), Szentkatolna (13), Nyujtód (12),
Lemhény (11) és Kézdivásárhely (10) csak Háromszékből összesen 10 olyan település,
ahonnan tíznél több diák érkezett. Csík székből a következő sorrend állítható fel:
Csíkszentmárton (22), Gyergyószentmiklós (21), Tusnád (17), Kászonújfalu (17),
Csíkszentsimon (17), Csíkszentkirály (16), Madéfalva (14), Szárhegy (14), Csíkdelne
(14), Csíkmindszent (14), Csíkszentgyörgy (12), Csíkszentimre (12), Csíktaploca (11),
Ditró (11), Kozmás (10) és Csíkszentmihály (10); összesen 16 település. Udvarhely
székből (Székelyudvarhelyen kívül) Lövéte (17), Zetelaka (16), Oroszhegy (13),
Kissolymos (10) és Kadicsfalva (10); összesen: 6 település. Aranyos székből csak
Aranyosrákos (16) küldött tíz diáknál többet. Maros székből pedig Vásárhelyen kívül
egy falu sem érte el a tízes diáklétszámot. Összefoglalóan megállapítható, hogy a
Székelyföldről 34 település, jellemzően kisebb falvak legalább 5-6 évenként, máshol
2-3 évenként küldtek egy diákot a kolozsvári líceumba.
A szász székekből 330 diák érkezett a vizsgált időszakban a líceumba, az
erdélyi hallgatók 10%-a, ami Szászföld népességéhez (19%) viszonyított
alulreprezentáltságát jelzi. A legtöbben Szeben székből (4%), utána pedig Brassó
vidékéről (2%) származtak. A kevés diáklétszámon nincs mit csodálkozni, hiszen a
szászok mentek legnagyobb arányban a bécsi és a külföldi német egyetemekre
továbbtanulni. Az 1790-1848-ig tartó időszakban csak Nagyszeben és Brassó városa
427
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312 hallgatót küldött a Monarchia különböző egyetemeire429, ami körülbelül a
kolozsvári líceumban a vizsgált időszakban tanult diákok létszámával egyenlő.
Egyébként nem szabad azt hinni, hogy a szászföldi diákok egyben mind szászok
voltak. Csak 44%-uk volt evangélikus, míg 39%-uk katolikus és 9%-uk görög keleti
vallású volt, vagyis a Szászföldön élő magyarok és románok közül kerültek ki.
Nagyszeben az a település, ahonnan - Kolozsvár után - a legtöbb diák (112) járt a
líceumba, Brassó pedig a harmadik helyezést éri el diáklétszámával (65). Utánuk
következik Segesvár (27), Beszterce (20), Szászváros (18), Szászsebes (14), Kőhalom
(12) és Medgyes (11).
A hallgatóság területi származásának vizsgálatában külön csoportként kezeltem
a partiumi és az Erdéllyel szomszédos megyékből származó diákokat, lévén hogy ezek
a földrajzi közelség miatt nem vethetők össze az egyéb magyarországi megyékből
származó diákokkal. A 4 partiumi megyéből (Kővár vidéke, Közép-Szolnok, Kraszna,
Zaránd) és az 5 szomszédos magyarországi megyéből (Arad, Bihar, Krassó,
Máramaros, Szatmár) a hallgatóság 8,26%-a érkezett (294 fő); a Partiumból 5,14 %
(183 fő) és a szomszéd megyékből 3,11% (111 fő). A Partiumból különösen a gyéren
lakott Kővár vidékéről jött sok diák, kétharmaduk görög katolikus vagyis feltehetőleg
román nemzetiségű volt. Hasonló arányban jöttek görög katolikus románok
Máramarosból is, ami nem meglepő, hiszen ezek románlakta vidékek voltak és
Kolozsvár közelebb volt számukra, mint Balázsfalva. A kálvinista népességű Biharból
és Szatmárból főleg a katolikusok jöttek el Kolozsvárra.
A magyarországi területekről érkezett a hallgatóság 3,31%-a, szétszórva az
ország egész területéről, még a legnyugatibb megyékből is. Az időszak folyamán a
legtöbben a Felvidékről jöttek, 59 fő, a magyarországi hallgatók fele. Ennek az a
magyarázata, hogy a piaristáknak rendháza, több gimnáziuma volt a Felvidéken, így
ott jobban ismerték a rend tevékenységét, mint az ország más részein. A Tiszántúli és
Duna-Tisza közi területekről 41 hallgató érkezett, többek között Pestről 9 fő. A
Dunántúli megyék átlagosan 1-2 diákkal képviseltették magukat az egész időszak
folyamán.
A külföldről származó diákok aránya elenyésző, 0,56% (20 fő). Többségük a
bölcsészeti karra ment tanulni (12 fő), akik közül néhányan folytatták a jogon, míg 8
diák az orvosi fakultás kedvéért jött el Kolozsvárra olyan messziről, mint például
Ausztriából, Csehországból, Elzászból, Sziléziából, vagy a közelebbi Galíciából és
Bukovinából. A szomszédos román fejedelemségekből az 1830-as évek első felében
jöttek hallgatók és nem voltak mind román nemzetiségűek.
A kolozsvári líceum vonzáskörzetének kiterjedtségét főként a jogi tanfolyamát
látogató diákság származása határozza meg. Bölcsészeti tagozattal több felekezeti
tanintézet rendelkezett, de nem mindegyikben folyt jogi oktatás. Bölcsészetet tanulni a
diákság általában a lakóhelyéhez legközelebbi iskolát választotta. A felvilágosult
abszolutizmus elképzelése a jogakadémiák hálózatának kiépítésével az volt, hogy az
ország minden régiója számára elérhető közelségben állítson fel jogászképző
intézményt. 1784-től, az egyetemfejlesztési szándékok felfüggesztésétől, a kolozsvári
líceum – noha feladatköre nem korlátozódott kizárólag a jogi képzésre – mégis az
erdélyi régió számára a kerületi jogakadémiák szerepét töltötte be.
SZÖGI LÁSZLÓ: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. I. 1790-1850. BudapestSzeged, 1994.
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Ha megvizsgáljuk a kolozsvári joghallgatók területi rekrutációját és azt, hogy
egy adott régióból származó diákok között mekkora a jogászok aránya, azt
tapasztalhatjuk, hogy a szászföldi diákok között volt arányaiban – nem abszolút
számban – a legtöbb joghallgató, 60%, amelyből 39% kizárólag csak a jogi fakultást
látogatta. Szászföldről a diákok többsége a kolozsvári líceumba elsősorban a magyar
jogi ismereteket jött elsajátítani, bölcsészeti előtanulmányaikat pedig valószínűleg a
nagyszebeni evangélikus líceumban végezték. Érdekes módon arányaiban főleg
Segesvár szék és Szászsebes szék küldött sok joghallgatót. Ez az arány a székelyföldi
hallgatóságnál 54% (kizárólag jogász 21%), Székelyföldről tehát a diákság több mint
fele hallgatott jogot, főleg Aranyos székből és Háromszékből. A vármegyékből kisebb
a joghallgatók aránya, 44% (kizárólag jogász 16%), ami természetes, hiszen a
vármegyék számára a kolozsvári líceum volt a legközelebbi felsőoktatási intézmény a
csak bölcsészetet tanulni akarók számára. A távolság növekedésével arányban nő a
jogászok aránya: a legtávolabb eső megyékből (Hunyad, Felső-Fehér, Fogaras vidéke)
az átlagnál több joghallgató jött, mint a közelebbi megyékből. A partiumi 4 megyét itt
elválasztottam az 5 szomszédos megyétől, mert a joghallgatók szempontjából a
különbség releváns: a partiumi diákság 49%-a jogász (kizárólag jogot hallgató 22%),
míg az 5 szomszéd megyéből csak 32% a joghallgató (kizárólag jogász pedig 8%). A
magyarországi megyékből származó hallgatóság 30% tanult jogot Kolozsváron (ebből
14% kizárólag azt).
Ami a medikushallgatókat illeti, ezek Kolozsvárra általában kifejezetten orvossebészetet jöttek tanulni, és nem folytattak bölcsészeti előtanulmányokat. Ismét a szász
székekből származó diákok között volt arányosan a legtöbb sebészhallgató (13%) –
főleg Brassó vidékéről, utána a vármegyékből (10%) – legtöbben Kolozs megyéből –
és végül Székelyföldről a hallgatók meglepően kis aránya (3%) iratkozott be az orvossebészi fakultásra (a többség Maros székből). A partiumi és a szomszédos megyékből
származó diákok között 12%-os a medikusok aránya, főleg Közép-Szolnokból jöttek
kiemelkedően magas arányban. A magyarországi hallgatóságnak viszont 25%-a jött az
Orvos-Sebészi Tanintézetbe tanulni, az ország legtávolabbi megyéiből, mint például
Somogy, Zala, Vas, Győr stb. Az országban ekkor egyedül a pesti egyetemen
működött rendes ötéves orvosi kar, amely természetesen nem elégítette ki a
szükségleteket. Pest megyéből az időszak folyamán 4 orvos-sebész diákról tudunk. Ez
mindenesetre a kolozsvári orvosi képzés jó hírnevéről, elismertségéről tanúskodik.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kolozsvári akadémiai líceum
vonzáskörzete kiterjedt az egész Erdélyi Nagyfejedelemség területére, a Partiumra és
az Erdéllyel határos megyékre, innen származott hallgatóságának 96%-a. Évente
átlagosan 2-3 diákot vonzott Magyarországról is, de a nagy földrajzi távolság miatt a
magyarországi diákok inkább a hasonló képzettséget nyújtó, de közelebbi királyi
akadémiákat preferálták. Hallgatóságának nagy száma és közvetlen vonzáskörzetének
kiterjedtsége nemcsak Erdély legnagyobb felsőoktatási intézményévé teszik ebben az
időszakban, hanem a magyarországi királyi és egyházi jogakadémiák sorában általában
a második helyezést biztosítják neki.
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A hallgatóság vallási és nemzetiségi megoszlása
A vallási adatokat illeti: a diákság 71%-nak (3742 fő) felekezeti hovatartozása
ismert. Ebből 91%-ának területi hovatartozása is ismert. Az erdélyi társadalom
felekezeti összetételét illetően Kőváry László statisztikáját használtuk fel. Az alább
közölt százalékos adatok az egész időszak vizsgálatából származó átlageredmények.
Piarista tanintézet lévén nincs semmi meglepő abban, hogy a római katolikus
hallgatók, 2504 fő, abszolút többségben voltak a líceumban (67%), felekezetük
társadalmi arányához képest (13%) többszörösen túlreprezentáltak. Területi
megoszlásuk a következő: a Székelyföldről érkezett a katolikus hallgatók 45%-a, a
vármegyékből jött 37,7%-uk, míg a Szászföldről mindössze 5,4%-uk; a Partiumból és
az 5 szomszédos megyékből 6,5%-uk érkezett, a magyarországi megyékből 4,5%-uk,
külföldről pedig 0,7%-uk. Mindez megfelel a katolikus lakosság területi eloszlásának
A római katolikusok után legszámosabban a görög katolikusok képviseltetik
magukat a líceumban, 14%-al (534 fő). Ez az arány a fele 30%-os összlakossági
arányuknak, de mint már említettem számukra fennállt a gyorsan fejlődő balázsfalvi
iskola is. A görög katolikusok túlnyomórészt (72%-ban) a vármegyékből érkeztek,
15%-uk a 4 partiumi megyéből jött, 4%-uk a szomszédos megyékből (Bihar,
Máramaros, Szatmár), valamint a szász székekből (4%). A görög keletiek 2%-át
alkották a hallgatóságnak és többségük a vármegyékből jött, kisebb részük a szász
székekből.
Az evangélikusok, reformátusok és unitáriusok nagyjából 5%-5%-os
hallgatósági aránnyal rendelkeznek. Az evangélikusok kevésbé (7%-os lakossági
arány), a reformátusok sokkal inkább (13%-os lakossági arány) alulreprezentáltak,
ezzel szemben az unitáriusok lakossági arányuk (3%) majdnem kétszeresében voltak
jelen a líceumban. A protestánsok nagy része ugyanis felekezete kollégiumait
elvégezve, inkább a külföldi protestáns egyetemeken való tanulást választotta.
Erdélyben a felekezeti hovatartozás nagy valószínűséggel következtetni enged a
nemzetiséget illetően (amit a források csak ritkán jeleznek). Így a görög katolikusok és
görög keletiek mögött románokat kell keresnünk, az evangélikusok szászok, míg a
római katolikusok, reformátusok és unitáriusok általában magyarok. Eszerint a
hallgatóság nemzetiségi összetétele arányainak megállapításához segítségül lehet hívni
a felekezeti felmérést: így a vizsgált időszakban az akadémiai líceum hallgatóságának
16%-t románok, 5%-t szászok és 78%-t magyarok alkották. Noha a hallgatók nemzeti
hovatartozásának névelemzéses módszer alapján történő megállapítása óvatosan
kezelendő, becsléseket ilyen módon is felállíthatunk legalább tájékoztató jelleggel:
ezzel a módszerrel a diákok 63%-át ítéltük neve alapján magyarnak, illetve
székelynek, 16%-át románnak és 13%-át – német neve alapján – szásznak.
Megvizsgálhatjuk azt is, hogy a különböző régiókból milyen vallású diákság
látogatta a líceumot. Így az ismert adatok alapján megállapítható, hogy a
vármegyékből érkező hallgatóság 58%-a római katolikus, 24%-a görög katolikus, 8%a református, 5%-a unitárius, 3%-a görög keleti vallású és 2%-a evangélikus volt.
Vagyis a vármegyei hallgatóság felekezeti hovatartozás szempontjából a legtarkább
képet mutatja, ahol a megyék többségi román lakossága is képviselve van a
nagyszámú görög katolikus diákság által.

215

6. táblázat
Az erdélyi vármegyékből származó diákok vallási megoszlása megyék szerint
Vármegyék
A-Fehér
B-Szolnok
Doboka
F-Fehér
Fogaras
Hunyad
Kolozs
Küküllő
Torda
Összes
%

n. a.
15
10
2
2
3
4
19
6
5
66

ev.
7
1
1
1
1
14
2
5
32
2,1%

g. kat.
55
56
63
1
9
13
99
12
52
360
24,2%

g. kel.
13
3
1
4
13
3
5
42
2,8%

r. kat.
131
114
29
35
38
93
270
74
76
860
57,8%

ref.
11
22
9
1
2
7
55
9
116
7,8%

unit.
11
1
4
1
29
12
15
73
4,9%

össz.
243
207
109
40
53
122
503
109
167
1553
100%

Megjegyzésként ide fűzöm, hogy ha a gimnáziumi román diákság létszámait
hasonlítjuk össze Kolozsváron és Balázsfalván az 1830 utáni időszakban, kiderül,
hogy Kolozsváron a román diákok létszáma sokszor megközelítette, néha elérte, a
Balázsfalvára járó román diákok létszámát.430
Székelyföldről a diákság 85%-a katolikus volt, 10%-a unitárius és 3%-a
református.
7. táblázat
A székelyföldi diákok vallási megoszlása székek szerint
Székek
Aranyos szék
Csík szék
Háromszék
Maros szék
Udvarhely szék
Összes
%

n. a.
1
13
12
4
13
43

ev.
1

1

g. kat.
2
1
2
9
3
17
1,4%

g. kel.
1

1

r. kat.
12
338
359
108
209
1026
85,4%

ref.
1
1
14
16
5
37
3%

unit.
25
28
18
48
119
9,9%

összes
43
353
415
155
278
1244
100%

A szász székek hallgatóságának etnikai összetételére is lehet következtetni
vallási megoszlásuk alapján: a többség, 44% evangélikus, 39% római katolikus, elég
nagy számú ortodox diák érkezett innen a líceumba, 8,2%, több mint amennyi görög
katolikus (7%), és végül reformátusok 1,8%-nyian (lásd a 8.táblázatot).
A Partiumból és a szomszéd megyékből a diákok 53%-a római katolikus, 34%uk görög katolikus és 11%-uk református. A magyarországi megyékből 91%-ban
érkeztek római katolikus diákok, míg 4,5% református, a külföldi diákok többsége is
(84%) római katolikus, kisebb részük (11%) pedig görög katolikus.
8. táblázat
TONK SÁNDOR: Formarea intelectualitatii române din Transilvania si liceul piaristilor din Cluj. IN:
Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Historia. Fasciculus 1. Separatum. Cluj, 1968. 47. és
CÂMPEANU, REMUS: Date despre elevii români de la Liceul Regal din Cluj la sfârşitul secolului al
XVIII-lea. IN: Dr. Sabin Manuilă. Istorie şi demografie. Cluj-Napoca, 1995. 207-211.
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A szászföldi diákok vallási megoszlása székek szerint
Beszterce vid.
Brassó vid.
Kőhalom szék
Medgyes szék
Nagysink szék
Segesvár szék
Szászsebes sz.
Szászváros sz.
Szeben szék
Szerdahely sz.
Újegyház sz.
Összes
%

n. a.
3
3
1
1
2
4
14

ev.
7
35
7
7
3
18
9
7
44
2
139
44%

g. kat.

g. kel.

2

10
1

3
1
3
3
8

6
9

2
22
7%

26
8,2%

r. kat.
13
23
4
3
8
2
9
59
1
1
123
39%

ref.

unit.

1
1
1
2
1
6
1,8%

—

összes
23
74
13
14
5
29
20
21
125
3
3
330
100%

Nyomon követhetjük a kolozsvári líceum diáksága vallási összetételének
változását időszakunk folyamán: ami 9. táblázatunk adataiból kiemelendő, az a görög
katolikus románok arányának változása, míg a 19. század első három évtizedében a
görög katolikusok aránya nagyjából változatlan a líceumban, 9-10% körüli, az időszak
második felére, a 30-as, 40-es évekre a görög katolikus románok aránya 14%-ra nőtt a
líceumban. Ez azért is érdekes, mert noha Balázsfalván 1831-től bölcsésztanfolyam is
működött, ennek ellenére a görög katolikus diákok létszáma nemhogy csökkent volna
Kolozsváron, hanem nőtt. Hasonlóképpen növekvő tendenciát állapíthatunk meg a
görög keleti román diákokat illetően is, míg a század elején 1% körüli az arányuk a
líceumban, a század közepére, második felére 2-3%-ra nő. A görög katolikus és
ortodox felekezetű diákok aránya tehát vizsgált időszakunk második felében összesen
16-17%-ot tesz ki, vagyis ennyi volt a román diákok aránya a líceumban –
hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a 30-as, 40-es években nem rendelkezünk minden
évben adatokkal az összes diák vallási hovatartozásáról, tehát ez az arány egy átlagszámításon alapul. Lehetséges, hogy ennél többen is voltak románok a líceumban.
9. táblázat
A líceum különböző felekezetű diákjai arányának változása a 19. század első felében
Év
római katolikus
görög katolikus
evangélikus
református
unitárius
görög keleti
izraelita

1807/08
148
66,9%
21
9,5%
19
8,6%
15
6,8%
16
7,2%
2
0,9%

1827/28
200
69,2%
29
10%
17
5,9%
13
4,5%
20
6,9%
9
3,1%

1827/28-1847/48*
—
66,9%
—
14,3%
—
5,2%
—
5,8%
—
5,5%
—
2%
0,1%

* Mivel az 1847/48-es tanév kolozsvári vallási adataival nem rendelkeztem,
az 1827-1847 közötti időszak átlagát vettem alapul
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A román diákok arányának növekedésével szemben a protestáns diákok
arányának csökkenését tapasztaljuk a líceumban, a legjobban az evangélikusok száma
csökkent, a század eleji 8,6%-ról a század közepi 5,2%-ra.
Érdemes megvizsgálni azt is, hogy a líceum különböző fakultásait milyen
vallású hallgatók látogatták többségben. A bölcsészhallgatók többségét római
katolikus diákok alkották (77%), a többiek pedig görög katolikusok voltak (17%).
Elenyészően kevés protestáns diák (3,1%) látogatta a bölcsészeti tanfolyamot, érthető
módon, hiszen a bölcsészeti tárgyakat a protestáns kollégiumokban is oktatták. Nem
mindegyikben oktatták viszont megfelelő színvonalon a jogot, így sok protestáns ifjú
szívesebben látogatta a kolozsvári jogi fakultást, mint valamelyik református
kollégium jogi tanfolyamát: a joghallgatók között tehát jócskán megnő a protestánsok
aránya (21%-ra), köztük az unitáriusok vannak a legtöbben, kétszer annyian, mint a
reformátusok. A görög katolikus joghallgatók aránya is viszonylag magas (12%). Sok
román diák, aki a balázsfalvi líceumban befejezte bölcsészeti tanulmányait, azt
Kolozsváron folytatta a jogi karon. Az 1830-as évek elején a Gubernium - a román
értelmiségi túltermelés miatt (többségük nem tudott állami hivatalokban
elhelyezkedni) - átmenetileg korlátozta a görög katolikus diákok jogi képzését a
kolozsvári líceumban, de ezt hamarosan feloldotta. Noha a román értelmiség többségét
még mindig az egyházi értelmiség alkotta, vizsgált időszakunk alatt elkezdődik az elit
lassú laicizálódása.431 Az Orvos-Sebészi Intézet az egyetlen fakultás, ahol a katolikus
hallgatóság számbéli fölénye megszűnik (43%), a protestáns diákok együttvéve
abszolút többséget alkotnak, a hallgatók 54%-át. Közöttük is kiemelkedő arányt
produkálnak a reformátusok: korszakunkban a medikus hallgatók egyharmada
református diák volt. A görög katolikusok és görög keletiek száma elenyésző, és itt
kell szót ejtenem a 4 Kolozs megyei zsidó hallgatóról is (az összesen 5-ből), akik
szintén sebésznek készültek. Orvosi képzés az országban a Pesti Egyetemen kívül csak
Kolozsváron volt, de orvosokban, sebészekben igen nagy volt a hiány Erdélyben is, ez
az oka annak, hogy a fakultásra nem csak katolikusok jöttek, hanem a többi felekezet
is nagy számban. Itt Erdély vallási viszonyaihoz képest reálisabb a hallgatóság
megoszlása, nem érződik az iskola katolikus jellege.
A hallgatóság társadalmi összetétele
A hallgatók társadalmi helyzetére vonatkozóan rendelkezünk a legkevesebb
adattal, mindössze 1712 diák, vagyis a hallgatóság 32,4%-nak adatai ismeretesek.
Az akadémiai líceum 1835-ig tartó matrikulái nem közlik a szülő foglalkozását,
csupán a társadalmi réteget jelzik, amelyhez a hallgató tartozott: nobilis, civis, miles,
plebejus. 1835 után hiányoznak a líceum matrikulái, így az ezt követő időszakban az
évente megjelenő iskolai értesítőkre és a piarista gimnáziumi matrikulára
támaszkodhattam, amely utóbbiakban értelemszerűen csak azon diákok adatait
kerestem, akik a líceumban folytatták tanulmányaikat. A gimnáziumi matrikulák
alaposabb adatfelvétele a hallgatóság 10%-a esetében lehetővé tette a szülő
foglalkozásának megállapítását. Ez a hányad azonban olyan elenyésző, hogy csak
példaként lehet bemutatni anélkül, hogy komolyabb következtetést vonnánk le belőle.
431

TONK SÁNDOR: Formarea intelectualitatii române din Transilvania i. m. 47-49.
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A hallgatóság e szeletét (531 diák) vizsgálva tehát a szülők foglalkozása a táblázatban
látható megoszlást mutatja. Fontos jeleznem azonban, hogy a foglalkozás nem jelzi
egyben a társadalmi állást, hiszen az állami és megyei tisztviselők, alkalmazottak
nagyrészt mind nemesek voltak.
10. táblázat
A líceumi hallgatók szüleinek foglalkozása
Ismert adat: 531 diák esetében
Foglalkozási kategóriák
hivatalnok, tisztviselő, megyei elnök, állami alkalmazott
lelkész, pap, rabbi, kántor, sekrestyés
gyáros, vállalkozó, polgár, magánzó, bankár
nemes, birtokos, arisztokrata
árva
kereskedő
paraszt, jobbágy, földműves, napszámos
iparos, kézműves, építőmester
katona, határőr
orvos, sebész, gyógyszerész
művész, zenész
haszonbérlő, gazdálkodó, bérlő
főhivatalnok, méltóságviselő, megyei főtisztviselő
tanár, ügyvéd, egyéb értelmiségi
uradalmi tisztviselő, alkalmazott
mérnök
egyéb

Fő
106
102
61
50
44
32
23
21
17
16
16
11
11
10
9
1
1

A kolozsvári líceumi hallgatóság társadalmi rétegződésének meghatározását a
matrikulák által is alkalmazott egyszerűbb társadalmi besorolással lehet a valóságot
megközelítően megkísérelni. Ez a hallgatók 32,4%-ról nyújt képet (1712 fő),eszerint
valószínűsíthető a nemesség 70%-os többsége, a polgárság 23%-os aránya, a
katonaréteg 6%-os arányt képvisel, a plebejus réteg nem éri el az 1%-ot sem. Ez az
arány tehát a hallgatóság mintegy egyharmadának adatai alapján lett felállítva, viszont
elég reálisnak tűnik, nagyjából kiterjeszthető az egész hallgatóságra. Ez alapján is
leszögezhető, hogy a paraszti réteg mélyen alulreprezentált a líceumi hallgatóságban,
még akkor is, ha a „miles” réteget, azaz a határőrezredi szolgálatra kötelezett székely
katonadiákokat ide számítjuk. A forrásokban többször előfordult a „libertinus”
kifejezés, ami még ebben az időben is a városi polgárjoggal nem rendelkező, de a
városokban letelepedett lakosokat jelentette.
Továbbra is a kolozsvári líceumban tanítatta fiait az erdélyi arisztokrácia
számos grófi és bárói családja, mint az Aporok, a Bánffyak, a Béldiek, a
Bornemisszák, a Csákyak, az Eszterháziak, a Hallerek, Jósikák, Kálnokyak, Mikesek
és Telekiek. Az erdélyi főrangúak nagyobb része protestáns volt, ennek ellenére fiaikat
szívesebben neveltették a kolozsvári líceumban, mint a kisnemességtől és a székely
szabad paraszti rétegtől dominált nagyenyedi református kollégiumban.432 Báró Jósika
432
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Miklós, aki a 19. század első évtizedében tanult a kolozsvári piaristáknál,
emlékirataiban így emlékszik vissza kolozsvári tanulóéveire: „(…) A tanuló ifjúság is
sok elevenséget hozott az (akkori kolozsvári) életbe. A katholikus, reformált s
unitárius tanodák ifjúsága bizonyos jelleget viselt, mely lassacskán valami
conventionalis egyenlőségnek adott helyet; mely nem igen pótolta ki amazt. A
katholikus convictus és seminariumban két külön alapítvány következtében, többen a
szegényebb rendű ifjak közöl, egyenruhát viseltek: az egyik alapítványé setétkéket,
erdélyiesen szederjest, a másik világos zöldet; hogy ezen öltözetek magyar szabásúak
voltak nem is kell említeni.(…)”. Iskolatársait is említi: „Az első praemium s első
eminentia mindig az enyim volt; habár nem egyszer kaptunk ketten. Vetélytársam:
gróf Mikes Antal (…) és gróf Haller Ignác, gróf Haller Ferencnek, főherceg Albrecht
adlatusának, és Lajosnak, a hazafiságáról s eszéről ismeretes férfiúnak fivére.”433
A nemesi kategória természetesen nem egységes társadalmi réteget jelent:
nagyobb részét a közép- és kisnemesi családok gyermekei alkották, akik közül
sokaknak a tanulás jelentette társadalmi helyzetük biztosítását, vagy esetleg az
emelkedést a társadalmi ranglétrán.
A líceumban tanult diákok karrierje, életpályája
A kolozsvári líceum a 19. század első felében Erdély legjelentősebb főiskolája
volt, amely minden nemzetiség és minden felekezet előtt nyitva állt. Három fakultásán
a hagyományos képzési lehetőségek álltak az ifjak rendelkezésére, amellyel a
különböző világi pályákra lehetett felkészülni, az egyházi pályára viszont nem.
Láthattuk korábban a hallgatók 45%-a csak a bölcsészetet végezte el, míg 46%-uk jogi
végzettségű lett. A legkülönbözőbb kormányhatósági, állami és megyei hivatali,
közigazgatási tisztségeket, ügyvédi, orvosi, sebészi, tanári, tanítói állást és egyéb
értelmiségi pályákat töltötték be.
A 19. század első felében az erdélyi társadalomban az értelmiségi túltermelés és
a korszerű műveltségű értelmiségeikben való hiány egyszerre volt jellemző. A 18.
század végéhez képest az értelmiségi pályák befogadóképessége lassan bővült. A
mintegy 11-12 ezer szellemi foglalkozású relatív többségét még mindig a papság tette
ki (4600-4700 fő), utána kb. 2000-3000 kántor következett, akik egyben tanítók is
voltak, és mintegy 1000 iskolamester, aki foglalkozását önálló és tartós hivatásnak
tekintette. A gimnáziumok és főiskolák tanári kara 170-180 személyből állt. A
tisztségviselők száma 2100-2200 körül mozgott. A mintegy 700 gazdatiszt és 800
ügyvéd mellett, 90-100 orvos, 150-160 sebész alkotta még a fontosabb értelmiségi
csoportokat.434 A Kolozsváron tanult diákok nagyjából ezen hagyományos pályák
közül választhattak, hacsak nem tanultak tovább más magyarországi vagy külföldi
felsőoktatási intézményben, ahol korszerűbb tudást szerezve, esetleg valamilyen
mérnöki – építész, földmérő, bányamérnök, erdőmérnök – szakmát választottak.
Valamennyi líceumi diák, 5276 személy életpályáját egyenként nem lehetett
nyomon követni, vagy kikutatni. De jellemző példákat természetesen tudunk hozni a
JÓSIKA MIKLÓS: Emlékirat. Pest, 1865. I. kötet. IN: A kolozsvári piarista öregdiákok emlékkönyve.
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különböző nemzetiségű, felekezetű és társadalmi helyzetű diákok későbbi életpályáját
illetően. Ezek viszont csak kiragadott példák, a diákok későbbi karrierjéről nem
rendelkezünk elegendő mennyiségi adattal, ahhoz, hogy tendenciákat állapíthassunk
meg arra vonatkozóan, hogy a líceum végzettjei mely értelmiségi pályákat preferálták
leginkább. Egyedül az egyházi pályát választó diákok esetében rendelkezünk elegendő
adattal, hogy megállapíthassuk, hogy a líceum hallgatóságának 6%-a teológián tanult
tovább, vagy Gyulafehérváron, vagy Erdély határai kívül, így ők az egyházmegyei
papság sorait gyarapították.
Az erdélyi arisztokratákat említeni talán nem jó példa a pályaválasztásra, hiszen
ők nem voltak anyagilag rákényszerülve arra, hogy keresetükből tartsák fenn magukat,
mégis ha értelmiségi „foglalkozást” választottak, azt kizárólag tudományos vagy
szakmai érdeklődésből tették. Kolozsváron tanult például a Kemény család 8 tagja,
közte Kemény József történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Lázár
családnak 27 tagja, közte Lázár Miklós történész, genealógus, a székelység kutatója és
Lázár Kálmán, ornitológus, a Jósika család 10 tagja, közte a már említett Jósika
Miklós regényíróval. Az arisztokrata diákok töltötték be később rangjukból fakadóan a
guberniumi, kancelláriai és megyei főtisztségeket: Eszterházy Kálmán, Matskási Pál
mindketten Kolozs megye főispánjai, Lázár László, Jósika Sámuel főkancellár, Haller
Ignác és László, Küküllő megye főispánjai, Teleki Pál, császári és királyi kamarás, a
református Teleki József erdélyi kormányzó, az MTA első elnöke stb.
A nemesi származású diákok hivatásválasztása vagyoni helyzetük, társadalmi
kapcsolataik függvényében nagyon széles skálán mozgott: van közöttük uradalmi
ellenőr, különböző sóhivatalnok, erdőhivatalnok, illetve bányahivatalnok,
polgármester, szolgabíró. Van egyetemi professzor, mint Torma Károly régész,
Aquincum feltárója, illetve Récsy Emil, előbb a kolozsvári líceumban, majd a pesti
egyetemen jogtanár és a Francia regénycsarnok sorozatával vált népszerűvé. Van
országgyűlési képviselő és diplomatikai kutató, mint Torma József, van neves jogász,
mint Mikó Lőrinc, továbbá főkormányszéki levéltáros és történész, mint Mike Sándor.
Az eddig felsoroltak mind katolikus magyarok voltak, a kolozsvári líceumban
tanult protestáns ismertebb személyek közül a következőket említhetjük: az
unitáriusok közül Nagy Elek, miniszteri tanácsos, unitárius főgondnok, Bölöni Farkas
Sándor, író és amerikai utazó, Szentiváni Mihály, költő, író, publicista. A
reformátusok közül Méhes Sámuel lapszerkesztő, Szász Károly nagyenyedi jogtanár,
aki 1814-ben tanult egy év jogot Kolozsváron, a szászok közül Joseph Trausch
történész, a szász írói lexikon készítője, Johann Karl Schuller, történelemtanár,
néprajzkutató, de számtalan más nevet is említhetnénk.
A kolozsvári líceum az erdélyi román értelmiség kiképzésében a 19. században
is döntő szerepet vállalt, láttuk, a líceum hallgatóságának 17%-20%-a román
nemzetiségű volt. Itt tanult minden jelentősebb politikai, közéleti, irodalmi vagy
egyházi személyiség. A legismertebbek Ioan Leményi, a későbbi unitus püspök, Ioan
Popasu, karánsebesi ortodox püspök, Ladislau Vajda-Voevod, később a líceum
büntetőjog professzora, Gheorghe Lazăr, a havasalföldi román nyelvű felsőoktatás
megszervezője, George Bariţiu, a Román Akadémia szervezője, majd elnöke, Moyses
Fuln, a görögkatolikus iskolák főfelügyelője, Elias Măcelariu, az Astra elnöke, a
Román Nemzeti Párt vezetője, Gabriel Munteanu, a brassói Saguna Lyceum első
igazgatója, több balázsfalvi professzor, mint Ion Popovici, Iosif Pap, Basiliu Racz,
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Ioan Rus, Avram Iancu, az 1848-as forradalomban az érchegységi parasztok élére állt
népvezér. A román értelmiségnél még nyomasztóbb gondot jelentett az értelmiségi
túltermelés, mint a magyaroknál vagy szászoknál, mert sokuk számára a hivatal, vagy
tisztség jelentette az egyedüli megélhetési forrást. A román diákoknak már csak jó
egynegyede választotta a papi pályát, de az állami hivatalok sem tudták felszívni a
tanult román származású értelmiségieket, csak egy részét, a legtöbben a
kincstartóságnál helyezkedtek el. A kortárs George Bariţiu (az erdélyi román sajtó
megteremtője, a brassói Gazeta de Transilvania és melléklapja, a Foaie pentru minte
szerkesztője) becslése szerint a román intelligencia egyötöd része tudott csak
értelmiségi pályán elhelyezkedni, egyötödük jogi tanulmányai befejeztével jobb híján
átvette apja gazdaságát és birtokából élt, kétötöd része kivándorolt a dunai
fejedelemségekbe és egyötöd része pedig elmagyarosodott. A román papság száma
ugyan magas volt (1400 görög katolikus, 1100 ortodox), de a felső iskolát végzettek
elől azok a képzetlenebb, helyi papfiak foglalták el a lelkészi állást, akik
Nagyszebenben a fél éves papképző kurzust végezték el, de kisebb fizetést igényeltek.
Az erdélyi román értelmiség számbeli gyarapodásának következményeként sokan
áttelepedtek a fejedelemségekbe és ez a kivándorlás egyszerre lehetett oka és
következménye a Kárpátokon túli román kulturális fejlődés felgyorsulásának.
Maradandó hatása volt például annak, hogy az 1810-es évek végén (a kolozsvári
líceumban tanult) Gheorghe Lazăr, miután összeütközött püspökével, Bukarestbe ment
és megszervezte a görögöt kiszorító első román nyelvű felsőoktatási intézményt, a
Szent Száva Akadémiát, egy ún. „Filozófiai és matematikai iskolát”. Az akadémia
tanárai később is folyamatosan az erdélyi román értelmiségből kerültek ki. Miután az
1830-as évektől a modern román nemzeti fejlődés súlypontja a fejedelemségekbe
tevődött át, a művelődési életben is kezdték átvenni a vezető szerepet. A gyorsan
kiépülő román oktatási hálózat valósággal szívta magába a magyarországi és erdélyi
értelmiségi elemeket. Az erdélyi iskoláztatásnak román nemzetiségű tanulói révén így
közvetlen befolyása volt a fejedelemségek művelődésére.435

A témára vonatkozó tanulmány: VARGA JÚLIA: Az erdélyi románok egyetemi törekvései és a román
fejedelemségek felsőoktatása a 19. században. IN: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. X. Budapest,
2001. 119-137.
435

222

IV. 2. Az erdélyi egyházmegyei papképzés a 19. század
első felében (1790-1848)
A gyulafehérvári püspöki szemináriumot hat éves szünet után Batthyány Ignác
püspöksége utolsó éveiben teljesen újjászervezte, nemcsak anyagilag hozta rendbe –
megszerezte számára a feloszlatott trinitárius szerzetesek rendházát és templomát –
hanem a tanulmányokat is új alapokra helyezte, elindítva a két évfolyamos bölcsészeti
előképzést. A bölcsészeti tanfolyam folyamatos fenntartásának azonban nem volt meg
a szilárd anyagi alapja, ezért a püspök halála után (1798) megszűnt.
Batthyányt a püspöki székben csíkmindszenti Mártonffy József püspök (17991815), volt jezsuita követte, aki 16 éves kormányzása során egyik legfontosabb
feladatának a szeminárium anyagi alapjának rendezését tekintette. Az ő idejében több
kisebb-nagyobb alapítvánnyal gyarapodott a papnevelde alapja, amelyet a püspök
igyekezett székhelyére központosítani és megfelelően kezelni. Egyházkormányzása
alatt szembe kellett néznie azokkal a nehézségekkel, amelyeket a jozefinista
egyházpolitikának a papság, saját káptalana tagjai és a szemináriumi növendékek
életvitelére, erkölcseire gyakorolt negatív hatásai okoztak.436 Mártonffy püspök
szabályozta az örmény szertartású katolikus kispapok nevelését a gyulafehérvári
szemináriumban. 1805-ben Karácsoni Emmánuel szamosújvári polgár 8000 forintos
alapítványt tett örmény származású növendékek nevelésére, Mártonffy pedig
szabályozta, hogy ne az erdélyi egyházmegye címére szenteljék fel őket, hanem
„titulus mensae”, vagyis az a község vállaljon irántuk tartási kötelezettséget, amelynek
a lelkipásztorai lesznek.437 Mivel az örmények nagyon sok papot adtak és csak négy
plébániájuk volt, papjaik közül többen vállalkoztak az erdélyi latin szertartású
katolikus hívek gondozására. Gyulafehérvári tanulmányaik után a szamosújvári
örmény „papi kar” egy-két évre Bécsbe küldte a mechitaristákhoz, hogy elsajátítsák az
örmény nyelvet és liturgiát.438
Mártonffy utóda, Rudnay Sándor püspök (1815-1819), bár csak négy évig volt
az egyházmegye főpásztora, gyors, látványos fellendülést hozott. Végiglátogatta a
hatalmas egyházmegye plébániáit, az iskolákat, intézményeket. Püspökségének első
évében nagy anyagi áldozatok árán, saját költségén, újralétesítette a bölcsészeti
tanfolyamot, 12-14 növendék részére. Szemináriumára évente 16.000 forintot költött.
A kispapok száma majdnem duplájára emelkedett. Visszaállította az 1785-ben II.
József által megszüntetett Mária Kongregációkat. Rudnay megreformálta a ferences
szerzetes növendékek képzését is, amely addig az egyes kolostorokban változó
színvonalon folyt. 1819-ben általános szerzetesi szemináriumot alapított
Gyulafehérváron, ettől kezdve 1848-ig a ferences rendi növendékeket együtt képezték
az egyházmegyei kispapokkal, aminek következményeként képzettebb ferences
szerzetesek kapcsolódtak be az egyházmegye lelkipásztori munkájába. Rudnay Sándor
1819-ben az esztergomi érseki székbe távozott.439
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A következő püspök Szepesy Ignác (1819-1827), egri kanonok lett, akit a
felvilágosodás szellemében gyökerező társadalmi elkötelezettség, a korszerűség igénye
éppúgy jellemzett, mint bensőséges lelki élete. Szepesy kormányzása sok
vonatkozásban megelőlegezte a 160 évvel későbbi II. vatikáni zsinat szellemiségét:
felismerte, hogy nem a világtól elvonult egyházi életre van szükség, hanem egy nyitott
egyházmodellre. A Rudnay Sándor prímás által meghirdetett pozsonyi nemzeti
zsinatra való előkészületül 1822-ben Gyulafehérváron is megtartották az erdélyi
egyházmegyei zsinatot, amelynek határozatait, a Statutát, Szepesy saját
egyházmegyéjében kötelezően előírta – annak ellenére, hogy a pozsonyi országos
zsinat határozatainak érvénybe léptetését a kormányzat megakadályozta.440 A Statuta
újraszabályozta az évtizedek óta kialakult papi életvitelt: a fegyelem helyreállítása
érdekében előírta a helybenlakást, a papi státus külsőségeiben megerősítette az
egyszerűség, a szolgálati jelleg követelményeit és visszaszorította a püspök személyi
kultuszát. A Statuta újraszabályozta a katolikus egyház más vallásúakkal szembeni
magatartását is: a vallási türelemről szóló, valamint a házassággal kapcsolatos
határozatai elfogadták az Erdélyben már kialakult gyakorlatot (a fiú az apa vallását, a
lány az anya vallását követi).441
A Statutában Szepesy 23 pontból álló új szabályzatot állított a szeminárium
részére is. Az intézet vezetésében megszüntette a Batthány püspök által felállított
Bizottmányt, szerepkörét a szeminárium elöljáróinak havonta tartott gyűléseire bízta.
A szeminárium legfőbb elöljárója a rektor, gazdasági vezetője a vicerektor,
lelkivezetője a spirituális, fegyelmi és tanulmányi felügyelője a tanulmányi prefectus.
Szepesy püspök újjászervezte a kétéves cursus philosophicust, amelyet saját
jövedelméből tartott fenn, a papképzés tehát ismét hat évig tartott. A filozófiai kurzus
vezetésére két tanárt nevezett ki, Szabó Lajost a bölcsészet és történelem, Szelle
Sámuelt a matematika és természettan oktatására. A bölcsészeti tanfolyamon nemcsak
a papságra készülő ifjak tanultak, hanem világiak is, akiknek kötelező volt a házirend
betartása. A teológián négy tanár oktatott, tárgyaik: 1. egyháztörténelem és egyházjog,
2. erkölcsteológia és pasztoráció, 3. dogmatika, 4. keleti nyelvek és szentírásmagyarázat. Szepesy korszerű elképzeléseit mutatja, hogy kispapjait a kolozsvári
líceumba küldte jogot tanulni, hogy „a hazai jogi és társadalmi viszonyok ismeretében,
mi egy pap életében oly fontos, kellő jártasságot szerezzenek”, ugyanakkor rendkívüli
tárgyként bevezette a román nyelv tanulását, nehogy papjai a közéletben hátrányba
kerüljenek. Szepesy a papnevelő anyagi helyzetét hosszú időre biztosítani kívánta
azzal, hogy előírta: minden erdélyi egyházmegyei pap végrendeletében vagyonának ¼
részét kötelező módon a papnevelde céljaira és a papi nyugdíjalap számára
hagyományozza.442
A Statuta egyházfegyelmi jellegű határozatainak egyházmegyéjében történő
bevezetésével Szepesy különutas politikát folytatott, amelyet nem hagyott jóvá sem a
bécsi kormányzat, sem a Szentszék. A Szentszék azt kívánta Szepesy püspöktől, hogy
vonja vissza a zsinati határozatokat, illetve gondokodjék újabb zsinat összehívásáról.
Végül az a megoldás született, hogy az uralkodó Pécsre, az ottani megüresedett
püspöki székbe helyezte át Szepesyt, aki 1827-ben elhagyta erdélyi egyházmegyéjét.
SZÁNTÓ KONRÁD O. F. M.: A katolikus egyház története II. i. m. 400-401.
MARTON JÓZSEF: Papnevelés az erdélyi egyházmegyében. i. m. 122-123.
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Utóda, csíktusnádi Kovács Miklós nagyváradi őrkanonok lett (1827-1852), akit
I. Ferenc úgy nevezett ki a püspöki székbe, hogy mellőzte a Gubernium kebelében
működő Katolikus Bizottság püspökjelölő jogát (ami tulajdonképpen nem is a
Bizottságot, hanem a Katolikus Státust illette meg). Kovács Miklós püspöksége a
reformkorra esik, a társadalmi és politikai viszonyok erjedésének éveire. A politikai
csatározások mellett a reformkori országgyűléseken a vallási kérdések is állandóan
felmerültek. A protestáns rendek sérelmeinek egyike a katolikus püspök politikai
szerepe, emellett még a Katolikus Bizottság működését is nehezményezték, pedig ez a
katolikusoknak nem járt előnyökkel. Hamarosan éppen ebben az ügyben kezdenek
közös nevezőre jutni: a protestáns rendek is felismerik, hogy a Comissio nemcsak a
saját autonómiájukat veszélyezteti, hanem a katolikusokét is elnyomja, ezért az 1841.
évi országgyűlésen közösen kérik a Comissio feloszlatását.443
A gyulafehérvári szeminárium Szepesy püspök által rendbehozott anyagi
helyzetében – amelynek új forrását képezték a papi hagyatékok negyedei – csak az
1830-as évek második felében merültek fel újra problémák. Egyre inkább szükségessé
vált, hogy a papneveldei és a papi nyugdíjalap tőkepénzét ingatlanokba fektessék. A
káptalan zálogszerződéssel 1839-ben megvásárolta az oláhherepei birtokot, 1844-ben
pedig az oláhgirbói jószágot. A különféle pereskedések, a jószágok intézése a
szemináriumi elöljárók idejét és energiáját nagyon lekötötték az oktatás rovására,
ennek ellenére az ingatlanok mégsem bizonyultak jó befektetésnek.
A Szepesy püspök távozásával ismét megszűnt bölcsészeti tanfolyam
újraindítására Kováts Miklós püspök 1837-ben 10.000 forint alapítványt tett. A
filozófiai kurzus így újraindult és egészen 1848-ig működött. A növendékek
megcsappant száma ismét nőni kezdett.444
1848 tavaszán a magyarországi katolikus egyház közjogi helyzetében gyökeres
változás következett be. Megszűnt a katolicizmus államvallás jellege és az egyház
egyik fő jövedelmi forrása, a papi tized; a király egyházi ügyekben a felelős
minisztériumon, illetve a kultuszminiszteren (aki lehetett protestáns is) keresztül
gyakorolta főkegyúri jogát. Az állami befolyás kiküszöbölése érdekében a katolikus
püspöki kar kezdeményezte a katolikus egyházi autonómia megvalósítását (hasonlóan
a protestáns vagy görög-keleti egyházakéhoz), amelyben a világiakat is igyekezett
bevonni az egyház külső – vagyoni és iskolai – ügyeinek intézésébe.445 Az egyházi
vezetés nemzeti zsinat összehívását tervezte Esztergomban, amelyet egyházmegyei
zsinatok előzték meg. Erdélyben nagymértékben különbözött a helyzet a
magyarországitól, hiszen itt a katolikusok a 16. század óta önkormányzattal
rendelkeztek, amelynek vezető szerve az egyháziakból és világiakból álló Katolikus
Státus volt. Kováts Miklós püspök Kolozsvárra összehívta a státusgyűlést, amelyen
visszaállították a katolikusok autonómiáját, kidolgozták a Státus szabályzatát, és egy
24 tagú állandó bizottságot is felállítottak. A forradalom leverése után az
abszolutizmus időszakában azonban a Státus nem működhetett, majd csak 1866-ban
állítják vissza véglegesen.
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A gyulafehérvári szeminárium növendékei
A gyulafehérvári szemináriumban a 19. század első felében tanult kispapok
névsorának rekonstruálásához, tanulmányi és egyéb adatainak összegyűjtéséhez
rendelkezésünkre álltak a papnevelő levéltári anyagában a teológushallgatók évenkénti
névsorait tartalmazó listák: „Informatio Domestica de Clericii”, „Informatio super
studiis, et moribus Cleri Junioris juxta specimen”, „Nomina Alumnorum
Seminarii Incarnatae Sapientiae Nuncopoli”, „Informatio de Studiis Auditorum
Theologiae et Philosophiae”.446 Az Informatiok tartalmazzák a kispapok nevét,
születési idejét, tantárgyankénti érdemsorozatukat, ritkán születési helyüket.
Az 1798-1848 közötti időszakban 577 teológus növendék adatait sikerült
összegyűjtenünk. A kispapok évenkénti teljes létszámát az 1. táblázatunk ábrázolja.
1. táblázat
A gyulafehérvári szeminárium növendékeinek létszáma (1798-1848)
Év
1798
1800
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816

Diák
46
16
27
36
36
43
47
45
43
39
28
22
20
22
30
43

Év
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832

Diák
43
50
50
52
54
62
67
75
70
63
50
41
35
26
22
29

Év
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847

Diák
32
33
36
36
42
43
41
40
44
37
38
38
38
35
36

Táblázatunk az 1798-as évvel indul, ez volt Batthyány Ignác püspökségének
utolsó éve. Láttuk, II. József papképzést központosító rendelkezései miatt 1784-1790
között hat évig szünetelt gyulafehérvári szeminárium működése. Batthyányi püspök
alapjaiból szervezte újra a tanintézetet: nemcsak új elhelyezést, új épületet biztosított
számára, hanem az oktatás tartalmát és rendját is megreformálta, bölcsészeti
előképzést állított fel, kibővítette tanári karát, könyvtárral látta el. A püspök által
újjászervezett és folyamatos támogatását, figyelmét élvező szeminárium működése
beváltotta a hozzá fűzött reményeket: 1798-ban a kispapok száma a négy évfolyamon
elérte a 46-ot.
Mártonffy József püspökségének (1799-1815) első éveiben nagyon visszaesett a
növendékek száma: 1800-ban 16, 1803-ban 27, 1804-ben 36 növendéket találunk a
papneveldében. Az évtized második felében a kispapok száma ismét elérte a
446
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Batthyány-korabeli 45-47 fős létszámot, de az 1810-es évek első felében megint a
felére, 20-22-re esett vissza. Mártonffy püspöksége alatt ütköztek ki a jozefinista
egyházpolitika negatív hatásai, amelyek a papnevelésben is éreztették hatásukat. A
püspöknek nagy eréllyel kellett fellépnie nemcsak egyházmegyéje nem megfelelő
életvitelű papjaival és szerzeteseivel szemben, hanem saját káptalanával szemben is,
amelynek fő gondja a vagyongyarapítás volt: folyamatos vita tárgyát képezte az
alvinci uradalom kezelésének kérdése, amelyet Mártonffy püspöki kezelésben tartott,
míg a káptalan magának követelte a kezelését.447 A tanári célra alapított kanonoki
székek birtokosai, a teológus-, mester- és skolasztikus-kanonokok elhanyagolták
tanítási kötelezettségüket, helyettesek végezték a tanítást, akiknek 200-200 forintot
fizettek.448 Ennek megfelelően a szemináriumi élet is meglazult. Mivel az
egyházmegyei papság sem élt hivatásának megfelelő életet, lelkipásztori kötelességeit
elhanyagolta, rossz példát mutatott a társadalomnak, így nagyon lecsökkent a papi
hivatások száma. A püspök halála utáni széküresedés idején Ivuly Károly rektor már
képtelen volt kézben tartani a szemináriumi életet és lemondott. Utóda, Bede József
kemény küzdelmet vívott a rend helyreállításáért.
A rendkívül energikus Rudnay Sándor négy éves püspöksége (1815-1819) a
gyulafehérvári szemináriumi életet is fellendítette. Végiglátogatta nagy kiterjedésű
egyházmegyéjét, plébániákat, iskolákat, aminek egyik közvetlen eredményként a papi
hivatások száma is látványosan nőni kezdett. Püspöksége első évében, 1816-ban saját
költségén újralétesítette az előkészítő bölcsészeti tanfolyamot, a szemináriumban a
növendékek létszáma hamarosan a duplájára emelkedett: míg 1814-ben még 22 fő
volt, 1816-ban 43 főre, 1818-ban már 50 főre nőtt. Rudnaynak a vizsgákon is
személyesen részt vett.
Szepesy Ignác püspöksége (1819-1827) alatt folytatódott ez a növekvő
tendencia. Szepesy személyében kiválóan felkészült teológust, kitűnő írói-szónoki
képességgel rendelkező püspököt nyert az erdélyi egyházmegye, akinek határozott
elképzelései voltak a papnevelést illetően is, amelyeket az 1822-ben elfogadott
Statutában 23 pontban foglalt össze. Korszerűsítette a teológiai oktatást: a Batthyány
püspök óta használt könyveket modernebb szelleműekre cseréltette fel, bevezette a
képzésben a gregorián zeneoktatást, a román nyelvet, elemi gazdászati ismereteket,
elvárta kispapjaitól, hogy bizonyos fokú jogi jártasságra is szert tegyenek. Nemcsak,
hogy fenntartotta a Rudnay által létrehozott bölcsészeti képzést, hanem saját püspöki
jövedelméből lehetővé tette még több kispap ingyenes képzését. A szeminárium belső
életét is megszigorította, igényes és bensőséges lelki életet alakítva ki. Ennek
következtében a szeminárium fénykorát élte alatta a 19. század első felében: a hat
évfolyamon – a bölcsészeti tanfolyammal együtt – 1821-ben 54, 1822-ben 62, 1824ben 75, 1825-ben 70 növendék tanult.
Szepesy eltávoztával a szeminárium nagyon megérezte a püspök karizmatikus
egyéniségének hiányát. Drasztikusan, kevesebb mint felére esett vissza a kispapok
száma Kováts Miklós püspökségének (1827-1852) első éveiben: 1830-ban 26 főre és
1831-ben 22 főre és a későbbi növekedés ellenére már soha nem érte el a Szepesy
idejében tapasztalt nagy látogatottságot. Az 1830-as évek közepén a kispapok száma

447
448

BEKE ANTAL: Az erdélyi egyházmegyei papnövelde történeti vázlata. i. m. 66-67.
VANYÓ TIHAMÉR ALADÁR: Püspöki jelentések 1600-1850. Pannonhalma, 1933. 128.

227

ismét elérte a 40-et, ettől fogva 1848-ig 38-40 körül mozgott a gyulafehérvári
szeminárium növendékeinek évi átlagos létszáma.
Vizsgált időszakunk folyamán 577 növendéket regisztráltunk Gyulafehérváron,
közülük azonban csak 524-en tanultak teológiát, 53-an kizárólag a világi képzésben
vettek részt, azaz a bölcsészeti tanfolyamot végezték el. Az 524 kispapnak majdnem
fele (211 fő) előzőleg a gyulafehérvári bölcsészeti kurzusra is beiratkozott. A
továbbiakban csak a teológus növendékekkel számolunk (524 fő).
A kispapok 72%-nak (380 fő) előző tanulmányairól is rendelkezünk adatokkal,
amelyet a 2. táblázatban foglaltunk össze:
2. táblázat
A gyulafehérvári szeminaristák előző tanulmányai
Gimnáziumi előtanulmámyok
Székelyudvarhelyi gimnázium
Gyulafehérvári gimnázium
Csíksomlyói gimnázium

Diák
43 fő
41 fő
51 fő

Felsőfokú előtanulmányok
Pozsonyi Teológia
Nagyváradi Jogakadémia
Kolozsvári Líceum
Ph + J
csak Ph
csak J
Összesen
Összesen

Diák
1 fő
2 fő
50 fő
182 fő
10 fő
242 fő
380 fő

Táblázatunkból látható: a papnövendékek 25%-ról tudjuk, hogy melyik
gimnáziumban folytatták előtanulmányaikat. Az ismert adatok alapján megállapítható,
hogy kétharmaduk a két székelyföldi gimnáziumból, Csíksomlyóról és
Székelyudvarhelyről érkezett Gyulafehérvárra, míg egyharmaduk már gimnázimi
tanulmányait is itt végezte. Ennél érdekesebb, hogy 245 növendék esetében (a
kispapok 46%-a) megállapítható, hogy a szemináriumba lépése előtt már máshol is
felsőfokú tanulmányokat folytatott. Az erdélyi egyházmegyéről lévén szó
természetesen Kolozsváron folytattak előtanulmányokat, csak 3 növendék érkezett
Nagyváradról (2 fő) és Pozsonyból (1 fő). A papnövendékek majdnem fele (46%)
tehát előzőleg a kolozsvári líceumban tanult: 182-en bölcsészetet, 50-en bölcsészetet
és jogot, míg 10-en csak jogot. Szepesy püspök elképzelése a jogi ismeretekkel
rendelkező papságról tehát úgy valósult meg az egész vizsgált időszakunkban, hogy a
papnövendékek előzőleg, papi képzésük előtt folytattak jogi tanulmányokat: a
teológushallgatók 11%-áról (60 fő) tudjuk, hogy előzőleg kolozsvári joghallgató volt.
A papnövendékek 10%-nak (54 fő) továbbtanulásáról is rendelkezünk
adatokkal. Olyan is előfordult, hogy Gyulafehérvárról mentek Kolozsvárra a jogi karra
(5 fő), de a többség természetesen teológiai képzését egészítette ki máshol: Pesten (10
fő), Nagyszombatban (4 fő), Esztergomban (3 fő), Egerben, Kassán és Nagyváradon
(1-1 fő), valamint Bécsben is továbbtanult 27 növendék.
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ÖSSZEFOGLALÁS
● A fejedelemség kori Erdélyt a köztudat és tudomány egyaránt a protestáns iskolázás klasszikus
földjeként tartja számon. De ez a felfogás nem feledtetheti el az erdélyi oktatás- és iskolatörténettel
foglalkozó kutatóval, hogy a reális és teljes kép kialakításához hozzátartozik a katolikus iskolai
törekvések tárgyilagos vizsgálata is.
● Az önálló erdélyi fejedelemségben a reformáció térhódítása után a protestantizmus történetileg
kialakult uralkodó helyzetéből következően a művelődés- és iskolaügyben is a protestáns törekvések
megvalósítására nyílt nagyobb tér. Ebben a korszakban a katolikus egyház Erdélyben súlyosan
korlátozva működhetett, ennek fényében kapnak nagyobb jelentőséget azok az oktatásügyi
teljesítmények, amelyek ilyen mostoha körülmények között is megszülettek. Azért éreztünk késztetést
az erdélyi iskolaügy katolikus szeletével foglalkozni, mert szükséges árnyalni a történetírásban
uralkodó protestáns művelődésű Erdély-képen, amelybe jóformán bele sem fér a katolikusok
művelődésügye, még ha az a 17. sz.ban méreteiben vagy jelentőségében kisebb arányokat képviselt is.
● Erdélyben a katolikus oktatásügy jelentőségének, szerepének növekedését kizárólag a Habsburguralom előretörésével, pozíciói erősödésével összefüggésben említik, elfeledve azt a tényt, hogy az
erdélyi katolikusság az erdélyi fejedelemség időszakában is fennmaradt, és túlélve a hátrányos
körülményeket újra-, illetve megteremtette a maga oktatási intézményeit, amelyek biztosították tanítóés papképzését, illetve az értelmiségi elit felkészítését a magyarországi vagy külföldi felsőfokú
tanulmányokra. Ezen katolikus tanintézetek – középpontban a kolozsvári Báthory-féle jezsuita
egyetem, majd ennek megszűntével a kolozsmonostori gimnázium hallgatóságának új forrásokra
alapozott – vizsgálatával és a legfrissebb szakirodalomra támaszkodva, reményeim szerint olyan új
adatok kerültek napvilágra, amelyek új, hitelesebb megvilágításba helyezik a fejedelemség kori
katolikus iskolaügy jelentőségét.
● A 18. századi, a Habsburg Birodalomba tagolódott Erdélyben a katolikus oktatásügy jelentőségének,
szerepének növekedése nyilvánvalóan összefügg a Habsburg-uralom katolikus restaurációt támogató
politikájával. Ez tette lehetővé, hogy az előző században súlyosan korlátozott erdélyi katolicizmus a
művelődés- és oktatásügy terén is felzárkózzon és egyenrangú pozícióba kerüljön a protestánsokkal. A
reformátusok legnagyobb kollégiumai, a nagyenyedi, a kolozsvári és a marosvásárhelyi, az unitáriusok
kolozsvári és az evangélikus szászok nagyszebeni kollégiuma mellé most a jezsuiták is
megteremtették akadémiájuk révén a katolikus szellemi, művelődési központot Kolozsváron, amely
hatását kisugározta egész Erdélyre és teljesítményével egészséges versenyszellemet teremtve,
inspirálóan hatott az egész erdélyi szellemi-művelődési életre.
● A kolozsvári jezsuita akadémia diáknépességének – eddig feltáratlan forrásokra alapozott –
rekonstruálása és társadalomtörténeti, szociológiai elemzése során új szempontokat vetettünk fel a
jezsuita tanintézet történetének kutatásában, hogy árnyaltabb és pontosabb képet alakítsunk ki az
akadémiának az erdélyi szellemi-kulturális életben betöltött szerepéről és jelentőségéről. Ugyanakkor
a diáktársadalom vizsgálatával választ kerestünk az erdélyi magyar társadalom katolikus és a
románság görög katolikus részének értelmiség- és elitképzési hagyományait és továbbtanulási
tendenciáit illetően.
● A kolozsvári líceum 19. századi történetének vizsgálata során arra kerestünk bizonyítékokat, hogy
ebben a korszakban a líceum Erdély felsőoktatásában betöltött szerepe komplexebb, jelentősége
nagyobb, mint korábban, annak ellenére, hogy nem rendelkezett egyetemi ranggal. Három –
bölcsészeti, jogi és orvosi – fakultásával a királyi akadémiák hivatalnok-tisztviselői képzésénél bővebb
funkciója volt, hiszen az országban, a pesti egyetem után a második tanintézet, ahol orvos-sebészi
képesítést lehetett szerezni. Emellett a piaristák vezetése alatt álló bölcsészeti karon olyan
természettudományos és műszaki szakismeretek alapjait lehetett elsajátítani, amelyeket máshol
Erdélyben nem oktattak, és amelyek megalapozták az itt tanuló hallgatók műszaki-, illetve
reálképzésének esetleges folytatását más magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményekben.
Mindezek a kolozsvári líceumot a 19. század első felében Erdély legjelentősebb felsőoktatási
intézményévé avatják. A líceum diáktársadalmának jelentősen kibővült forrásanyaga a diák-névsor és
a tanulmányi adatok majdnem teljes rekonstruálását lehetővé tette, amelynek vizsgálatával az erdélyi
társadalom fejlődésére, az erdélyieknek a kor modern gazdasági, társadalmi, művelődési kihívásaira a
tanulás választásával adott válaszait kerestük.
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„Ex Rege Taurus sive Tragoedia De Fastu Nabuchodonosoris Humiliato, à Magnifica,
Generosa Nobili ac Ingenua Iuventute Gymnasii Monostoriensis in Scenam data; cùm
Ejusdem Iuventutis literarium profectum munificentissima liberalitas Spectabili, ac
Magnifici Domini, Domini STEPHANI HALLER de Hallerkő Illustrissimi, ac
Celsissimi Transylvaniæ Principis intimi Consiliarii, Comitatûs Küköllő Supremi
Comitis, Mecœnatis optimi præmiaret. Die Qnà Triumphabunda Humilitas Humilem
Virginem Dei Matrem in Cælitum Reginam coronavit. M.D.CLIV.” = Sárospataki
Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Könyvtára
„Historia S. J. Claudiopoli ab anno millesimo septingentesimo primo ab exordio scilicet
p. Chr. N. saeculi decimi octavi degentis. 1701-1747.”
„Theatrum Fortitudinis … In scenam admissi a nobili et studiosa Monostoriensis
Gymnasii juventute.” A kolozsmonostori gimnáziumban előadott színdarab színlapja és
szereposztása. Kolozsvár 1641. = Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményei Könyvtára.
A marosvásárhelyi római katolikus gimnázium seminariumában lévő tanulók lajstroma
1760-1783 = Marosvásárhelyi Állami Levéltár. Marosvásárhelyi Gimnázium Levéltára 2.
sz. (Pál Antal Sándor szíves közlése)
Acta Jesuitarum in Hungaria I. (1599-1647), II. (1648-1683), III. (1684-1710) Jezsuita
missziós jelentések, közötte az erdélyi misszió éves jelentései. = Túrócszentmártoni
Szlovák Nemzeti Könyvtár Kézirattára. Jelzete: RHKS 1425a, 1425b, 1425c.
Album sive Matricula Inclytae Facultatis Theologicae in Tyrnaviensi Societatis Jesu
Universitate 1638-1773 = Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
Levéltára
Album Sodalitatis Carolinensis. A gyulafehérvári jezsuita, majd római katolikus
gimnázium Mária Kongregációjának albuma. 1743-1784 = Gyulafehérvári Érseki
Levéltár.
Album Sodalitatis Marianae (Somloiensis). A Csíksomlyói Ferences Gimnázium Mária
Kongregációjának albuma 1731-1848 = Csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia Irattára.
Album Sodalitatis Natae Reginae Angelorum Authoritate Apostolica Kolos Monostorini
in Residentia Societatis Jesu erectae. A kolozsvári jezsuita, majd piarista gimnázium
Mária Kongregációjának albuma 1641-1848 = Gyulafehérvári Érseki Levéltár.
Annuae Litterae Provinciae Austriae Societatis Jesu. 1739-1741, 1744-1746, 1749-1751.
Lelőhelye: Pannonhalmi Bencés Apátság Könyvtára 118 E. 10-15, 15/a, 16, 17.
ASCN LRC = Archivele Statului Cluj-Napoca. Fond 204. Liceul Romano Catolic Cluj.
1793 — ASCN LRC 4. kötet 1793/94-1795/96
1794 — ASCN LRC 4. kötet 1793/94-1795/96
1798 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801
1799 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801 (1799/1800 I. Sem.); 9. kötet 1799/1800 II. S.
1800 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801
1801 — ASCN LRC 6. kötet 1798-1801
1802 — ASCN LRC 12. kötet 1802/03 I. Sem.
1803 — ASCN LRC 13. kötet 1803/04 I. Sem.
1804 — ASCN LRC 14. kötet 1804/05 I. Sem.; 17. kötet 1804/05 II. Sem.
1807 — ASCN LRC 18. kötet 1807/08 II. Sem.
1813 — ASCN LRC 24. kötet 1813/14
1814 — ASCN LRC 30. kötet 1814/15 I. Sem.; 28. kötet 1814/15 II. Sem.
1815 — ASCN LRC 29. kötet 1815/16 I. Sem.
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1816 — ASCN LRC 26. doboz 1815-1816.
1821 — ASCN LRC 35. kötet 1821/22 I. Sem.; 36. kötet 1821/22 II. Sem.
1822 — ASCN LRC 40. kötet 1822/23 I. Sem.; 43. kötet 1822/23 II. Sem.
1823 — ASCN LRC 44. kötet 1823/24 I. Sem.; 45. kötet 1823/24 II. Sem.
1824 — ASCN LRC 49. kötet 1824/25 I. Sem.; 46. kötet 1824/25 II. Sem.
1825 — ASCN LRC 50. kötet 1825/26 I. Sem.; 51. kötet 1825/26 II. Sem.
1827 — ASCN LRC 55. kötet 1827/28 I. Sem.; 53. kötet 1827/28 II. Sem.
1828 — ASCN LRC 56. kötet 1828/29 II. Sem.
1830 — ASCN LRC 58. kötet 1830/31 I. Sem.; 59. kötet 1830/31 II. Sem.
1831 — ASCN LRC 63. kötet 1831/32 I. Sem.; 64. kötet 1831/32 II. Sem.
1832 — ASCN LRC 66. kötet 1832/33 I Sem.; 67. kötet 1832/33 II. Sem.
1834 — ASCN LRC 71. kötet 1834/35 I. Sem.; 70. kötet 1834/35 II. Sem.
1835 — ASCN LRC 73. kötet 1835/36 I. Sem.
Calculi quos Alumni Regio Principalis Universitatis Claudiopolitanae per annum
scholasticum 1776 ex merito retulere. = Magyar Országos Levéltár B2 Acta Generalia
1724/1776.
Calendarium Almae Dioecesis ad annum Servatoris MDCCLXVI (1766). Claudiopoli
1766.
Calendarium Dioecesanum V. Cleri M. Principatus Transilvaniae. Cibinii 1782
Calendarium Universitatis Claudiopolitanae et Transylvaniae titulare pro anno
MDCCLXXVI (1776). Claudiopoli 1776.
Catalogus Religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997.
Collectioenm Stephani Léh Sch.P. complevit et in volumen redigit Andreas Koltai.
Budapest 1998.
Liber Continens Nomina et Historias Convictorum Claudiopoli 1703-1784 =
Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár.
Liber rationem nomina promissiones et juramenta RRDD Clericorum Alumnorum
Seminarii … Claudiopoli 1714-1773 = Kézirat a Gyulafehérvári Batthyaneum
Könyvtárában XI-84.
LUKÁCS LÁSZLÓ SJ: Catalogus Generalis seu Nomenclator biographicus personarum
Provinciae Austriae Societatis Jesu 1551-1773. I-III. Romae 1987-1988.
MOL GTP = Magyar Országos Levéltár. Gubernium Transylvanicum in Politicis F. 46.
1811 — MOL GTP Specimen tentaminis publici ex institutionibus scientiae
Ratiocinariae Status Pro Primo Semestri Anni 1811/12 in Regio Lyceo Claudiopolitano
Publice traditis. ad Nr. 3667/1812
1812 — MOL GTP Specimen tentaminis publici ex institutionibus scientiae
Ratiocinariae Status Anno 1812/13 in Regio Lyceo Claudiopolitano Publice traditis. ad
Nr. 3667/1812
Nomina Actorum. Deus Eucharisticus = A kolozsvári egyetemen előadott színdarab
színlapja és szereposztása. Claudiopoli 1700. = Országos Széchenyi Könyvtár
Nomina Actorum. Sanctus Carolus Borromaeus = A kolozsvári egyetemen előadott
színdarab színlapja és szereposztása. Claudiopoli 1699. = Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára.
Nomina in arena literaria Victorum = Erdélyi Múzeum 1881. 7.évf. 6.sz. 188-192.o.
Hodor Károly közlése.
OSZK Ért. = Országos Széchenyi Könyvtár Értesítő Gyűjteménye; GyBatth. =
Gyulafehérvári Batthyaneum Könyvtár Aprónyomtatvány Gyűjteménye
1817 — GyBatth Inv. 24184. Auditores Juridicae et Philosophicae Facultatis in Regio
Lyceo Claudiopolitano ... Anno MDCCCXVIII.
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1818 — GyBatth Inv. 24185. Auditores Juris et Philosophiae in Regio Lyceo
Claudiopolitano ... Anno MDCCCXIX; OSZK Ért. 1064/1819 I-II.
1833 — OSZK Ért. 1064. Auditores Juris, Philosophiae et Chirurgiae in Regio Lyceo
Claudiopolitano ... Anno MDCCCXXXIV.
1836 — OSZK Ért. 1064. Auditores ... ; GyBatth. Inv. 24199. Auditores ...
1837 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1838 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1839 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1840 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1841 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1842 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1843 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1844 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1845 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1846 — OSZK Ért. 1064. Auditores ... ; GyBatth. Inv. 24208. Auditores ...
1847 — OSZK Ért. 1064. Auditores ...
1785 — GyBatth. Inv. 23928. Elenchus Studiosorum Juvenum Catholicorum, quibus pro
Anno hoc Scholastico 1786 Stipendia applacidata sunt. 2052/1786.
1789 — GyBatth. Inv. 24171. Nomina Studiosorum, qui e fundationibus Catholicis
Juventutis Transylvanae pro Anno Scholastico 1789/90 Stipendia impetrarunt. 178/1790.
1809 — GyBatth Inv. 24181. Substratum Examinis Primo Semestralis quod e Chemia ...
Philosophi II. Anni Claudiopoli Mense Aprili Anni 1810 Subiverunt.
(Páter Helesféni Anrás) jezsuita szerzetes jelentése az erdélyi vallási helyzetről és arról,
hogyan lehetne megerősíteni a fejedelemségben a római katolikus egyházat. 1650.
Kolozsvár. Közli: BENDA KÁLMÁN és KENÉZ GYŐZŐ. A Ráday Gyűjtemény évkönyve. VI.
Budapest, 1989. 210-232.
Protocollum Seminarii Clericorum Albensis Sapientiae Incarnatae Nuncupati 1753-1783
= Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár.
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FÜGGELÉK
A kolozsvári jezsuita kollégium személyzete (1698-1773)
Év
1698/99
1699/00

1700/01

1701/02

1702/03

1703/04

1704/05

1705/06

Páterek
Missiones Dacicae, Claudiopoli
1. Csete István (al. Vízkeleti Zsigmond) missziófőnök
2. Dévai János logika professzor
1. Csete István (al. Vízkeleti Zsigmond) missziófőnök
2. Konrád Demeter
3. Halászy István
4. Dévai János fizika professzor
5. Bileczki Ferenc logika professzor
1. Kapi Gábor missziófőnök
2. Konrád Demeter
3. Ambler Tamás
4. Dévai János metafizika professzor
5. Bileczki Ferenc fizika professzor
6. Szunyogh Ferenc logika professzor
Residentia Claudiopolitana
1. Kapi Gábor házfőnök
2. Huebman Mihály
3. Bajnóczi Gábor
4. Rauner Wolfgang
5. Bileczki Ferenc metafizika professzor
6. Szunyogh Ferenc fizika professzor
7. Endes István logika professzor
1. Kapi Gábor házfőnök
2. Székely István
3. Bajnóczi Gábor
4. Zubák Antal
5. Klaminger Kristóf
6. Szunyogh Ferenc metafizika professzor
7. Endes István fizika professzor
8. Huebman Mihály logika professzor
1. Kapi Gábor házfőnök
2. Székely István
3. Menyhárt András
4. Zubák Antal
5. Fieger Tobias
6. Raumer Wolfgang
7. Endes István metafizika professzor
8. Huebman Mihály fizika professzor
1. Kapi Gábor házfőnök
2. Székely István
3. Menyhárt András
4. Zubák Antal
5. Fieger Tobias
6. Pákai János
7. Huebman Mihály metafizika professzor
8. Endes István fizika professzor
1. Kapi Gábor házfőnök
2. Székely István
3. Menyhárt András
4. Zubák Antal
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Magist.

Coad.

2 magiszter

Össz.
4

2 magiszter
1 világi

1

8

2 magiszter
1 világi

1

9

2 magiszter
1 világi

3

12

2 magiszter
1 világi

4

14

2 magiszter
1 világi

4

14

2 magiszter
1 világi

4

14

?

4

12?

1706/07

1707/08

1708/09

1709/10

1710/11

1711/12

1712/13

5. Fieger Tobias
6. Pákai János
7. Huebman Mihály
8. Endes István
1. Horváth András házfőnök
2. Menyhárt András
3. Zubák Antal
4. Huebman Mihály
1. Horváth András házfőnök
2. Menyhárt András
3. Zubák Antal
4. Huebman Mihály
1. Horváth András házfőnök
2. Zubák Antal
3. Tallián Miklós
4. Huebman Mihály
5. Endes István
6. Beniczki Mihály logika professzor
7. Szamaróczi Pál retorika, poétika tanára
1. Horváth András házfőnök
2. Zubák Antal
3. Kecskés Ferenc
4. Huebman Mihály
5. Endes István
6. Roys Ferenc
7. Balogh János
8. Dürner Tóbiás
9. Palugyai János retorika, poétika tanára
10. Beniczki Mihály szintaxis, grammatika tanára
1. Horváth András házfőnök
2. Kupsai Mátyás
3. Huebman Mihály
4. Endes István
5. Hamar János
6. Dürner Tóbiás
7. Rois Franciscus
8. Beniczki Mihály fizika professzor
9. Kecskés Ferenc logika tanára
10. Palugyai János retorika, poétika tanára
11. Pogány Ádám szintaxis, grammatika tanára
1. Horváth András házfőnök
2. Kupsai Mátyás
3. Huebman Mihály
4. Bsensky Rudolf
5. Hamar János
6. Dürner Tóbiás
7. Beniczki Mihály fizika professzor
8. Kecskés Ferenc logika tanára
9. Palugyai János retorika, poétika tanára
10. Pogány Ádám szintaxis, grammatika tanára
Collegium Claudiopolitanum
1. Horváth András rektor
2. Újházy Gáspár
3. Paichich György
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1 magiszter

4

9

1 magiszter

4

9

4

11

4

14

1 magiszter

4

16

1 magiszter

4

15

1 magiszter
1 világi

4

14

1713/14

1714/15

1715/16

1716/17

4. Kupcsay Mátyás
5. Hueber Bernard kontroverzia professzora
6. Kecskés Ferenc kazuisztika professzora
7. Roys Ferenc fizika professzor
8. Dürner Tóbiás logika professzor
9. Bakay Imre retorika, poétika tanára
1. Körmöndi Imre rektor
2. Riss János
3. Palugyai János
4. Bzenszky Rudolf
5. Hueber Bernard kontroverzia professzora
6. Kiss Ferenc Xavér kazuisztika professzora
7. Újházy Gáspár etika professzora
8. Roys Ferenc metafizika professzora
9. Dürner Tóbiás fizika professzor
10. Fitter Ádám logika professzor
1. Körmöndi Imre rektor
2. Hueber Bernard
3. Horváth Gábor
4. Endes János
5. Kiss János
6. Palugyai János
7. Stöcklein József
8. Bzenszky Rudolf
9. Taxoni János kazuisztika és kontroverzia professzora
10. Kiss Ferenc Xavér kazuisztika professzora
11. Dürner Tóbiás metafizika professzor
12. Fitter Ádám fizika professzor
13. Hamar János logika professzor
14. Gyalogi János retorika, poétika tanára
1. Körmöndi Imre rektor
2. Hueber Bernard
3. Fitter Ádám metafizika és etika professzor
4. Nagy András
5. Pogány András
6. Páhi János
7. Kiss János
8. Stöcklein József
9. Földvári Mihály kazuisztika és kontroverzia prof.
10. Huebman Mihály kazuisztika professzora
11. Tar László matézis professzora
12. Hamar János fizika professzor
13. Endes János logika professzor
14. Spengler András retorika tanára
1. Rajcsányi János rektor
2. Dürner Tóbiás
3. Nagy András
4. Hueber Bernard
5. Kiss János
6. Páhi János
7. Huebman Mihály
8. Földvári Mihály kazuisztika és kontroverzia prof.
9. Fitter Ádám kazuisztika professzora
10. Hamar János metafizika és etika professzora
11. Endes János fizika professzor
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2 magiszter
1 világi

4

16

2 magiszter

4

20

3 magiszter

5

22

4 magiszter

5

21

1717/18

1718/19

1719/20

1720/21

1721/22

12. Tar László logika és matézis professzora
1. Rajcsányi János rektor
2. Pecz Lőrinc
3. Hueber Bernard
4. Körmöndi Imre
5. Bakai Gábor
6. Kiss János
7. Páhi János
8. Hamar János kazuisztika és kontroverzia prof.
9. Fitter Ádám kazuisztika professzor
10. Tar László fizika és matézis professzora
11. Endes János metafizika és etika professzora
12. Gyalogi János logika professzor
13. Huebman Mihály
14. Görgei Kristóf retorika tanára
1. Rajcsányi János rektor
2. Grembs Kristóf
3. Hueber Bernard
4. Körmendi Imre
5. Bakai Gábor
6. Kiss János
7. Páhi János
8. Huebman Mihály
9. Hamar János kazuisztika és kontroverzia prof.
10. Fitter Ádám kazuisztika professzora
11. Tar László metafizika és etika professzora
12. Gyalogi János fizika és matézis professzora
13. Görgei Kristóf logika professzora
14. Kovácsi István retorika tanára
1. Rajcsányi János rektor
2. Kiss János
3. Páhi János
4. Körmendi Imre
5. Bakai Gábor
6. Hueber Bernard
7. Huebman Mihály
8. Hamar János kazuisztika és kontroverzia prof.
9. Fitter Ádám kazuisztika professzora
10. Tar László metafizika és etika professzora
11. Gyalogi János fizika és matézis professzora
12. Görgei Kristóf logika professzora
13. Kovácsi István retorika tanára
1. Görgei Imre rektor
2. Pogány András
3. Perger Antal
4. Körmendi Imre
5. Kiss János
6. Páhi János
7. Huebman Mihály kontroverzia professzora
8. Hamar János kazuisztika professzora
9. Rajcsányi János kazuisztika professzora
10. Görgei Kristóf metafizika és etika professzora
11. Csernovics Ferenc fizika és matézis professzora
12. Kolozsvári Pál logika professzor
1. Görgei Imre rektor
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3 magiszter

6

23

3 magiszter

5

22

3 magiszter

5

21

4 magiszter

6

22

4 magiszter

6

24

1722/23

1723/24

1724/25

2. Huebman Mihály
3. Remich Pál
4. Kiss János
5. Páhi János
6. Körmendi Imre, a Szent József szeminárium régense
7. Hamar János, a konviktus és szeminárium régense
8. Rajcsányi János kazuisztika prof., bölcsészdékán
9. Görgei Kristóf kazuisztika professzora, prézes
10. Tar László kontroverzia prof., prézes Cong. Agoniae
11. Csernovics Ferenc metafizika és etika professzora
12. Kolozsvári Pál fizika professzor
13. Mayr Péter matézis professzora
14. Miroslavics Ferenc logika professzor
1. Görgei Imre rektor
2. Huebman Mihály
3. Remich Pál
4. Kiss János
5. Páhi János
6. Körmendi Imre, a Szent József szeminárium régense
7. Hamar János, a konviktus és szeminárium régense
8. Rajcsányi János kazuisztika prof., bölcsészdékán
9. Görgei Kristóf kazuisztika professzora, prézes
10. Tar László kontroverzia prof., prézes Cong. Agoniae
11. Kolozsvári Pál metafizika és etika professzora
12. Miroslavics Ferenc fizika és matézis professzor
13. Fasching Ferenc logika professzor
1. Sigray András rektor
2. Remich Pál
3. Huebman Mihály
4. Hagenlocher Antonius
5. Páhi János
6. Körmendi Imre
7. Fitter Ádám, a konviktus és a szeminárium régense
8. Rajcsányi János, a Szent József szeminárium régense
9. Hamar János kazuisztika prof., bölcsészdékán
10. Görgei Kristóf kazuisztika professzora, prézes
11. Tar László kontroverzia prof., prézes Cong. Agoniae
12. Miroslavics Ferenc metafizika és etika professzora
13. Fasching Ferenc fizika és matézis professzor
14. Szabó Ferenc logika professzor
1. Sigray András rektor
2. Achtsnit Ferenc
3. Páhi János
4. Miroslavics Ferenc
5. Reigai György, prézes Cong. Agoniae
6. Fitter Ádám, a konviktus és a szeminárium régense,
bölcsészdékán
7. Timon Sámuel, a Szent József szeminárium régense
8. Hamar János kazuisztika prof.
9. Dürner Tóbiás kazuisztika professzora
10. Tar László kontroverzia prof.
11. Fasching Ferenc metafizika és etika professzora
12. Szabó Ferenc fizika professzor, prézes
13. Miksa István logika professzor
14. Dobner István retorika tanára
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5 magiszter

7

25

4 magiszter

8

26

3 magiszter

9

26

1725/26

1726/27

1727/28

1728/29

1. Sigray András rektor
2. Hamar János
3. Páhi János
4. Wilznovsky József
5. Dürner Tóbiás
6. Körmendi Imre, prézes Cong. Agoniae
7. Fitter Ádám, a konviktus és a szeminárium régense,
bölcsészdékán
8. Timon Sámuel, a Szent József szeminárium régense
9. Csernovics Ferenc kontroverzia prof.
10. Szabó Ferenc metafizika professzora, prézes
11. Miksa István fizika professzor
12. Horváth György matézis tanára
13. Obermayr Ferenc etika professzor
14. Thauer János logika professzor
15. Hunyadi György retorika tanára
1. Rast István rektor
2. Kiss Ferenc Xavér
3. Hamar János
4. Páhi János
5. Dugovics Pál
6. Körmendi Imre, prézes Cong. Agoniae
7. Fitter Ádám, a konviktus és a szeminárium régense,
bölcsészdékán, prézes
8. Horváth Boldizsár, a Szent József szemin. régense
9. Gottwaldt József kontroverzia professzora
10. Miksa István metafizika professzor
11. Thauer János fizika professzor
12. Horváth György matézis tanára
13. Wilznovsky József etika professzora
14. Némethi Ferenc logika professzor
1. Fitter Ádám rektor
2. Prugger Bernard
3. Kiss János
4. Körmendi Imre, prézes Cong. Agoniae
5. Lipsics Mihály, a konviktus régense
6. Gyalogi János, a Szent József szeminárium régense
7. Földvári Mihály prefectus altiorum scholarum
8. Mechtler Ferdinánd kontroverzia professzora, prézes
9. Thauer János metafizika professzor
10. Kunics Ferenc etika professzora
11. Némethi Ferenc fizika professzor
12. Illya András logika professzor
1. Fitter Ádám rektor
2. Thauer János
3. Sandtschuester Ádám
4. Körmendi Imre
5. Gyalogi János
6. Kiss János
7. Földvári Mihály prefectus altiorum scholarum
8. Lipsics Mihály, a konv. régense, prézes Cong. Agon
9. Mechtler Ferdinánd kontroverzia professzora, prézes
a Szent József szeminárium régense
10. Némethi Ferenc metafizika professzor
11. Illia András fizika professzor
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3 magiszter

10

28

4 magiszter

10

28

4 magiszter

10

26

4 magiszter

9

27

1729/30

1730/31
1731/32

1732/33

1733/34

12. Horváth György matézis professzora
13. Berzeviczi János etika professzora
14. Kunics Ferenc logika professzora
1. Csernovics Ferenc rektor
2. Horváth Gábor
3. Mayr György
4. Kiss János
5. Körmendi Imre, prézes Cong. Agon
6. Kornéli János prefectus altiorum scholarum, prézes
7. Kolb István, a Szent József szeminárium régense
8. Tolvaj Imre kontroverzia professzora, a konviktus és a
szeminárium régense
9. Illia András metafizika professzor
10. Kunics Ferenc fizika professzora
11. Horváth György matézis professzora
12. Patai András etika professzora
13. Berzeviczi János logika professzora
—
1. Csernovics Ferenc rektor
2. Stocker Ignác
3. Kiss János
4. Kolb István
5. Körmendi Imre, prézes Cong. Agon
6. Kornéli János prefectus altiorum scholarum, prézes,
a konviktus és a szeminárium régense
7. Zichy László, a Szent József szeminárium régense
8. Grebmer Antal kontroverzia professzora
9. Patai András metafizika professzora
10. Boross József fizika professzora
11. Horváth György matézis professzora
12. Gál András etika professzora
13. Kőszegi János logika professzora
1. Rajcsányi György rektor
2. Sumerauer Ferenc
3. Horváth György
4. Kiss János
5. Libenicziki Pál, prézes Cong. Agon
6. Zichy László, a Szent József szeminárium régense
7. Szendrei János, a konviktus és a szeminárium régense
8. Grebmer Antal kontroverzia professzora
9. Boross József metafizika professzora
10. Kőszegi János fizika és matézis professzora
11. Daróczi György etika professzora
12. Gál András logika professzora, prézes
(Hiányos!)
1. Rajcsányi György rektor
2. Horváth György
3. Kiss János
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Szabó István bölcsészdékán
6. Patai András, prézes Cong. Agon
7. Szendrei János, a konviktus és a szeminárium régense
8. Boross József, kontroverzia professzor, a Szent József
szeminárium régense
9. Kőszegi János metafizika professzora
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4 magiszter

9

26

4 magiszter

9

26

4 magiszter

8

25

1734/35

1735/36

1736/37

1737/38

10. Gál András fizika professzora, prézes
11. Jánossi Miklós matézis professzora
12. Grueber Antal etika professzora
13. Daróczi György logika professzora
1. Mindszenti Antal rektor
2. Eggartner Bartholomeus
3. Bojda András
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Kiss János
6. Szabó István bölcsészdékán
7. Schendl Fridericus, a konviktus és a szeminárium régense
8. Boross József kontroverzia professzor, a Szent József
szeminárium régense
9. Gál András metafizika professzora, prézes
10. Daróczi György fizika professzora
11. Jánossi Miklós matézis professzora
12. Litkei Ferdinánd etika professzora
13. Grueber Antal logika professzora
1. Mindszenti Antal rektor
2. Eggartner Bartholomeus
3. Bojda András
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Kis János
6. Kövér András, a Szent József szeminárium régense
7. Endes János, a konviktus és a szeminárium régense
8. Fasching Ferenc kontroverzia professzora
9. Daróczi György metafizika professzora
10. Grueber Antal fizika professzora
11. Csukás Ferenc matézis professzora
12. Csuper István etika professzora
13. Jánossi Miklós logika professzora
14. Pécsi Ferenc retorika tanára
1. Dobner István rektor
2. Zichy László
3. Zeitler Ádám
4. Bojda András
5. Csatári Antal
6. Prekenfeldt Ferenc
7. Kövér András, a Szent József szeminárium régense
8. Endes János, a konviktus és a szeminárium régense
9. Riberics János kontroverzia professzora
10. Grueber Antal metafizika professzora
11. Jánossi Miklós fizika professzora
12. Lipsics Mihály matézis professzora
13. Nagy János etika professzora
14. Nedeczki László logika professzora
1. Dobner István rektor
2. Horváth Boldizsár
3. Zeitler Adám
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Beke János
6. Jankó Péter
7. Hunyadi György, a Szent József szeminárium régense
8. Szabó Ferenc, a konviktus és a szeminárium régense
9. Riberics János kontroverzia professzora
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4 nagiszter

9

26

3 magiszter

8

25

4 magiszter

8

26

4 magiszter

9

27

1738/39

1739/40

1740/41

1741/42

10. Jánossi Miklós metafizika professzora
11. Nedeczki László fizika professzora
12. Reck József matézis professzora
13. Pataki Ferenc etika professzora
14. Nagy János logika professzora
1. Dobner István rektor
2. Horváth Boldizsár
3. Zeitler Adám
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Reigai György
6. Beke János
7. Jankó Péter
8. Boross József, a Szent József szeminárium régense
9. Balogh József, a konviktus és a szeminárium régense
10. Riberics János kontroverzia professzora
11. Nedeczki László metafizika professzora
12. Nagy János fizika professzora
13. Reck József matézis professzora
14. Repszeli László etika professzora
15. Pataki Ferenc logika professzora
1. Patai András rektor
2. Berzeviczi János
3. Zeitler Ádám
4. Reigai György
5. Beke János
6. Jankó Péter
7. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
8. Riberics János kontroverzia professzora, a Szent József
szeminárium régense
9. Nagy János fizika professzora
10. Prekenfeldt Ferenc matézis professzora
11. Repszeli László etika professzora
12. Pataki Ferenc logika professzora
13. Faber István retorika tanára
1. Patai András rektor
2. Berzeviczi János
3. Hedri Antal
4. Ottiger Burchard
5. Prekenfeldt Ferenc
6. Reigai György
7. Kelecsényi József
8. Jankó Péter
9. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
10. Riberics János kontroverzia professzora, a Szent József
szeminárium régense
11. Nagy János metafizika professzora
12. Repszeli László fizika professzora
13. Dániel József matézis professzora
14. Kelcz Imre etika professzora
15. Pallovics Imre logika professzora
16. Tersztyánszki János retorika tanára
1. Patai András rektor
2. Berzeviczi János
3. Török Adalbert
4. Ottiger Burchard
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5 magiszter

7

27

3 magiszter

9

25

3 magiszter

9

28

3 magiszter

8

27

1742/43

1743/44

1744/45

5. Prekenfeldt Ferenc
6. Reigai György
7. Kelecsényi József
8. Kattics Mihály
9. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
10. Riberics János, a Szent József szeminárium régense
11. Repszeli László metafizika professzora
12. Palkovics Imre fizika professzora
13. Dániel József matézis professzora
14. Pallovics Imre etika professzora
15. Okolicsányi Elek logika professzor
16. Schwendtner Mátyás retorika tanára
1. Szegedi János rektor
2. Gyalogi János
3. Török Adalbert
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Szegedi György
6. Endes János
7. Kelecsényi József
8. Wolffsegger József
9. Kattics Mihály
10. Patai András, a Szent József szeminárium régense
11. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
12. Fasching Ferenc kontroverzia professzora
13. Pallovics Imre metafizika professzora
14. Okolicsányi Elek fizika professzor
15. Dániel József matézis professzora
16. Szalbeck Mihály etika professzora
17. Pallovics Imre logika professzora
18. Schwendtner Mátyás retorika tanára
19. Splényi József poétika tanára
1. Szegedi János rektor
2. Wolffsegger József
3. Török Adalbert
4. Prekenfeldt Ferenc
5. Endes János
6. Jósa János
7. Vecsei János
8. Nemai József
9. Kelecsényi József
10. Kattics Mihály
11. Patai András, a Szent József szeminárium régense
12. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
13. Fasching Ferenc kontroverzia professzora
14. Okolicsányi Elek metafizika professzor
15. Pallovics Imre fizika professzora
16. Dániel József matézis professzora
17. Szegedi György etika professzora
18. Szalbeck Mihály logika professzora
19. Mussert Kristóf retorika tanára
1. Szegedi János rektor
2. Wolffsegger József
3. Török Adalbert
4. Bojda András
5. Peringer András
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2 magiszter

8

29

3 magiszter

8

30

3 magiszter

8

26

1745/46

1746/47

1747/48

6. Kattics Mihály
7. Berzeviczi János, a Szent József szemin. régense
8. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
9. Okolicsányi Elek kontroverzia professzora
10. Pallovics Imre metafizika professzora
11. Szalbeck Mihály fizika professzora
12. Schotter János matézis professzora
13. Splényi József etika professzora
14. Molnár János logika professzora
15. Brunzwick Alexander retorika tanára
1. Szegedi János rektor
2. Krensfeldt Franciscus
3. Bojda András
4. Szalbeck Ferenc
5. Reigai György
6. Boross József
7. Berzeviczi János, a Szent József szemin. régense
8. Gál András, a konviktus és a szeminárium régense
9. Grubanovics József kontroverzia professzora
10. Szalbeck Mihály metafizika professzora
11. Molnár János fizika professzora
12. Olsavszki György matézis professzora
13. Peringer András etika professzora
14. Szegedi György logika professzora
15. Pongrátz István retorika tanára
1. Tolvay Imre rektor
2. Krensfeldt Franciscus
3. Bojda András
4. Reigai György
5. Gyalogi János
6. Jósa János
7. Boross József
8. Henter Mihály
9. Szalbeck Mihály
10. Berzeviczi János, a Szent József szemin. régense
11. Gáll András, a konviktus és a szeminárium régense
12. Grubanovics József kontroverzia professzora
13. Molnár János metafizika professzora
14. Szegedi György fizika professzora
15. Kaprinai István matézis professzora
16. Pongrátz István etika professzora
17. Peringer András logika professzora
1. Tolvay Imre rektor
2. Krensfeldt Franciscus
3. Bojda András
4. Reigai György
5. Gyalogi János
6. Boross József
7. Manner Thaddaeus
8. Berzeviczi János, a Szent József szemin. régense
9. Gáll András, a konviktus és a szeminárium régense
10. Szalbeck Mihály kontroverzia professzora
11. Szegedi György metafizika professzora
12. Peringer András fizika professzora
13. Kaprinai István matézis professzora
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5 magiszter

8

28

6 magiszter

8

31

6 magiszter

8

29

1748/49

1749/50

1750/51

1751/52

14. Móré István etika professzora
15. Pongrátz István logika professzora
1. Tolvay Imre rektor
2. Szöllősi Pál
3. Csiba Antal
4. Vahl Ferenc
5. Gyalogi János
6. Nemai József
7. Boross József
8. Berzeviczi János, a Szent József szemin. régense
9. Gáll András, a konviktus és a szeminárium régense
10. Szegedi György kontroverzia professzora
11. Peringer András metafizika professzora
12. Pongrátz István fizika professzora
13. Göczl Ferenc matézis professzora
14. Móré István etika professzora
15. Kaprinai István logika professzora
1. Patai András rektor
2. Szöllősi Pál
3. Csiba Antal
4. Vahl Ferenc
5. Gyalogi János
6. Nemai József
7. Boross József
8. Berzeviczi János, a Szent József szemin. régense
9. Gál András, a konviktus és a szeminárium régense
10. Peringer András kontroverzia professzora
11. Pongrátz István metafizika professzora
12. Kaprinai István fizika professzora
13. Göczl Ferenc matézis professzora
14. Fonovics János etika professzora
15. Móré István logika professzora
1. Patai András rektor
Szöllősi Pál
Bojda András
Vahl Ferenc
Gyalogi János, a Szent József szemin. régense
Gáll András, a konviktus és a szeminárium régense
Buffleur Ferenc Xavér matézis professzora
Göcze Ferenc logika professzora
(Hiányos!)
1. Patai András rektor
2. Salbeck Ferenc
3. Vahl Ferenc
4. Ibee János
5. Boross József
6. Nemai József
7. Bojda András
8. Dzian István, a Szent József szemin. régense
9. Gáll András, a konviktus és a szeminárium régense
10. Pongrátz István kontroverzia professzora
11. Móré István metafizika professzora
12. Göcze Ferenc fizika professzora
13. Buffleur Ferenc Xavér matézis professzora
14. Puechperger Márton etika professzora
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6 magiszter

7

28

1 páter
5 magiszter

8

29

5 magiszter

8

28

1752/53

1753/54

1754/55

1755/56

15. Sándor Pál logika professzora
1. Gáll András rektor
2. Salbeck Ferenc
3. Bojda András
4. Péntek György
5. Boross József
6. Schwendtner Mátyás
7. Henter Mihály
8. Dzian István, a Szent József szemin. régense
9. Patai András, a konviktus és a szeminárium régense
10. Walter Pál kontroverzia professzora
11. Göcze Ferenc metafizika professzora
12. Sándor Pál fizika professzora
13. Höll Maximilian matézis professzora
14. Griener Dominicus etika professzora
15. Fekete József logika professzora
1. Gáll András rektor
2. Hedri Antal
3. Bojda András
4. Salbeck Ferenc
5. Péntek György
6. Jósa János
7. Vass János
8. Dzian István, a Szent József szemin. régense
9. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
10. Schwendtner Mátyás kontroverzia professzora
11. Sándor Pál metafizika professzora
12. Fekete József általános és specifikus fizika prof.
13. Höll Maximilian matézis professzora
14. Griener Dominicus etika és természetjog prof.
15. Tiborecz János logika és metafizika professzora
1. Gáll András rektor
2. Rieff Mihály
3. Bojda András
4. Salbeck Ferenc
5. Kelemen Antal
6. Ottiger Burchard
7. Vass János
8. Baross József
9. Dzian István, a Szent József szemin. régense
10. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
11. Sándor Pál kontroverzia professzora
12. Tiborecz János általános és specifikus fizika prof.
13. Höll Maximilian matézis professzora
14. Dobra László etika és természetjog prof.
15. Griener Dominicus logika és metafizika professzora
1. Gáll András rektor
2. Földesi János
3. Bojda András
4. Kelemen Antal
5. Ottiger Burchard
6. Szalbeck Ferenc
7. Vass János
8. Baross József
9. Rieff Mihály
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6 magiszter

8

29

6 magiszter

8

29

6 magiszter

8

29

1 páter
5 magiszter

9

31

1756/57

1757/58

1758/59

10. Dzian István, a Szent József szemin. régense
11. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
12. Sándor Pál kontroverzia professzora
13. Griener Dominic általános és specifikus fizika prof.
14. Geiger Mátyás matézis professzora
15. Kende László etika és természetjog prof.
16. Dobra László logika és metafizika professzora
1. Repszeli László rektor
2. Földesi János
3. Nyírő Ádám
4. Bojda András
5. Kelemen Antal
6. Ottiger Burchard
7. Kovács Ferenc
8. Szalbeck Ferenc
9. Vass János
10. Dzian István, a Szent József szemin. régense
11. Boross József, a konviktus és a szeminárium régense
12. Sándor Pál kontroverzia professzora
13. Dobra László általános és specifikus fizika prof.
14. Geiger Mátyás matézis professzora
15. Bíró István etika és természetjog prof.
16. Kende László logika és metafizika professzora
1. Repszeli László rektor
2. Hedri Antal
3. Nyírő Ádám
4. Bojda András
5. Kelemen Antal
6. Ottiger Burchard
7. Kovács Ferenc
8. Perniczky Ferenc
9. Apostol György
10. Vass János
11. Dzian István, a Szent József szemin. régense
12. Szegedy György, a konviktus és a szemin. régense
13. Sándor Pál kontroverzia professzora
14. Kende László általános és specifikus fizika prof.
15. Göttner Mihály matézis professzora
16. Bíró István etika és természetjog prof.
17. Dobra László logika és metafizika professzora
1. Repszeli László rektor
2. Hedri Antal
3. Nyírő Ádám
4. Bojda András
5. Kelemen Antal
6. Ottiger Burchard
7. Kovács Ferenc
8. Perniczky Ferenc
9. Apostol György
10. Göttner Mihály
11. Splényi József, a Szent József szemin. régense
12. Szegedy György, a konviktus és a szemin. régense
13. Sándor Pál kontroverzia professzora
14. Dobra László általános és specifikus fizika prof.
15. Benkő Pál matézis professzora
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6 magiszter

9

31

6 magiszter

9

32

6 magiszter

9

32

1759/60

1760/61

1761/62

1762/63

16. Sándor József etika és természetjog prof.
17. Bíró István logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Perniczky Ferenc
3. Kelemen Antal
4. Ottiger Burchard
5. Kovács Ferenc
6. Apostol György
7. Knall János
8. Ladding János
9. Nemai József
10. Splényi József, a Szent József szemin. régense
11. Repszeli László, a konviktus és a szemin. régense
12. Dobra László kontroverzia professzora
13. Sándor József etika és természetjog prof.
14. Bíró István általános és specifikus fizika prof.
15. Benkő Pál matézis professzora
16. Nyírő Ádám logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Székely László
3. Sárossi Sándor
4. Ottiger Burchard
5. Fastenberger Károly
6. Griener Domokos
7. Fábri Ferenc
8. Apostol György
9. Simor János
10. Splényi József, a Szent József szemin. régense
11. Bíró György, a konviktus és a szemin. régense
12. Bíró István kontroverzia professzora
13. Illei János etika és természetjog prof.
14. Nyírő Ádám általános és specifikus fizika prof.
15. Gottgeisl János matézis professzora
16. Benkő Miklós logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Székely László
3. Sárossi Sándor
4. Peringer András
5. Böjte Antal
6. Ottiger Burchard
7. Griener Domokos
8. Fábri Ferenc
9. Halfinger Ferenc
10. Szendrei József, a Szent József szemin. régense
11. Bíró György, a konviktus és a szemin. régense
12. Reisl Henrik, kontroverzia professzora
13. Ipach Ferenc etika és természetjog prof
14. Benkő Miklós általános és specifikus fizika prof.
15. Szerdahelyi József matézis professzora
16. Andrási József logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Vorster Zsigmond
3. Sárosi Sándor
4. Szikora András
5. Böjte Antal
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1763/64

1764/65

1765/66

6. Placzer Antal
7. Ottiger Burchard
8. Halffinger Ferenc
9. Jósa János
10. Szendrei József, a Szent József szemin. régense, a
kontroverzia professzora
11. Bíró György, a konviktus és a szemin. régense
12. Nagy János decisor casuum
13. Schmidthauer Tamás etika és természetjog prof.
14. Andrási József általános és specifikus fizika prof.
15. Szerdahelyi József, matézis professzora
16. Ipach Ferenc logika és metafizika professzora
1. Muesser Kristóf rektor
2. Vorster Zsigmond
3. Sárosi Sándor
4. Csima Antal
5. Böjte Antal
6. Ottiger Burchard
7. Szegedy György
8. Jósa János
9. Csobánczi József
10. Schrägl Maximilián
11. Mihálcz István
12. Bíró György, a konviktus és a szemin. régense
13. Szendrei József, a Szent József szemin. régense, a
kontroverzia professzora
14. Schmidthauer Tamás etika és természetjog prof
15. Ipach Ferenc általános és specifikus fizika prof.
16. Kovalszki Ferenc matézis professzora
17. Kacskovics Bálint logika és metafizika professzora
1. Muesser Kristóf rektor
2. Szaleffi János
3. Sárosi Sándor
4. Csima Antal
5. Böjte Antal
6. Ottiger Burchard
7. Jósa János
8. Csobánczi József
9. Trancker Mátyás
10. Mihálcz István
11. Griener Domokos, a Szent József szemin. régense
12. Bíró György, a konviktus és a szemin. régense
13. Ipach Ferenc kontroverzia professzora
14. Schmidthauer Tamás etika és természetjog prof
15. Kacskovics Bálint általános és specifik. fizika prof.
16. Fridvalszki János matézis professzora
17. Kovalszki Ferenc logika és metafizika professzora
1. Muesser Kristóf rektor
2. Szaleffi János
3. Böjte Antal
4. Ottiger Burchard
5. Bíró György
6. Geszti János
7. Pocsuch János
8. Fekete József
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1766/67

1767/68

1768/69

9. Trancker Mátyás
10. Mihálcz István
11. Nagy István
12. Griener Domokos, a Szent József szemin. régense
13. Haller József, a konviktus és a szemin. régense
14. Schmidthauer Tamás kontroverzia professzora
15. Boér Imre etika és természetjog professzora
16. Kovalszki Ferenc általános és specifikus fizika prof.
17. Fridvalszki János matézis professzora
18. Csobánczi József logika és metafizika professzora
1. Muesser Kristóf rektor
2. Szaleffi János
3. Ottiger Burchard
4. Pallovics Ferenc
5. Geszti János
6. Némai József
7. Molnár István
8. Manner Thaddeus
9. Thomas Schmidhauer
10. Illei János, a Szent József szemin. régense
11. Bíró György decisor casuum
12. Haller József, a konviktus és a szemin. régense
13. Nyírő Ádám kontroverzia professzora
14. Boér Imre etika és természetjog professzora
15. Csobánczi József általános és specifikus fizika prof.
16. Fridvalszki János matézis professzora
17 .Török Ferenc logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Balogh József
3. Ottiger Burchard
4. Nemai József
5. Ribics Pál
6. Mihalcz István
7. Molnár István
8. Thaddeus Manner
9. Dániel Teodor
10. Thomas Schmidhauer
11. Illei János, a Szent József szemin. régense
12. Bíró György decisor cassum
13. Haller József, a konviktus és a szemin. régense
14. Dobra László teológia professzor
15. Bíró István teológia professzor
16. Kacskovics Bálint kánonjog és kontroverzia prof.
17. Boér Imre morális filozófia professzora
18. Török Ferenc általános és specifikus fizika prof.
19. Fridvalszki János matézis professzora
20. Jaranyi Antal logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Wittman Ádám
3. Balogh András
4. Burchard Ottiger
5. Fekete József
6. Nemai József
7. Mihálcz István
8. Nagy István
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1769/70

1770/71

9. Thaddeus Manner
10. Thomas Schmidhauer
11. Illei János, a Szent József szemin. régense
12. Bíró György decisor casuum
13. Haller József, a konviktus és a szemin. régense
14. Paar József, a bölcsészek és teológusok prefektusa a
konviktusban, a kázusok ismétlő tanára
15. Karl Neuhauser, a rétorok és poéták prefektusa a
konviktusban, német nyelvtanár
16. Dobra László teológia professzor
17. Bíró István teológia professzor
18. Molnár János szentírástan professzor
19. Kacskovics Bálint kánonjog és kontroverzia prof.
20. Hajas István morális filozófia professzora
21. Jaranyi Antal általános és specifikus fizika prof.
22. Fridvalszki János matézis professzora
23. Boér Imre logika és metafizika professzora
1. Szegedy György rektor
2. Wittman Ádám
3. Balogh András
4. Ottiger Burchard
5. Geszti Imre
6. Bors György
7. Fekete József
8. Nemai József
9. Thaddeus Manner
10. Thomas Schmidhauer
11. Illei János, a Szent József szemin. régense
12. Bíró György decisor cassum
13. Haller József, a konviktus és a szemin. régense
14. Jaranyi Antal, a bölcsészek és teológusok prefektusa a
konviktusban, a kázusok ismétlő tanára
15. Pauer János, a rétorok és poéták prefektusa, német
nyelvtanár a konviktusban
16. Dobra László teológia professzor
17. Bíró István teológia professzor
18. Hübner Mihály szentírástan professzor
19. Kacskovics Bálint kánonjog és kontroverzia prof.
20. Hajas István morális filozófia professzora
21. Boér Imre általános és specifikus fizika prof.
22. Fridvalszki János matézis professzor
23. Cervus János logika és metafizika professzora
1. Szendrei József rektor
2. Wittman Ádám
3. Balogh András
4. Jaranyi Antal
5. Geszti Imre
6. Litkei Ferdinánd
7. Bors György
8. Fridvalszky János
9. Fekete József
10. Nemai József
11. Hajas István
12. Thaddeus Manner
13. Illei János, a Szent József szemin. régense
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1771/72

1772/73

14. Bíró György decisor casuum
15. Szegedy György, a konviktus és a szemin. régense
16. Thomas Schmidhauer, a bölcsészek és teológusok
prefektusa a konviktusban, a kázusok ismétlő tanára
17. Pickl József, a rétorok és poéták prefektusa, német
nyelvtanár a konviktusban
18. Dobra László teológia professzor
19. Bíró István teológia professzor
20. Hübner Mihály szentírástan professzor
21. Kacskovics Bálint kánonjog és kontroverzia prof.
22. Taucher Ferenc morális filozófia professzora
23. Cervus János általános és specifikus fizika prof.
24. Hartman Ferdinánd matézis professzor
25. Boér Imre logika és metafizika professzora
1. Szendrei József rektor
2. Wittman Ádám
3. Balogh András
4. Horváth Antal
5. Bíró György
6. Fridvalszky János
7. Fekete József
8. Nemai József
9. Dobra László
10. Hegedűs László
11. Bernád Mihály
12. Bíró István
13. Hajas István
14. Thomas Schmidhauer
15. Illei János, a Szent József szemin. régense
16. Szegedy György, a konviktus és a szemin. régense
17. Tann József, a rétorok és poéták prefektusa, német
nyelvtanár a konviktusban
18. Kacskovics Bálint teológia professzor, teol. dékán
19. Török Ferenc teológia professzor, decisor casuum
20. Jaranyi Antal szentírástan professzor
21. Cervus János kánonjog és kontroverzia prof.
22. Vízi Ferenc Xavér morális filozófia professzora
23. Boér Imre általános és specifikus fizika prof.
24. Rezner István matézis professzor, a bölcsészek és
teológusok prefektusa a konviktusban, a kázusok ismétlő
tanára
25. Hartman Ferdinánd logika és metafizika professzora
1. Szendrei József rektor
2. Boér Imre
3. Kereskényi Ádám
4. Böjthi Antal
5. Grasser Ferenc
6. Bíró György
7. Fridvalszky János
8. Fekete József
9. Horváth József
10. Dobra László
11. Bernád Mihály
12. Hajas István
13. Thaddeus Manner
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14. Illei János, a Szent József szemin. régense
15. Szegedy György, a konviktus és a szemin. régense
16. Mertz Ferenc, a rétorok és poéták prefektusa, német
nyelvtanár a konviktusban
17. Kacskovics Bálint teológia professzor, teol. dékán
18. Török Ferenc teológia professzor, decisor casuum
19. Jaranyi Antal szentírástan professzor
20. Cervus János kánonjog és kontroverzia prof.
21. Vízi Ferenc Xavér morális filozófia professzora
22. Hartman Ferdinánd általános és spec. fizika prof.
23. Kovács József matézis professzor, a bölcsészek és
tológusok prefektusa a konviktusban, a kázusok ismétlő
tanára
24. Jäger Antal logika és metafizika professzora
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