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A HAROMSZAZEVES PAZMANEUMtf 
Három század magyar katolikus kultúrtörténet 

íRTA MÖSSMER JÓZSEF 

Emberi cselekedetekről épúgy, mint magáról az emberi életről igaz, 
hogy értékéhez vagy értéktelenségéhez az időtartam egyedül nem ad hozzá. 
egy atomot sem. Meghal egy gyermek és korai vége mélyen megrendít. De 
emelkedjünk fel a sub specie aeternitatís, az örökkévalóság álláspontjára s 
akkor talán szüksége sem volt további élettartamra, mert már úgyis rendel
kezett azzal a befejezettséggel és tökéletességgel az Úr színe előtt, amelyhez 
a továbbélők csak hosszas és fáradságos küzdelem árán juthatnak el. 

Mert mi más ez az Úr előtti küzdelem és érés, mint ama nagy szellemi 
harc, melynek visszfénye - a szó legtágabb értelmében - a mindenkori 
kultúra a maga elágazásaiban, világi és egyházi berendezésében ~

Kulturális intézmények felette állanak a személyiségeknek és mindaddig 
virágoznak, míg belőlük értékes kihatások sugároznak. 

És az idő vasfoga ~
Sokat halljuk emlegetni: Untergang des Abendlandes. Bizonyos, hogy 

nemcsak Nyugat pusztul el, hanem el fog pusztulni a kultúra minden alkotá
sával együtt: az Akropolis épúgy, mint a Péter-templom. Elmúlik a világ, 
de vele csak a végessége enyészik el. Valójában minden megmarad Isten 
országának eszmevilágában, ahogy Plato és szent Agoston halvány fényben 
megsejtve szemlélték; megmaradnak az alkotó erők, melyek végtelenül na
gyobbak annál, mint amit a földön létrehoztak; minden igaz, jó és szép 
megdicsőültens Isten kimeríthetetlen mélységébőltökéletessé váltan fog színe 
előtt kibontakozni. Csak az semmisül meg, ami a lelkeket a föld porához köti: 
az a földi köd, mely a szellemet körülsötétíti. Isten országa hasonló a drága 
gyöngyhöz, melynek birtokába csak minden mulandó árán lehet eljutni. 

Sub specie aeternitatis magaslatáról az a kis darab világtörténet néhány 
ezer esztendőről, amit ismerünk és az a piciny darabka történelem a Colle
giumról is egészen különös profilban tárul elénk. 

Divina comoedia bontakozik ki nagyban és kicsinyben. Deus ludens in 
orbe terrarum! Isten, ki az embereket mint sakkfigurákat használja fel szán
déka érdekében. 

* Néhai dr. Mössmer József németnyelvű előadása a Pazrnaneum háromszázéves 
jubileumán (1923) a bécsi előkelő világ színe előtt messzekimagaslik hasonló kísérle
tek közül; Pázmány történelmi nagysága beleállítva egy darab pompás magyar kato
likus kultúrtörténet mesteri rajzába, de egyúttal Mössmer páratlan tudásának és poli
histor műveltségének - hiszen elsőrangú matematikus, bölcselő, esztéta és teológus 
volt egy személyben - mauzóleuma - mit érdemes kimenteni a feledés porából. 

V I Gr III A110 



És mindig ugyanaz a játék járja: az a világ- és embertörténelem mélységes témája, 
melyet Goethe a hit és hitetlenség konfliktusának nevez, ahol azonban a hit alatt áldo
zatokban revelálandó szeretet értendő.

A világ szinpadánmindig ugyanazt a játékot játsszák ugyanazok. Egyrészt alkotó, 
hordozó, áldozatra képes Isten-erők, másrészt a tagadásnak és pusztulásnak elszabadult 
hatalmai, a háttérben az életelvvé kovácsolt önzéssel és szeretetlenséggel. Az arany
rakáson megcsömörlött gyomorral felnyög az életmelódia: Óh hagyjatok aludni. 

Minden mulandó csak képmás és én úgy gondolom, ahol mulandöt ünnepelnek -.,-. 
már pedig a jubileumok eminenter mulandöságok, - ott helyénvaló és üdvös lehet 
elmélkedni az örökkévalóság álláspontjáról. 

Mikor megkísérlem, hogya Collegium három századáról futó képet adjak, akkor 
csak a legszükségesebb száraz történelmi adatokra szorítkozhatom. 

De mínden életté varázsolődik,mihelyt figyelmünket az örök értékek felé for
dítjuk, melyek a sorok mögül elővillannak, mint égen a csillagok s az alacsony emberit 
homályba borítják. 

* 

A Collegium alapítója, Pázmány Péter kardinális, esztergomi érsek. Az 
emberiség reprezentánsai közül való, férfiak sorából, kiket Isten a világ
kormányzás eszközéül szemelt ki. Mint a Gondviseléstől kijelölt minden vezér 
- úgy Pázmány Péter is korának viszonyaiban lelte meg feladatát és ez a 
miliő, ezek a külső körülmények jelentik életében azt az érintkezési felületet, 
amelyen nagytehetségű alkotó egyénisége kigyúlt, hogy elhivatottságának 
minden képességével éljen. 

A korkörülmények, az egyéniség és tett termékenyegybefonása termette 
meg többek közt azt a hajtást, amelyik immár háromszáz éves virágzó élet
kort tud felmutatni. 

Hogyan történt mindez 1 
A papság nevelésére a 12-ik századig a káptalani, kolostori és plébániai 

iskolák szolgáltak, de ezeket csakhamar elhomályosították az újonnan ala
pított egyetemek. Bécsben 1365-ben IV. Rudolf, Ausztria fejedelme alapí
tott egyetemet, ahol németek, szlávok és magyarok nyújtottak egymásnak 
[obbot, egységes és barátságos kultúrmunkára, még mielőtt politikai kötelék 
egybefűzte volna őket (Sohrauf). 1551-ben I. Ferdinánd császár meghívta 
Bécsbe a jezsuita-rendet és eleinte két tanszéket adott át neki. II. Ferdinánd 
alatt a jezsuita kollégium beolvadt az egyetembe, amikor is a korporációs
házak, a burzák, többek közt a bursa liliorum és a Goldberg-alapítvány is a 
jezsuita atyák kezébe került. 

Pázmány Péter 16. életévében lépett a jezsuita rendbe és noviciátusi éve után a 
bécsi egyetem hallgatója lett. 

Ebben az időben és a következő évtizedek alatt Magyarországon az egyházi élet 
siralmas süllyedtséget mutat, minek lényegét és okát a nagyszombati tartományi zsinat 
ezekben a megrázó szavakban ecseteli: "A főbaj a nagy hiányalelkipásztorokban, 
elégtelen kiképzésük és csekély buzgalmuk. A katolikus paróehiák nélkülözik plébáno
saikat, úgyhogy a katolíkus lakosság prédikációra és keresztelésre a szomszéd akatolikus 
lelkészhez megy, vagy egyenesen akatolikus lelkipásztort állít!' Hogy mennyire szívén 
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hordta Pázmány ezeket az állapotokat, saját szavaiból tudjuk. Egész fejlődése, taní
tási tevékenysége és szociális működése lépcsőfokok voltak egyéniségének kiérésében, 
mely hatalommal nyúl bele a viszonyokba és rázza fel a kedélyeket. 

Ami ezeket a világtörténelmi egyéniségeket alkotó szellemekké avatja, azt Goethe 
ebbe a két szöba foglalta össze: eszme és szeretet. Eszmék szoritották Pázmányt a barokk 
szellemében kiömlő belső világának kifejezésére és kijegecítésére és így teremtett magá
nak, elsőben gondolatvilágának megfelelően olyan nyelvet, aminőt ő előtte nem lehe
tett hallani. 

Az lett a magyar nyelv számára, ami Luther a német nyelvnek. Ez persze mér
hetetlen lépést jelentett a szellemi életnek és keresztény kultúrának a megvalósításában 
és amint új világot létesített, úgy odaadó szeretete fáradhatatlan tevékenységre és 
kulturális alkotásokra serkentette - hazája és egyháza javára. 

Isten országának egyetlen gyöngyéért, melyben örök értékeket sejtett, mindent 
odaadott. 

Mikor I6I6-ban esztergomi érsekké neveztetett ki, saját bevallása szerint kléru
sának nevelése és kiképzése lett sorvasztó gondja: "Éijel-nappal foglalkoztam a gondo
lattal, hogy csekélyerőimmel és Isten segíteégével segíteek a bajon, míg végre sok vesződ·
séggel, saját kényelmemés napi szükségleteim feláldozásával összehoztam a szükséges 
összeget." Ez az összeg volt az újonnan megalapítandó Szeminárium magva. 

Pázmány egy percig sem kételkedett abban, hogy a szemináriumot speciálls célja 
érdekében, csak Bécsben lehet felállítani: Magyarországon létezett akkor már három 
szeminárium. De csak a híres császárváros nyujthatott elég alkalmat a nyugati kultúra 
megismerésére, egyházi és világi művészet elsajátítására és kiváló tudós professzorok 
hallgatására. Különben abban az időben már a legtöbb országnak voltak kollégiumai a 
külföldi egyetemeken. A tömegnevelés egy sablon szerint ép olyan káros, mint az élet
megnyilvánulások terén a túlzott elzárkózottság. Kultúrfejlesztőegyedül a helyes indi
vidualizmus: az egységben a sokszerűség; ilyen - egészen sajátos egyéni életet élő
kollégiumot akart és alapított Pázmány. Az első lépést hozzá I6I8-ban tette, amikor 
az Anna-Gasseban a Szt. Anna-templom mellett házat vett és rendezett be. 

Politikai zavarok és háborús veszedelem késedelmet okoztak, míg végüli623-ban 
szeptember IQ-én Pázmány kiáJlította az alapító oklevelet, Vele megszületett a Paz
marieum. 

VIII. Orbán pápa Pázmánytól szándéka s alkotása felől informáltatva, három. 
bullát bocsátott ki telve elismeréssel. "Amit fel akarsz állítani, az a hit fellegvára az isten
telenség romlására. BőkezdBéged példaképpen szolgálhat Germaniában, hogy mi célra for
dítta8sék az egyházi vagyon. Ez a bécsi Oollegium nemcsak 'lJédőbástya leend az Ur 8zőlőjé.
ben, hanem emléke az egyházi btJkezdségnek, mely császári fenköltlelkdBéggel versenyez." 

Az alapítóokmány jogi rendelkezései között kétségkívül a legfontosabb, 
hogy a Collegium az esztergomi érsek tulajdona s kivüle senkinek sincsen intéz
kedési joga. A vezetést korlátlan rendelkezési joggal a jézustársasági atyáknak 
adja át. Növendékek csak Magyarországból és kapcsolt részeiből vehetők fel. 
A növendékek tartoznak esküt tenni arra, hogy: 1. Felveszik az egyházi ren
det, vagy az ellátási díjat megtérítik. 2. Tanulmányaikat illetőlegaz előljáróság
rendelkezéseit követik. 3. A szentelés után három évig az esztergomi egyház
megyében működnek, vagy esetleg az Ordinariatus intézkedése szerint más 
egyházmegye rendelkezésére állanak. Az esküt sajátkezüleg egy könyvbe 
kellett beírni. Az a1sóausztriai rendeknél 100.000 rajnai forint, majd 15.000 
forint tőke helyeztetett el. 
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A kollegium regensévé Pázmány egykori tanítványát pater Lamormaini 
Henriket, prefektusává pedig pater Horváth Jánost nevezte ki. A növendé
keknek szeptemberben kellett volna bevonulniok, de újbóli háborus zavarok 
miatt csak az iskolaév végén 1624 májusában - számszerint l3-an - érkeztek 
meg. 

Az első 13 pázmánita ! 
Szeretetteljes elérzékenyedéssel olvassuk neveiket és esküjüket a meg

sárgult annalesekben ! Patriárkáink! Ö, nézzetek le ránk testvéri szívvel, 
Nektek szól az ünneplés! 

Havete animae piae ! 

A növendékek 3 hónapi próbaidő után bocsáttattak eskütételre és lettek beöl
töztetve. Ez mindig különös ünnepélyességgel történt, amelyen egyházi és világi elő

kelőségek jelentek meg. Az első alkalommal Pázmány maga és a magyar kancellár is 
jelen volt. A ruházat eleinte gesztenyebarna talazisból, kék kolláréból és kék pallium
ból állott; így állapította meg maga Pázmány a jezsuiták kívánsága ellenére, kik a 
kék színt akarták, amit csak Pázmány halála után vezettek be. 

A ház a Szent Anna templom mellett csakhamar kicsinynek és az egyetemtől

távolinak bizonyult. Mivel éppen akkor jutott a jezsuiták kezébe a bursa liliorum, 
Pázmány megvásárolta 4000 forintért, berendezte és kiadta 1625-ben az átköltözési 
dekrétumot. A Szent Anna templom mel1etti házat pedig elcserélte a Goldberg-alapít
ványnak a Fleischmarkton lévő házával, melynek udvara a bursa liliorum udvarával 
érintkezett. 

ll. Ferdinánd mindezt okmányilag helybenhagyta és megerősítette. Az egyetem 
mégis appellált a vétel ellen, amiért az átköltözés 3 évet késett. Pázmány a Goldberg
alapítványt is szemináriumnak szánta, mivel azonban ez a terve meghiúsult, bérbeadta. 

De a bursa liliorum neve ezután Oollegium Pazmanianum volt. Az annalesekból 
tudjuk, hogy az egyetemen tüstént feltűnt a növendékek lángbuzgalma: "Coepit alum
natus Pazmaniarum fiari celebrios" ; és az "exprimis tredecim unus" díszcím lett. 

Évente átlag hatan nyertek akadémikus fokozatot: Bacalaureatust, Licentiatust 
és magisteriumot - részben a bölcseletből, részben a teológiából. A teológiai doktorátus 
az egyetemi évek folyamán csak az egészen kivételes tehetségűeknekvolt megengedve. 
Pázmány eleinte arra törekedett, hogy rninél több papot nyerjen a Collegiumból, amiért 
eltűrte az úgynevezett kasistákat is, vagyis olyan növendékeket, kik nem törekedtek 
akadémikus grádusokra és csak a lelkipásztorkodáshoz legszükségesebbet tanulták. 
A kasista-rendszer azonban rövidesen megszűnt.

Hogy minö megható szeretettel csüggött Pázmány szíve az ő kollégiumán, azt a 
régenshez intézett számos leveléből látható. Dicsér, korhol, örvend, kedvetlen, gondos, 
ígér, sürget, fenyeget, levelei olvasásánál önkénytelenűlarra az atyai aggodalmas törő
désre gondol az ember, amelyet szerit Pál tanusít a községeihez írt leveleiben. 

Tizenhárom évig élt és dolgozott Pázmány a kollégiuma számára, melyből hatvan
három papot nyert. Mintha sejtette volna élete rövid időtartamát, oly sietve ontotta. 
egész szeretetét erre az alkotására. És az utolsó ajándékozás órája nagyon gyorsan el
közelgett. Öt hónappal halála előtt magához rendelte Pozsonyba Hunica János régenst 
és átadott neki egy zárt kazettát, hogy Bécsben őrizze és halála után nyissa fel. Tavaszra 
rá meghalt Pázmány (1637, március 19-én) és a kazettát felnyitották. 10.000 aranyat, 
10.000 tallért és két írást tartalmazott. Az egyik a kazetta tartalmát sorolja el és ezt 
a felírást viseli: Christe Jesu pro te! A másik a pénz rendeltetését adja ezzel a moti
válással: "mivel mindig arra törekedtem, hogya kollegiumot ellátva a jó pap folyton foly-
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dogál6 forrásává tegyem". Azt akarta, hogy a pénzen birtokot vásároljanak a kollegium 
asáméra, Mivel ez a kívánság nem volt teljesíthető, a pénzt kamatoztatták. 

Mintha a felejthetetlen alapító halála felett érzett általános mély gyász az 
annalista kezét is megbénította volna. Pázmány halálát követő évtizedekből

csak kevés adat áll rendelkezésre. Mégis olvasunk örvendetes dolgokat. A ne
gyedévesek pápai privilegiumokkal megáldottan vették a papi rendet a bécsi 
segédpüspöktől és azután Bécsben lelkipásztorkodtak, társulatokat vezettek, 
sokat kerestettek fel a protestánsoktól és mohamedánusoktól. Igen keresett 
gyóntatók és szónokok voltak. A templompatronusok pazmanitákat kértek 
plébániáik élére. Többször arra is felkérettek, hogy halálra ítélteket kisérjenek 
el az útolsó útra. Sokszor megtörtént - amit azonban Pázmány nem szívesen 
látott - hogyakollegiumból beléptek egy szerzetes rendbe. Az annálista az 
ebédlőben lefolyt nyilvános bűnbánati gyakorlatokról és ostorozásokról is ér
tesít, de a túlbuzgóság ellen felléptek az előljárók.

Mivel a bursa liliorum is idővel kicsinynek bizonyult, Hunica regens meg
vásárolta a szomszéd házat 8 ujonnan felépítve a kollegiummal egyesítette. 
Igy keletkezett az a komoly, előkelő épület - szinte az örökkévalóságra ter
mett vastag falakkal - mely öregebb pazmaniták előtt még ismeretes ott
honjuk volt. 

1670-ben vonultak be ide a pazmaniták a Goldberg-alapítvány házából, ahol az 
átépítés alatt laktak és Péter és Pál ünnepét évente mint alapító-napot ünnepelték. 

Érdekes ebből az időből (1660) való számlákba egy pillantást vetnünk. Létszám 
65, belőlük 3 elöljáró, 48 növendék, 3 inas, l ökonómus, l portás, l pincemester, 2 pék, 
l szabo, l cipész, l szakács, 2 konyhafiú, 2 kocsis; volt ugyanis 4 ló és 2 kocsis. Évi 
kiadás pénzben 11.248 forint. Egy mázsa liszt vagy hüvelyes ára egy forint, egy font 
rizs hat krajcár, egy font vaj 14 krajcár ... A kollegiumnak nagy előnyére volt az 
Augarten park melletti kertje, melyben 15 nagy szobával bíró ház is állott háziképolná
val Szent Rozálíának, a pestis elleni védőszentnek a tiszteletére. A kert gazdug gyü
mölcs termésének nagy részét eladták. 

1673-ban ünnepelte a kollégium 50 éves jubileumát. Az egyetemi templomban
ünnepélyes bevonulás után - Pálffy Tamás nyitrai püspök s magyar kancellár mon
dotta a szentmisét, Ezt követő ünnepélyen egy növendék ünnepi beszédében Pázmányt 
méltatta, kinek kollégiumából 50 év alatt 400 pap került ki. 

A jubileum alkalmából a kollegium egyik barátja ajándékot küldött, 
melynek áldásos hatása a kollégium belső életében nem eléggé méltatható 
mélységes jelentőséggel bir. Ebben az időben történt, hogy Sopronban a pro
testánsok megostromoltak egy templomot és egy Mária-szobrot megcsonkítva 
kidobtak. Ez most a Pazmaneumé lett, ahol kijavitva, egy lépcsőfordulatnál
gyönyörű foglalatban állították fel. Ennek a szobornak a különös tisztelete a 
legujabb időkig minden pazmanita jellegzetes sajátossága volt. 

Ha eddig a doktor titulus volt a pazmaniták főtörekvése, most és ettől az 
időtől fogva a martiriumság koronájának kegyelmét is nekik szánta Isten. 
37 év alatt 7 pazmanitát vertek agyon vallási gyülöletből. De a kedélyes csá
szárvárosra is borzalmas idők jöttek. Kara Mustapha a seregével 1682-ben 
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mindent elpusztitva és elégetve érkezett Bécs falai alá. A megszállás 60 napja. 
alatt a pszmaniták sebesülteket ápoltak a kollégiumban. 200 katona halt meg a 
kollegium falai közt vérhasban, melynek csak egy pazmanita esett áldozatul. 

A XVII. század végéig a kollegium lelki élete kiváló magaslaton állott, 
úgyhogy Kollonich gróf, kardinális, esztergomi érsek 1698-ban a következőt
írhatta a Regensnek : "A katolikus vallás oszlopát látom a kollégiumban. 
Valóban, alig találnánk nálunk még katolikust, ha ez a kollégium nem küldöts 
volna kitűnő embereket. Gondom lesz reá, hogy fenntartassék és virágozzék". 

De a virágzás hullámhegyéről- a külső korbeli hatások befolyása alatt 
a Collegium belső rendje csakhamar lecsúszott. 

A Rákóczi-harcok fegyvercsörrenése Bécsig elhallatszott és a várost fenyegette. 
A növendékek nagyobb részét hazaküldték. A visszamaradottak hadifoglyokat ápoltak 
és tanítottak, miközben ketten ragály következtében a felebaráti szeretet áldozatai 
lettek. Könnyen érthető, hogy a. visszatérő növendékek nyugtalan és háborús ter
mészetet hoztak magukkal. És mivel egyébként is a. kollégium anyagi helyzete meg
romlott, többszöri zendülés tört ki a rossz ellátás, de egyúttal a házi rend ellen, amik
nél a növendékeket hatalmas pártfogóik támogatták, sőt lázították. 

A vizsgálat ellenére annyira ment a dolog, hogy Kollonich kardinális személyesen 
feljött rendet és nyugalmat teremteni. A házi zendülések jó eredménnyel is jártak, 
mert 1705-ben a növendékek állandó, bentlakó spirituálist kaptak. Emellett egyik 
lázító hősi módon lakolt hibájáért, mert pestisben beteg társával, kit önfeláldozóan 
ápolt, elvesztette életét. 

Egy előkelő hölgy jóindulatának megnyilvánulása nem eshetik a feledés áldo
zatául. 1720-ban halt meg Eleonóra császárné. Utolsó kívánsága közé tartozott, hogy 
temetésénél pazmaniták is asszisztáljanak. 

1723-ban nagy ünnepélyességgel ülték meg a 100 éves jubileumot. Kollonich kar
dinálist akadályozta a megjelenésben az országgyűlés, de követet küldött, ki az ünnepi 
szentmisét az egyetemi templomban celebrálta, ahol a főoltár mellett Pázmány képe is 
fel volt állítva és az udvari capella játszott. Te Deum után a Collegiumban díszebéd 
volt, amelynél egy növendék a prefektusból - a későbbi neves historikusból - Kazy 
Ferenctől fogalmazott beszédet mondott Pázmányről. Száz év alatt a Pazmaneum 
2000 növendéket nevelt. Kazy mellett még megemlítendő mint nevezetesség Faludy 
Ferenc spirituális, a költő (1737). Egyik elődje volt a termékeny író és aszkéta Hevenes8Y 
Gábor (tl715). Nemsokára nehéz idők szakadtak a kollégiumra, melynek belső élete 
hűen tükrözte azokat a zavarokat és nyugtalanságokat, melyek Mária Terézia trönra
lépését kísérték. 

Pénz- és élelemhiány, járványok, rendkívüli hideg, határzárlat, katonai rekví
rálások napirenden voltak. Csak 1745-ben javultak ez idők és tudott a kollégium végleg 
megtisztulni a katonai bekvártélyozásoktól. De a szellemi horizonton villámok cik
káztak; súlyos zivatar feszültsége rejlett a levegőben; a jezsuitáktól vezetett intézo
teken sötéten ránehezült az állami tényezők bizalmatlansága; a jezsuita rend elleni 
izgatás csakhamar elérte tetőpontját. Új tanrendet adtak ki, a tankönyveket szigorúan 
előírták, még az ingó és ingatlan javak kezeléséf is kicsinyesen ellenőrizték. Ezeket a 
viszonyokat használta ki gr. Bark6czy Ferenc érsek a kollégiumra nézve vészterhes ter
vének kivitelére. 1761 november l-én felmentette a jézustársaságot a Collegium vezetése 
alól, ahol a rend atyái 138 évig hűen az alapító szándékainak dolgoztak és többmint 
2500 növendéket neveltek. Utolsó régensük pater Pribeszky János volt. Az iriventért 
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sértetlen állapotban adta át, 203.812 forint tőkét ~800 forint adóssággal az esztergomi 
káptalannál. Barkóczy érsek gróf Berchihold Ferenc nagyszombati kanonokot hívta 
meg a Pázmáneum a prefektusnak s mellé adta Katona József alistáli plébánost sp iri
tuálisnak azon titkos utasítással, hogy a kollégium eleinte Nagyszombatba, majd végleg 
Esztergomba helyeztessék át. Már-már megkapja Mária Terézia beleegyezését, de 
gyorsan és titokban kell a dolognak történnie. November 4·én a prefektus sajátkezűleg
bezárta a kaput, magához vette a kulcsot s összegyüjtve a növendékeket megparari
csolta, hogy mindenki csomagoljon, mert másnap korán reggel költözködés lesz. És 
tényleg a kék csapat már reggel ötkor Ievonult a Duna-kanálishoz, ahol egy sor hajó 
várta őket. N o most evezhettek. És Ieeveztek Pozsonyba. 

Az annalesek tanusága szerint a káptalan fel volt háborodva, mert mit
sem tudott a tervről. "Ugyanis - igy olvassuk szószerint - még mindenkinek 
emlékezetében voltak azok az idők, amikor a törököktől elpusztított magyar 
földön majdnem kizárólag a Pazmaneum küldött munkásokat az Úr szőlő
jébe; mindenki nagyon aggódott a jövőjéért" . 

Közben egyesitették a Pazmaneumot a magyar nagyszombati központi 
szemináriummal és a bécsi házat a Goldberg házzal együtt eladták 47.000 fo
rintért a zágrábi érseknek, aki horvát szemináriumnak szánta. Mivel a kert 
számára nem találkozott vevő, bérbe adták. 

Barkóczy érsek 1763-ban írásban értesitette Mária Teréziát, hogya kol
legiumot, főleg a drágaság és a nagy bécsi adók miatt, áthelyezte; az alapit
ványok is könnyebben kezelhetők, ha otthon egyesittetnek - és Magyarcr
szágon több növendéket tud belőlük eltartani. 

1765·ben meghal Barkóczy és az esztergomi káptalan tüstént a császárnő elé ter
jesztette a kérést, hogy a törvényellenesen áthelyezett Pazmaneum állíttassék vissza 
és a házeladási szerződés semmisíttessék meg. Az államkancellár a következő említésre 
érdemes feleletet adta: "Őfelsége apostoli rangjánál fogva, melyet megillet az alapít.vé
nyok feletti legmagasabb felügyelet, azt kívánja, hogy az alapítványok az alapítók 
szándéka szerint kezeltessenek és használtassanak fel. Mivel Barkóczy érsek a növendé
keket áttelepítette és házukat eladta anélkül, hogy a káptalan és a szuffraganeus püspö
kök beleegyezését megszerezte volna, Őfelsége a szerződést - mely beleegyezése nélkül 
és az előírt formalitások betartása nélkül jött létre - érvénytelennek deklarálja és mint 
azonfelül az alapító akaratával ellenkezőt és az egyháznak, valamint az érseki megyo 
papságának károsat, legfelsőbb hatalmánál és királyi tekintélyénél fogva semmisnek 
nyilvánítja és elrendeli, hogy a Pázmány.alapítvány ismét Bécsbe hozassék vissza. 
A zágrábi püspökkel pedig - ki már értesült - indíttassanak meg a tárgyalások, 
mikhez az esztergomi káptalan küldjön ki megbízottakat." De ezek a tárgyalások 
a horvátok makacssága miatt nem vezettek eredményre mindaddig, míg Mária Terézia 
energikus döntést hozott, hogy a horvátok visszakapják a vételárt és még 8000 forintot 
az üresedésben levő esztergomi érsekségtől és hozzá még 8000 forintot Barkóczy hagya. 
tékából. A Pazmaneum pedig Barkóczy hagyatékából 12.000 forintot kap a ház helyre
állítására. A horvátok még tovább is ellentállnak. de újabb intézkodésre kénytelenek 
1766 okt. 24·én a kollégiumot elhagyni. A kollégium iránt mindíg jóakaratú királynő.
szavaiból és tetteiből nyilvánvaló, hogy Barkóczy szándékát nem értette és hozzájáru
lását megbánta. Szívén feküdt, hogy a dolgot jóvátegye s ezért a királyi kamaraelöljáró, 
Török Ferenc tanácsára, a kollégium alapítványának növelése céljából Barkóczy hagya
tékából 17.500 forint kiutalását engedélyezte. 
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Ez a jóság és gondoskodás nagy lelkesedéssel töltötte el az esztergomi káptalant, 
mely akkoriban meleg érdeklődést tanusított a nevelőintézetek iránt - és jubiláló 
hódolattal hálálkodott a nagy királynő előtt. A káptalan memoranduma emelkedet. 
szavakban dicsőíti Őt, ki iránt a Pázmáneum és az egész esztergomi egyházmegye örök 
hálára van kötelezve. Dícsérőlegemlékezik meg Török Ferenc tanácsosról is, ki a királynő
szívét ilyen nagylelkűségrehangolta. És - a történelem iróniájára - Barkóczy érseket 
kinek vagyona az ő halála után a kollégium javát szolgálta - a Pazmaneum alapítói 
közé sorolja. 

Ezalatt a kollegium újból helyrejött és 1766 nov. 3-án 36 növendék 9 
kocsin 16 csomagkocsival s bútorral ismét visszatért. Mivel a kert bérlője nem 
akart a kertből kivonulni, Mária Terézia parancsára a rendőrfőnök itt is rendet 
teremtett. 

Mikor a Pazmaneum így újból életre kelt, Galgóczy Ferenc prefektus 
audienciát kért a császárnőnél, hogy a növendékek személyesen fejezhessék ki 
hálájukat. Megható szivélyességgel fogadta 1767 jan. 4-én a küldöttséget, 
minek emlékére Jacobe festővelmegfesttette Mária Terézia életnagyságú képét 
-- a Collegium mindmáig való ékességére. Nemsokára rá (1773) még egy másik 
értékes emlékmű is bevonult a házba: Seredy Valentin háziorvos adománya: 
a régi gyönyörűoltár a Santa Maria ad nives oltárképpel. 

A Collegium testi és lelki jóléte biztosítottnak látszott; fényesen ra
gyogott ismét a nap a Pazmaneum felett. Most azonban az egyetem felől
gyültek föléje vészes felhők. A tanulmányi rendet itt Van Switen aufklárista 
szelleme hatotta át. A növendékeknek megtiltották a jezsuita professzorok 
hallgatását. A tűrhetetlen támadások a jezsuiták eltávolítását célozták; a 
növendékeket kényszerítették, - főleg egyházjogból - hogy szélsőségesen
liberális tanárokat hallgassanak, úgyhogy a Pápai Nuntius tiltakozását volt 
kénytelen bejelenteni. Megemlítésre érdemesek azok a szavak, amelyekkel II 

prefektus e pontban megakarta nyugtatni a Nuntiust: Mária Terézia a paz
manitákat - kik a tanárok tanusága szerint a bécsi iskolák legnemesebb része 
(nobilior postio scholarum Vindobonensium) - a tőle ujra organizált egyete
mekhez díszül (ornamentum) csatolt. 1776-ban új tanulmányi rendet írtak 
elő. L évben: Egyháztörténelem és keleti nyelvek. II. évben: Patrologia és 
Hermeneutika. III. évben: Dogmatika első része és Erkölcstan. IV. évben: 
Dogmatika második része és egyházjog. V. évben: Polemikus theologia és 
pasztoralis theologia. 

Ez utóbbi először jelenik meg mint külön studiura. 
De az anyagi jólét nem volt tartós. Az 1779-es pénzdevalváció következté

ben az élelmezés hiányossá vált. Reverendákat sem lehetett venni; ezeket a 
növendékek az egyházmegyei szemináriumból hozták magukkal. 

1780-ban meghalt Mária Terézia és a növendékek még gyászolták magas párt
fogónőjüket, amikor már is megjött József császár sürgős rendelete, hogya pazmanita
kert fái döntessenek le, mert elveszik a császári villa elől a kilátást. Majd nyilvános 
átjárót nyittatott a kerten keresztül, amelyik kettéosztotta. Továbbá rendelkezés foly
tán 1782 óta nem szenteltek többé a Pazmaneumban pappá. 
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A császár most ideges sietséggel törekedett az osztrák klérus számára generális 
flzemináriumot megalapíteni, ahol ki van zárva a püspöki felügyelet. hanem olyan 
elöljárók végzik a nevelést. kiket a császár nevez ki. A Pázmáneum épületét szemelte 
ki erre. de ez kicsinynek bizonyult. Erre a jezsuiták kollégiumát szemelte ki az egyetemi 
templom mellett, együtt a Pázmáneum épületével. A Pázmáneumot Budapestre szán
dékozott áthelyezni. Majd megint úgy határozott. hogy a Pázmániták maradnak és a 
generális szemináriumban neveltetnek. 

Gróf Batthyány kardinális. esztergomi érsek 10 kispapot Budapestre ren
delt, hogy legalább ez a magja fennmaradjon a Pazmaneumnak, ha tényleg 
beolvasztják a generális szemináriumba. De a császár ismét megváltoztatta. 
tervét és a Theresianumot kívánta a Paznameumban elhelyezni. Mikor a. 
bíbornok látta, hogya Pazmaneumnak mindenképen pusztulnia kell, el akarta. 
adni a házat, amit azonban a káptalan a legerélyesebben ellenzett. A dekré
tumok máról holnapra születtek - hihetetlen gyorsan - míg végre a Paz
maneum Pozsonyba került. Az ide-oda ráncigált növendékek lassan-lassan haza
mentek. 

A császár most személyesen jött a Pazmaneumba, hogy megtekintse ; 
és tetszett neki. A krónikás megjegyzi, hogy bár ne tetszett volna neki. Mert 
a. tetszés eredménye az 1884. évi május 13-iki dekrétum volt, mely a Pazma
neumot a Goldberg-házzal és kertjével egyetemben minden kártérítés nélkül 
a siketnémáknak adta át. Kártérítés nélkül, mert a növendékeket ezután a 
vallásalapnak kellett eltartania. A prefektus, Gulik László a kardinális pa
rancsára a végsőidg ellentálIt, azonban eredménytelenül. A házat a siketnéma
intézethez csatolták ezzel a felirattal: 

Surdorum mutorumque institutioni et vietui Josephus II. Aug. 1784. 
Igy szűnt meg a Pázmáneum másodszor, miután 18 évvel előbb Mária Terézia 

visszaállította. A növendékek Pozsonyba a generális szemináriumba kerültek, mely 
inkább állami volt, mint egyházi. 

Ismeretes, hogy József császár halálával minden újítása összeomlott, mint 
egy kártyaház. Lipót minden alapítványt újból visszaadott rendeltetésének s így 
Batthyány kardinális abba a helyzetbe jutott, hogy a Pázmáneum visszaállításával 
foglalkozzék. Folytak a tanácskozások, melyekből érdemes felemlíteni a magyar kan
cellária véleményezését : "A visszaállítás helyes és jogos. .. mert nem az kérdéses, 
hogy a Pázmáneum hasznos-e, hanem mi az alapító szándéka. A Pázmáneumnak ezen
felül joga van a szenvedett kár megtérítéséhez, de remélhető, hogy Batthyány bíboros 
eláll tőle".

A császár a visszahozatal mellett döntött, mire asiketnémák 1803-ban Szent 
György napján elhagyták a házat, melynek helyreál1ításához az uralkodó engedélyével 
az üresedésben lévő esztergomi érsekség jövedelméből 10.000 forintot utaltak ki. 
Krammer Ferenc esztergomi kanonok, egykori növendék neveztetett ki prefektusnak, 
ki felvette a rektori címet és viceprefektusnak, ezután vicerektornak Fabriczy Lajos, 
és spirituálisnak Lochmer János. 

Végre visszajöttek (1804) a növendékek is, kik nagy nehézségekkel talál
koztak az egyetemen, ahol a theologiát most német nyelven adták elő. A 
káptalani vikárius kérésére a császár újból elrendelte a. theologiai fakultáson 
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a latin nyelven való tanítást s később az eddigi tantárgyakhoz akatechetikát 
s pedagogiát is csatolta. 

Az 1804-es év a magyar kormány részérőlmegejtett szeminárium-rendezés 
miatt emlékezetes. A Pazmaneumra vonatkozólag azt határozták, hogy az 
esztergomi egyházmegyéböl 28 növendék nevelendő. Az évi tandíj fejenként 
300 forint. Csakhamar 29-re emelték a számot és az erdélyiek viszályát úgy 
oldották meg, hogy a Pázmány-alapítvány terhére két növendéket nevel
hetnek. Ezek a megállapítások - tekintetbe véve az esztergomi megyének 
későbbi feloszlását - egészen 1919-ig maradtak érvényben. 

1809-ben vonult Napoleon seregével Ausztria ellen és megszállotta Bécset. 
A Pazmaneumot - a vicerektor ellenállása dacára - rekviráIta a francia 
katonaság és a növendékek Nagyszombatban nyertek elhelyezést. Az As
pern-i és Wagram-i napok kényszerkölcsönt és a bútorok barikádok számára 
szükségelt kiszolgáltatását jelentette. Októberben elvonúlt a francia, a csá
szár pedig kárpótlásul kiutalt a Pazmaneumnak 10.000 forintot s a növendékek 
még ebben az évben visszatérhettek a kitisztított házba. 

Rövidesen rá - meggondolatlan intézkedések következtében - vesze
delem fenyegette a kollégium szellemét és meglazult a diszciplinája. A kollé
gium kényszerült 31 - éppen nem válogatott nagyszombati kispapot átvenni, 
kikkel a száma 60-ra emelkedett. A túlnagy létszám és közepesség hátrányai 
csakhamar mutatkoztak. Bár az eddigi három előljáróhozmég egy negyediket 
is, egy prefektust rendeltek (1813), ez nem jelentette a baj megszűntetését.
És nem minden növendékzendülés volt olyan ártatlan, mint a nemzeti érzés
ből fakadó ellenszegülés az előírt kalap forma - a cilinder - ellen, bár II. 
Ferenc, ki a legcsekélyebb mozzanatról is értesült, e felett is bosszankodott. 
Az elöljárók nem feleltek meg feladatuknak. Ferenc császár nyilatkozott, 
hogy fájlalja ezt, mivel a Pazmaneumra úgy ügyel, mint a szemefényére. 
És komolyan véve a dolgot, új konstituciót bocsátott ki a magyar kancel
láriához, melynek lényege, hogya 31 nagyszombati kispap eltávoIíttassék 
és az esztergomi egyházmegyéből a jövőben 29 kizárólag jeles növendék, 
minden más magyar egyházmegyéből2-2 jeles növendék küldessék a Paz
maneumba. Ez által a Pazmaneum generális szemináriummá vált. De ebben 
a jellegben Magyarországon olyan kihatásokat véltek előrelátni. melyek ellen
keznek az alapító szándékával és tiltakoztak. De a császár nem engedett, 
sőt egy újabb írásában kifejtette, hogy ez az újítás teljesen megfelel Pázmány 
szándékának, sőt ő maga is helyeselné, mert az alapítvány, a ház és az elől
járók kinevezése az esztergomi érsek joghatóságában maradt. Ezzel minden 
aggodalomnak az éle el volt véve és a kollégium története évtizedekre csendes 
és szabályos életnek nézett elébe, épp úgy, mint ha a hegyi folyó sok akadály 
után végre kényelmesen és csendesen mint széles folyam elnyúlik az alföldön. 

Mindazonáltal ismételten merültek fel anyagi zavarok. így például 1817
ben minden takarékosság ellenére 87.000 forintra emelkedett a deficit, melyet 
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lassan fedeztek a szabályozás alatt lévő püspökségek és rendek jövedelméből.
Akkor is adódtak -- épp úgy mint ma - valutaingadozások és hiába köve
telték, hogy év elején állapítsák meg a tartásdíjat. 1827-ben újból felgyült 
68.000 forint deficit. A tartásdíjat 600 forintban - bécsi értékelés - állapí
tották meg. 

1830-ban nagy halálozás volt Bécsben ; kolera pusztított és a kórházak 
képtelenek voltak a betegeket befogadni. A kollégium készségesen átengedte 
házát, amiért a Magistratus ünnepélyes köszönetet aratta. Különös virágkort 
ért el a Paznameum Kunszt József (1832-1845) rektor alatt. A gyenge tehet
ségűeket kérlelhetetlenűl eltávolította, súlyt helyezett általános kulturálís 
kiképzésre, fejlesztette a műérzéket és nemcsak megengedte, hanem elrendelte, 
hogy a növendékek múzeumokat látogassanak, művészeti alkotásokat és em
lékeket tanulmányozzanak és jeles szónokokat hallgassanak. Az ő rektorsága 
idején a növendékek a magyar nyelv és irodalom ápolására egyletet alapí
tottak, lefordították és kiadták: Annegarn Világtörténetét és Go//in Házi
kátéját. Emellett minden anyanyelven házi próba-prédikációkat tartottak, 
melyeken néhányszor Kopácsy bíbornok hercegprimás is résztvett. Pázmány 
nagy festménye, mely az eredeti után Rómában készült, Kunszt rektor ado
mánya. 

Az 1848-as szabadságharcok dacára összejöttek a növendékek. Ök asszisztáltak 
ünnepélyesen a márciusi elesettek temetésén. De a következő esztendőben ismét katonák 
szállották meg a házat, a múzsák elnémultak és a bútorokat ismét elcipelték a barri
kádokra. Mikor ismét helyreállott a béke (1850), Szcitovszky hercegprímás köriratot 
küldött a magyar püspökökhöz, hogy Ferenc József császár kívánságára újból küldjenek 
növendékeket a Pázmáneumba. Ugyanebben az évben behozta a teológiai fakultás a 
tandíjat, de a pázmánitáknak mentességet adott. Tanrendje pedig a mai napig érvény
ben lévő lett. Az egyetemen tanított a jeles tudós, Dankó József, a Collegium prefektusa. 

Szomorúságot jelent a Pázmáneumnak az 1865-ös esztendő: a győri püspök 
visszakérte a Mária-szobrot, melyet a Collegium 198 év előtt kapott ajándékba. Mivel 
Szcitovszky prímás egész ismeretlen okokból elrendelte a szobor kiadását, engedelmes
kedtek nehéz szívvel és a rektor elkészíttette a másolatát. Nemsokára rá eladták a 
két kertet és árából építettek két bérházat. A nyolcvanas években hangok hallatszottak, 
melyek a Pázmáneum magyarországi áttelepítését célozták. Sőt 1886-ban a parlament
ben formális támadás történt, mire Trejort kultuszminiszter kikérte a nagy kardinális, 
Simor János véleményét. Az irat, melyben felel, memorandum minden idők számára. 
Simor erélyesen visszautasítja a jogtalan beavatkozást és megvilágítja, hogya Pázmá
neum az esztergomi érsek tulajdona, kié a kizárólagos intézkedési jog. "A Pázmáneurnot 
áthelyezni - rnondja - annyi, mint megazüntotni, Azt akarom, hogy nevem tiszta 
maradjon attól a jolttól, mellyel beszennyeződnék, ha ezt a 263 éves dicső, az egyháznak és 
hazának annyi áldást szerzeü intézetet romlásának átengedném." 

Abban az időben vagyunk, mely még a legtöbb pázmánitának emlékezetében van. 

Az egyetem kihelyezésével a belvárosból, a napi négyszeres út hozzá 
sok időveszteséget jelentett; és a belváros rendezésének is útjában állott a 
régi épület. Új otthon gondolata kezdett derengeni a fejében. Négy növendék 
egyszer meglátogatta az árvaházat a Boltzmann-gasseban. Az igazgató, 
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Eucherius Haas testvér, ablakából mutatott a szemben fekvő pompás kertre: 
"Ez volna alkalmas hely egy új Pazmaneum számára." Bergmann József 
prefektus elkapta a szót és szokása szerint szétszórta a szélrózsa minden irá
nyába. így lett egy álomból valóság. Gróf Széchenyi István rektor (1898
1902) fiatalos lelkesedéssel és szerencsés kézzel vitte keresztül a régi ház és a 
Goldberg-ház eladását, Bécs városa vette meg s árából megépűlt az új ház. 
A kitervezésnél és belső elgondolásnál fáradhatatlan munkatársa volt Drexler 
Antal spiritualis. A Pazmaneum új felvirágzásnak indult, a növendékek száma 
55-re emelkedett. Öröm volt itt dolgozni. Ha valaha létezett életkör, mely 
szivet-lelket teljesen eltöltött és a szellemnek határtalan perspektivákat 
adott, ideálok megvalósítására, akkor ez volt az. És benső felfrissülést jelen
tett látni a növendékek fiatalos és lovagias magyarságát, mely mindenütt elő
tört. Ezen ifjúság között leélni az életet, Isten életajándéka volt számomra. 
Ebben az időben látogatta meg a Collegiumot Ferenc József és az elismerés 
szavaival adózott. 

Felejthetetlen emléket állított magának a kollégiumban a tudós, magas művelt
ségű és végtelen finomlelkű rektor: Eischer-Uolbrie (1902-1905) és a csendes, jótékony 
műgyüjtő: Lollok Lénárd (1906-1908). Bánatos szeretettel gondolok kollégámra: 
Drezler Antalra, ki 23 évig mint spirituális működött és 8 évig az intézet fejének köte
lességét végezte. Hűségének és érdemeinek tiszta tükrébe itt nem tekintünk. Az utolsó 
szót Isten mondja egyedül. És a Mindenhatóé az itélet afelett az idő felett, mely a kol
légium egére borult. Sokkal fájdalmasabban sajog a szívern, semhogy róluk írni tudnék. 
A kollégium jövő történetírójának lesz a feladata megörökíteni azt a buzgalmat, agi
litást és csüggedetlenségét, mellyel a kollégium dr Tiefenthalernak hálás. 

Minden jótevőnek szóljon ez a köszönet, mert szintén hozzásegítettek Pázmány 
jelszavának mogvalósulásához: Christe J esu, pro Te! 

Minden, amit örökértékül a Pazmaneum valaha elvégzett, ebből a for
rásból fakadt. Itt nem számítanak a statisztikai adatok, mire vitték az élet
ben a növendékek, hányan lettek közülük püspökök, kardinálisok . .. Itt 
csak az számít, ami Pázmány szellemében, az egyetlen "drága gyöngy"-ért 
történt. És csak azok az erők tartják fenn a kollégiumot, amelyek létrehozták. 

Ma, mikor a kultúra értelme egyáltalában kétessé vált, amikor minden 
megújulás, erők egyesítése után kiált, keresztény kultúrára vágyik, ma ilyen 
intézményt feloszlatni akarni, legalább is nem időszerű. De felette káros lenne 
a nevelés feladatának az is, ha az intézményt hidegen, szívtelenűl - tisztán 
a jó szerencsére bízva - hagynák sorvadni. 

Pázmány szelleme lebegjen védőleg kollégiuma felett és szerezzen még 
sok, az Úrban boldog jubileumot. 

Németből fordította: 
Tiefenthaler József. 
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