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AZ ESZTERGOMI SZEMINÁRIUM

NÉGYSZÁZÉVES JUBILEUMÁRA

A magyar katolikus egyház és külön az esztergomi főegyházmegye

1966. április 23-án történelmi jelentőségű eseményről .ernlékezett meg:
négyszáz érv telt el azóta, hogy Oláh Miklós prímás az általa ös.<;,whívott
nagyszombati zsinaton bejelentette az első magyar papnevelde felállítá
~á,t (1543...,ban az esztergomi érseki székhelyet a török míatt ideiglenesen
Nagyszombatba helyezték át). Oláh ezzel az elhatározással hitet tett
a trienti zsinat (1545-63) egytk legsürgetöbb rendelkezése mel
lett és így a magyar papnevelés eleddig rendezetlen ügyét szilárd
alapokra helyezte. Igaz, mai szernmel nézve túl szerénynek tűnik a prí
más vállalkozása, hísz az általa felállított kis intézménytől nem lehetett
várni a magyar egyház súlyos problémáinak gyors és végleges megoldá
sát. Egy intézmény jelentőséget azonban nem az elindulás, nem a kezdeti
élet-síkereí vagy kudarcai alapján, hanem a már megtett út, a jövő iga
zolta várakozások alapján lehet Iernérni. Az alapító nem érhette meg
műve felvirágzását, sőt rövidesen átmenetileg meg is szűnik intézménye,
de ez mit sem von le érdeméből, mert olyasmit alkotott, amit a magyar
kereszténység azelőtt nem ismert: ő indítja ela trienti zsinaton új kere
tekbe állított, rnost már általánosan kötelezővé tett papnevelést Magyar
országon.

A papnevelés kezdetei

A papnevelés, mint tudjuk, századokon keresztül a plébániai, kolos
toriés székesegyházi iskolák, valamint az egyetemek fdadata volt. Ezek
nek az iskoláknak sem pedagógiájában, sem tanrendjélben nem találko
zunk egységes előírásokkal, pontosan szabályozott oktatási módszerrcl.
A papképzésnek tehát nem voltakegyetemesen kötelező nermái és irány
vonalai. És mivel könnyű volt a papságba jutni, érthető, hogy leülönösen
a hitújítás által nem érintett országokhan a hivatás nélküli ifjak való
ságos áradata indul el a papság felé. A papságdérhetö volt nemosak
azok számára, akik a grammatikai előkészület után elvégezték a bölcse
leti tanfolyamot és némi egyházjogi ismereteket szereztek, hanem azok
számára is, akik egy-egy plébános mellé kerültek, megtanulták életmód
ját, megismerték a szertartásokac és aztán valamelyik kántorböjti napon
megjelentek a püspöki székvárosban, hogy egy csupán formaságnak te
kinthető vizsga alapján a püspöktől az egyes rendeket fel vegyék. Sok
esetiben idegen püspököt kerestek szentelésre: a "privilegium a quocum
que" alapján ugyanis az egyházzal közősségben élő bármelyik püspök
kezéből fel lehetett venni a rendeket. Mindez a XVI. század elején álta
lános jelenség volt az egyházban.

A kolostom és a székesegyházi .iskolák életét szerzctcsi szabályok
irányították. Az itt tanuló növendékek állandó felügyelet alatt voltak,
részt vették az összes istentiszteleteiken, a külvilággal semmit sem érint
kezhettek. Az itt folyó tanítás alapja a szentírás volt, a nevelés a gya
korlati életre készített elő. Ugyanez a zártság jellemezte kezdetben a
kollégiumok, más néven "burzák" életét is. A kollégiumok lényeges tar
tozékai voltak az egyetemeknek. Az egyetemi hallgatóknak kollégiumban
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kellett élniök. A nevelést a kollégium adta, előadásokra az egyetemre
jártak. A közös élet .alól csak az egyetemi reMor adhatott kivételes ese
tekben felmentést. Főleg kolostorolk szerveztek kollégiumokat, de állít
hattak egyetemet végzett világi papok és világiak is, mindenekelőtt azon
ban példás életű egyetemi tanárok kaptak erre engedélyt a rektortól.
Egyébként a rektor ellenőrizte ct kollégiumok életét, a tulajdonost a visz
szaélésekért felelősségre vonhatta, sőt az intézetet meg is szüntethette.

A növendékek rendszerint egyházi javadalmukiból fizették tartás
dijukat, de találunk köztük kezdettől fogva szegénysorsú diákokat is,
akiknek nagyon keveset, vagy éppen semmit sem kellet fizetnlők. Rober
tus de Sorb on is kifejezetten "ad commune hospitium pauperum schola
rium in Theologia studentium" alapította korrviktusát. A kollégiumok
és az egyetemek életét vallásos légkör vette körül. A hallgatók az egye
temi előadásokat imádsággal kezdték, testületileg vettek részt a körme
neteken, a nevelés célja egyházias gondolkodású és keresztény erkölcsök
szerint élő értelmiség kialakítása volt. Az egyetemi képzés és ennek meg
felelőena koflégiurnd nevelés 10-15 évet is igénybe vett.

A sok évig tartó tanulás, a kollégiumi férőhelyek korlátozott száma,
a papképzéshez szükséges feltételek hiánya azonban eléggé megmagya
rázza, hogy miért nem válhatott az egyetemi kollégium a papnevelés
általánosan elterjedt és kizárólagos intézményévé. Bármennyire kívána
tos volt ugyanis, hogya papság rendelkezzék azzal a műveltséggel, amit
a kor megkövetelt MI,e és az egyetemektől meg is kaphatott volna, mégis
csak elenyészően csekély hányada előtt voltak nyitva az egyetemek ka
pui. A teológiai fakultásole sok évig tartó kurzusban skolasztikus tudóso
kat, nem pedig lelkipásztorokat képeztek. Az artista fakultások, amelyek
elvégzése nélkül nem lehetett a teológiát elkezdeni, általános filozófiai
és nem teológiai képzést nyújtottak. Sokan meg is elegedtek a hét szabad
művészettelés így jelentkeztek szentelésí vizsgára, mikor is nem kérdez
ték meg tőlük, hogy hol szeresték teológiai tudásukat, valamelyik isko
lán-e vagy magánúton. Lelkipásztorképzést tehát az egyetemektől nem
lehetett várni. Az egyetemi kollégiumok, pár kivételtől ,eltekintve,nem
is, .a papnevelésre rendezkedtek be, bennük a teológusok együtt éltek a
többi fakultás hallgatóival, anélkül, hogy aszketikus képzésükről kü
lőnösebben gondoskodtak volna. így a klérus túlnyomó többsége számára
továbbra is a ISzékesegyházi iskolák jöhettek tekintetbe, amelyek azon
ban megközelítőleg sem nyújtottak elégséges ismereteket.

Már a lateráni zsinatok is kénytelenek elismerni a klérus műveltsé

gének f'ogyatékosságát, és igyekeztek a bajon segíteni. A III. lateráni zsi
nat (1179) 18. kánonjában elrendeli, hogy minden püspöki szék,helven
alkalmazzanak egy mcstert és lássák el javadalommal, hogy az egyház
megye klerikusait és a szegény tanulókat ingyen taníthassa. Ez a tanítás
azonban aligha adhatott többet némi általános műveltségnél és a szűk

séges latin ismereteknél. A IV. lateráni zsinat (1215) megismétli és k-bő

víti ezt a kánont, amennyiiben a grammatika tanításán kivül a paszto
rációs tudnivalók oktatását is sürgeti: legalább a metropolitaí székhelve
ken tartsanak egy-egy teológust, aki a papok.at-és egyéb klerikusokat a
teológiára és a szükségcs lelkdpásztori feladatakra megtanítja.

Nyilvánva'ló, egy teológus nem elég ahhoz, hogy egy egész egyháztar
tomány papságának tanítását ellássa, még kevésbé ahhoz, hogy megfelelő

lelki nevelést is adjon. Hogy ebből a rendelkezésből mi valósult meg, nem
tudjuk, de tény, hogya Tridentinumig a pappá szentelés feltétele kizá
rólag a szentelésí vizsga volt, függetlenül attól, hogy az illető mennyi időt
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töltött a szellemi és lelki felkészülés céljából valamelyik intézetben. Amel
lett ezen a vizsgán a szerény latin ismereten, a Credo, Miatyánk és tíz
parancsolat szövegén kívül osak a szentségek kíszolgáltatásának formu
láit, a misekönyv és a breviánium használatát kellett tudni. A közkézen
forgó pár lapnyi terjedelmű könyvecskék és "Summae confessorum"-ok
nem pótolhatták a szűkséges szellemi és lelki nevelést.

Ráadásul azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy már a XI. szá
zadtól kezdve először ItáUáiban, majd Közép-Európában a városi polgár
ság körében magasfokú műveltség kezd kialakulni, amely főleg az ige
hirdető papsággal szemben támasztott egyre erőrsebb követelményeket.
És hogya kor általában nem volt megelégedve az egyházi szónokok mű
ködésével, bizonyitják a virágzó középkorban reakcióként jelentkező lai
kus prédikáló mozgalmak is. Azt 'kell látnunk, hogy míg a városi lakosság
műveltsége állandóan emelkedett, addig a papságé jóreszt a korai közép
kor színvonalán mozgott. A külőnbség a humanizmus korában veszedel
mes arányokat ölt, szóvá is teszik a humanisták és élesen bírálják a klé
rus prédikációját és hiányos műveltségét,

Ezen a visszás helyzeten sokfelé próbáltak is segíteni. Németország
ban például a városi plélbáni.ák betöltésénél előnyben részesítették az
akadémiai fokozattal rendelkezőket, továbbá hítszónoki állásokat szervez
tek; Ioannes Standonck, a "Közös élet .testvéreinek" egykori növendéke
1490...fben helyreállítja a régi fegyelmet a párizsi Collegium Montis Acuti
ban és a kollégium mellett két házat rendez be szegény őcispapok neve
lésére. (Kollégiumának növendékei között volt Rotterdami Erasmus, Dom.
Soto és Loyolai Szent Ignác is); Spanyolországban több egyetemi kollé
giumban alapítványi helyeket szerveznek klerikusoknak (például 1477
ben Siguenza-ban, 1500..<ban Sevillában); a szegény világi klerus nevelé
sére volt hivatva Rómában Domenico Capranica bíboros alapítása (1475),
továbbá az 1484-'ben létesített Col.legio Nardini. Ezek a törekvések azon
ban nem jártak a kívánt eredménnyel. Hiába szaporították a kollégiu
mok számát, azok a klerikusoknak csak egy töredékét tudták befogadni.

Ugyanakkor a régi egyetemi kollégiumok szelleme erősen lehanyat
lott. E kollégiumok életét kezdetben jellemző zártság a XV-XVl. szá
zadban megszűnt, A tanulók életét és tanulmányait nem ellenőrizték: a
kollégiumok tulajdonosai elnézték növendékeik fegyelmetlenségét és bot
rányait ; a külőnféle nemzetekhez tartozó diákok között szinte napiren
den voltak a verekedések. A humanizmus amúgyis megváltoztatta az
egyetemi ifjúság életszemléletét és függetleníteni igyekezett mindattól,
ami életét eddig irányította. Mivel a teológiai fakultások hallgatóinak nem
biztosítottak a töblbiekétől eltérő különleges életrendet, hanem együtt
hagyták őket a bölcseleti és orvosi fakultások hallgatóival, rendszorint
hivatásukkal nem sokat törődö, könnyelmű életű papok nevelődtek.

Reformtörekvések és kezdeményezések

A Tnidentinumot közvetlen megelőző korszakban tehát lényegében
kétféle Intéeménye van a papnevelésnek: a szerény képesítést nyújtó
székesegyházi isikoIaés a reformra szoruló egyetemi kollégium. A vázolt
okoknál fogva azonban egyik sem felelhetett meg a kívánalmaknak. Olyan
külőnleges intézményre volt szükség, amelyben a lelkipásztorkodásra
való előkészítés és a szükséges ismeretek tanítása együtt jár az aszkéti
kus neveléssel, és amelynek felelős gazdája a püspök. A jövő intézmé
nye tehát hasonlítson a székesegyházi iskolákhoz, amennyiben tanintézet,
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és hasonlítson a ikollégiumokhoz, amennyiben a közös életre van beren
dezve, viszont különbözzék mindkettőtől, amennyiben a püspök irányi
tása alatt áll. Csakas ilyen intézmény felállításától lehetett várni a pap
nevelés válságának megszűnését,

A probléma megoldását sürgette az egyre aggasztóbb méretű pap
hiány is. Igaz ugyan, hogy egyes országokban nem volt hiány papokban,
mert mint említettük, a fiatalok valóságos áradata kérte szentelését, De
ez csak Italiára és Spanyolországra vonatkozik. Ahol viszont a hitújítás
tért nyert, ott -rővid idő alatt aláesett a papság Létszáma. Németország
ban például, ahol egyes egyházmegyékiben (Eiohstatt, Nürnberg) 1525 és
lf140 között a szentelendők száma a korábbinak egyhetedére esett vissza,
az egyházat a paphiány valósággal létében fenyegette. Nem volt a hely
zet biztatóbb Angliában és Magyarországon sem.

Mindenesetre azonban voltak már a XVI. században is olyan intéze
tek, amelyekben a trienti zsinat atyái többé-kevésbé megvalósulva láthat
ták a jövő papneveldéinek eszméjét, és amelyeket mi is mintegy a trienti
szeminá riumok előképeinek tekinthetünk.

A megoldás útját jelezte már a veronai akolytus-ískola is, amely
eredetében visszanyúlik a XV. századba. l495-ben Venier veronai püspök
a székhelyén működő, 24 növendéket befogadó "Mensa acolythorum"
nak új szabályziatot adott, amelyet öt évvel kJésőbb egy további "Regola
rnento't-val egészítettek ki. Igazi fellendülése azonhan csak Gianmatteo
Giberti püspök alatt következett be, aki a kis intézetnek egészen papi
jelleget adott. Élére "direttore spiritua:le"-t, lelk! igazgatót állított. Vilá
giakat nem vettek feL Tantárgyként szerepelt a grammatika és a zene
is. A különősen tehetséges növendékek Páduába vagy Bolognába kerültek
egyetemre. Ez a kis papnevelde volt Giberti kedvenc alkotása, állandóan
érdeklődött iránta, a növendékeket gyakran magához hívatta és alaposan
kikérdezte őket tanulmányaikból. A szentelésí vizsgát nem a helynök,
hanem őelőtte kellett letenni.

Egészen megközelítette a trienti szerninánium ieszrnéjét Pole bíboros
elgondolása. Pole l532..Jben elhagyja Angliát és számkivetésben él. 1544
ben III. Gyula pápa mint követet visszaküldi Angliába. Az l555-ben
trónra került Katolikus Máriának segitségére van az angol egyház újjá
szervezésében. Hogya hitszakadás és a kolostorok felszámolása következ
tében beállott paphiányt megszüntesse, az l555-i londoni zsinaton nagy
szabású tervekkel áll elő. A {::sinat határozatai között kiemelkedik a ll.
dekrétum. Ez a határozat előírja, 'hogy minden angol érsekség és püspök
ség anyagi körülményeinek és szükségletének megfelelő számú, legalább
11-12 éves, írrii-olvasni tudó fiút köteles eltartani, akiknek jelleme és
szándéka biztos reményt nyújt arra, hogy mint papok mindvégig egy
házi szolgálatiban maradnak. Először grammatikát tanuljanak, majd a
kancellár vagy más iképzett és tekintélyes pap vezetése mellett készülje
nek tovább. Mindegyikük tonzurát visel, egyházi ruhában jár, és az isten
tiszteleteknél segédkezik, Két osztályba sorolja őket Pole: a fiatalabbak,
vagyis a grammatíkusok, ruhát és ellátást (toga et mensa) kapnak; az idő

sebbek. az acolytusok ezenfelül évente valami zsebpénzt is (mercedis ali
quid). Ha ez utóbbiak az előirt kánoni életkort elértékés szellemi-lelki
téren megfelelő előhaladást tettek, akikor a szerrt zendek felivételére kell
őket bocsátani és javadalmakkal ellátni. Az iskola fenntartási költségeit
a püspök és más javadalmasok viselik. A dekrétum a püspök különös
gondjává teszi, hogy csak alkalmas, kellően képzett és jó erkölcsű tanító
kat fogadjon fel.
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Pole intézete a székesegyházi iskolákhoz képest jelentős fejlődést mu
tat, amennyiben Angliában a növendékeket ezentúl kifejezetten a papi
utánpótlásra nevelik a klerus szemmárrum-félének (tamquam semina
rium) tekintett intézetében, továbbá az iskola nem ~ káptalannak, hanem
közvetlenül a püspöknek van alárendelve és Ő, illetve az egyházmegye
tartja fenn. A felállítás indítéka tehát a paphiány.

Pole és Katolikus Mária még 1558-ban, ugyanazon a napon meghalt,
és a nagy reformfőpap elgondolását nem lehetett a gyakorlatiba átültetni.
A londoni dekrétum mindamellett öt év múlva, a trienti zsinat harmadik
ülésszakán (1562. január 18-1563. december 4) megtermi nagyszerű gyü
mölcseit. Mivel az atyák nem tudtak volna jobb tervezetet alkotni, ezért
Pole szövegét szinte szóról-szóra beleveszik a zsinat híres szemináriumi
dekrétumának első tervezetébe.

Legdöntőbb hatással azonban kétségkívül a már Európaszerte nagy
sikerrel működő jezsuita kollégiumok, mindenekelőtt a Collegium Ro
manum és a Collegium Germanicum voltak a jövő papnevelő intézetei
nek felállítására és berendezésére. Nem mint eszme és papíron maradt
elgondolás, hanem már mínt közelről látható valóság jelent meg a zsinati
atyáik előtt ez a típus, mint amely célkitűzéseinél és szervezeténél fogva
a legalkalmasabbnak mutatkozik arra, hogy mondhatni változtatás nél
kül átvegyék és felhasználják a papnevelésre.

Az indítást ezeknek a kollégiumoknak felállítására is a paphiány,
mégpedig a németországi nyomasztó paphiány adta. Morone bílboroooak,
aki mint egykoI1i németországi nuncius, egész közelról ismerte a német
egyház bajait, támadt az a gondolata, hogya német papok képzésére
Rómában ál'lítsanak fel egy kol1égiumot. Tervének megnyerte Loyolai
Szerit Ignácet és vele együtt 1552...;ben létrehozta a CollelJium Germani
cum-ot. Az Ignác által összeállított Konstitúciókból kitűnik, hogy az új
kollégium növendékei már nem serdülő fiúk, mint Pole tervezett inteze
tének növendékei, hanem 15-21 éves ifjaik. A felvételt nem kötötték
semmiféle előképzettséghez,de előnyben részesítették a műveltebb és val
Jásosabb fiatalokat. A növendékeknek ki kellett fejemtök készségüket
arra nézve, hogy felszentelésük után a német pasztorációban fognak
működní, főleg mínt tanárok és igehirdetők. A kollégium feladata tehát
az volt, hogy egy professzorokból és szónokokból álló elitet neveljen fel
a német egyház számára.

A kollégium belső életét az Ignác által 'hozott és XIII. Gergely pápa
által 1584~ben módosított szabályok irányítják és leülönösen a rektor fe
lelősségét emelik ki: a rektor igyekezzék minden nemzet fiait egyforma
szerétettel felkarolni; a jó növendékeket segitse az erények gyakorlásá
ban, a rosszakat távolítsa el a kollégiumból; legyen az istentiszteletek,
szertartások és a római ritus tevékeny barátja; amit másoktól megkövetel,
tegye meg maga is. A legfontosabb rendelkezés azonban, amit az eddigiek
során a papképzésben különösen hiányolni lehetett, a rendszeres lelki
vezetés megvalósítása. Az ignáci statuturnek nagy súlyt helyeznek arra,
hogyakollégiumhan néhányan a lelki dolgok tanítói legyenek, elsősor

ban a rend tagjai közül, szükség esetéri azonban beállíthatnak erre a fel
adatra papi rendben levő kiváló növendékeket is. Az 1552. augusztus
31-én kelt alapítóbulla a tanulmányokról is intézkedik. Előírja, hogy a
germanikusok jezsuita tanárok előadásait hallgassák, éspedig a latin,
görög és héber nyelvű humanisztikus tárgyakat, logikát, fizikát és egye
beket, végűl pedig teológiából részesűljenek "nyilvános" oktatásban.
A Germanicum növendékei ugyanis kezdettől fogva a rend 1551-ben ala-
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pitott és 1553-ban továbbfejlesztett alapvető iskolájának, a gimnázium
mal, filozófiai és teológiai fakultással rendelkező Collegium Romanum
nak nyilvánoselöadásait hallgatták. Maga a Germanicum tehát nem
tanintézet, nem iskola, hanem kimondottan papnevelésre szánt konviktus.

Ebből a talajból nőtt ki és öltött nemsokára végleges formát a trienti
zsinaton a papnevelés sajátos intézménye, a szemináríum.

A trienti zsinat határozata

A zsinat első két ülésszaka nagy fontosságú reformhatározatokat ho
zott a papság életének megjavítésára, anélkül azonban, hogy kifejezetten
elrendelné a papképzés addági médjának megváltoztatását. Az atyák még
úgy gondolják, hogy az egyház kitarthat a papnevelés régi formái mellett.
Pedig a reformhatározatok egyik-másika nagyon is szükségessé tette volna
az eddig követett módszer felülvizsgálását. Ilyen azdgehirdetésről hozott
határozat is, amely kötelességévé teszi a plébánosoknak a vasárnapi és
ünnepnapi prédikálást. Hiszen ha ez "kötelesség", akkor megfelelő kép
zésről is kell gondoskodni, hogyaplébánosak kielégitő módon tehesse
nek eleget neki. Ennek belátására az atyák csak a harmadik ülésszakon
jutottak.

Erdemben a zsinat csak akkor kezdett foglalkozni a papnevelés
problémájával, amikor az egyházi rendről szóló dogmatikus határozat
kiegészítésére 1563. február 12~én egy tíztagú püspöki bizottságot állí
tottak fel egy reformdekrétumelkészitésére. E bizottság elé terjesztett
javaslatok közül kiemelkedik Bartholomaeus de Martyribus bragai és
Lotharingiai Károly reímsrérseké. Az előbbi Ferdinánd császár nevében
kérte, hogy azok a püspökök, akiknek egyházmegyéjében nincs kleriku
sok tanulására is szolgáló egyetem, valamelyik szomszédos egyházme
gyében állitsanak fel kollégiumct erre a célra; az utóbbi azt javasolta,
hogya papjelöltek a tonzúra felvétele után valamelyik plébániai vagy
székesegyházi kollégiumban végezzék tanulmányaikat. A bizottság egy
hónapos tárgyalásainak eredményeként született meg Nicolaus Plaume
verduni püspök szerkesztésében a Pole bíboros dekrétumát pár kisebb
rnódosítással tartalmazó első tervezet. Míg Pole a jövő szemínártumaínak
vezetését a püspökre és a káptalama bízza, addig a trienti tervezet a káp
talannak csak tanácsadó-jogot biztosít és a püspököt tekinti a szeminá
riumi élet legfelelősebb tényezőjének. A tervezet gondol a tanítás szín
vonalára is, amikor előírja, hogy tanítással egybekötött javadalmakat a
jövőben csak teológiai vagy kánonjogi doktorátussal. illetve licenciátus
sal rendelkezők kaphassanak.

Már az első tervezet vitája során majdnem sikerült az atyák között
egyöntetűségetkialakítani. Szinte kivétel nélkül tudatában voltak annak,
hogya papnevelést új utakra kell terelni. Akadtak ugyan olyanok 
mint például az amalfi érsek -, akik az egész papnevelést egyetlen gram
matika-tanárra bízták volna, de a többség más nézeten volt. A vitában
nagyon értékes vélemény hangzott el J. B. Castagna rossanoi érsek, a
későbbi VII. Orbán pápa ajkáról, aki szer'int a szemináriumi képzés és
nevelés nem lehet egy zárt és véglegesnek tekintett rendszer, hanem
alkalmazkodnia kell a mindenkori változó követelményekhez, A buzgó
P. Guerrero granadai érsek arra szerette volna kötelezni a püspököket,
hogy mindenképpenállitsanak fel intézetet a klerus nevelésére; mások
viszont csak azokat a püspököket, akik megfelelő helyzetben vannak.
Sikerült megnyugtatni azokat is, akik a szemínáriurnok felállításától a
már meglevő kollégiumok és egyetemek műkődését féltették.
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Ennek az évnek, 1563-nak június 6-án terjesriették a zsinat elé a
második, majd július 12-én a harmadik tervezetet. Mivel semmi lényeges
további módosítást nem javasoltak, Morone bíboros, a pápa legátusa ki
adta az utasírtásta dekrétum végleges szövegének elkészítésére. Három
nap múlva a mántegy 'hat hónapig tartó tanácskozások, viták és átdolgo
zások eredményeként a XXIII. ülés vélé kerülhetett a nevezetes "Cum
adolescentium aetas'' kezdetű határozat (Canon 18. de reformatione
supra abusíous sacrameriti ordinis), amely új korszakot nyit a papneve
lés történetében.

A határozat értelmében minden egyházmegyében szemináriumot kell
létesíteni. Nagy krterjedésű egvházmegyék többet is f'elállíthatnak, de
mindegyik alá van rendelve a püspöki székváros szemináriumának. Sze
gény egyházmegyék közösen is alapíthatnak egy, esetleg több szeminá
riumot vagy az érselei székhelyen. vagy az érseki tartomány más helyén.

A szemináriumba való felvétel feltétele a legalább 12 éves kor és
törvényes származás, írni-olvasni tudás, szándék és alkalmasság a papi
életre. Előnyben kell részesíteni a szegényeket, de a gazdagokat sem
kell elutasítani, utóbbiak azonban saját költségükön tanuljanak. Az if
jakat a püspök saját belátása SZel1IDt osztályokba sorolja, egy részüket
a kollégiumlban nevelteti, a tabbieket egyIházi szelgálatra rendeli. A fel
neveltek helyére vegyen fel a püspök újakat, hogy a kollégium ily mó
don Isten szolgáiriak állandó "faiskolája" legyen.

A tanulmányi- és életrendet is egységesen írja elő a zsinat. Rögtön
fel kell adni a növendékeknek a tonzurát és ibeöltöztetni őket. Granima
tikát, éneket, az ünnepek idejének kiszárnitását és a szabadművéseetek

egyéb ágait tanuljálk; ismerjék meg a szentírást, a szertartáskönyveket,
a homiliákat; tanulják meg a szentségek, főleg a bűnbánat szerrtségének
kiszolgáltatását, a rítusok és a szertartások végzésének módját; vegye
nek részt rndndennap szentmisén, legalább havonként gyónjanak és a
gyóntató utasítását követve áldozzanak; ünnepeken a székesegyházban
és más templomokban segédkezzenek.

A szeminárium legfőbb irányító tekintélye a püspök. Az ő köteles
sége a megfelelő életmód biztosítása, és ellenőrzése, ő osztja ki a felada
tokat, veszi fel a növendékeket és küldi el a papi tisztségre arkalmatla
n okat, ő irányitJa a lelki életet és rendelkezik tanulmányi ügyekben,

A szemínáriumok anyagi megalapozása érdekében az esetleg létező

és fiúnevelésre szolgáló alapítványokat ruházzák át a szemináriumra:
taxákat, vagyis szemináriumi adókat kell kivetni, amelyeknek behajtá
sára a világi karihatalmat is igénybe lehet wenrii; az egyszerű javadal
makat kebelezzék be a szeminárium javára. A bevételekről és felhasz
n-álásukról a püspök két kanonok és két városi pap jelenlétében kérjen
minden évben számadást.

A tanári javadalmakat élvező skolasztikus kanonokoknak (scholaste
rias obtinentes) és míndazoknak, akiktanitással egyibekötött hivatalt
töltenek he, kötelességük az oktatás a szemináríumban, tehát vagy ők,

vagy a püspöktől elfogadott helyettesük végezze a' tanítást. Scholaete
riákat a jövőbenosak akadémiai fokozattal rendelkező teológusok és ka
nonísták nyerhetnek.

A dekrétum szankciókat is tartalmaz. Ha a főpásztorok a szeminá
niurnok felállításában és fenntartásában hanyagságot mutatnának, akkor
a püspököket az érsek, az érseket és nála magasabb rangút a tartomá
nyi zsinat szígorúan vonja felelősségre és őket mindenképpen a rendel
kezések betartására kötelezze.
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A dekrétum utolsó rnondata is lelkére köti a püspöknek és a tarto
mányi zsinatnak, tegyen meg mindent annak érdekében, hogya szemi
nárium léte és zavartalan működése biztositva legyen.

A szeminárium életének zavartalanságát biztosítja a zsinat azzal a
ma már furcsának tűnő intézkedésével is, hogy a szernínaristákat rögtön
tonzurára bocsátja és beöltözteti. Ebben az előírásban az akkori idők

jogi életberendezései és társadalmi viszonyai tükröződnek. A XVI. szá
zadban a klerus még olyan világot alakíthatoU ki magának, amit semmi
hatalom nem háborgatott. Európa legtöbb országában ekkor még saját
bírói illetékességgel rendelkezett, rnentesítve volt a közterhektől, adót
nem fizetett. A tonzura és a papi ruha éppen ehhez a kiváltsagos társa
dalmi réteg'hez való tartozást jelentette. A szegény származású fiatal
emberektől attól kezdve, hogy .ól klérusba k erülteik, többé nem lehetett
földesúri szolgáltatásokat, robotrnunkát követelni, nem Iehetett őket 'el
öregedett szüleík helyett rnunkába fogni, sem katonának elvinni. Ugyan
ezek oa kedvezmények vonatkoztak azokra a házas fiatalokra is, akik nőt

len papok hiányában csupán a négy kisebb rend felvételére készültek;
ezek is tonzurát kaptak és egyházi ruháiban jártak.

Felmerül a kérdés, miért engedte meg a zsinat, hogy már tízenkét
éves kortól kezdve felvehessek a papi hivatást érző fiúkat a szemina
riumba? A dekrétum bevezető szavai adják meg a választ: "Mivel az if
júkor, hacsak helyes irányban nem tartják, hajlik a világi élvezetek kö
vetésére ..." Célszerű tehát - vélték akkor -, ha még az ifjúkor be
köszöntése előtt, amikor még nincs annyira kitéve az ember a világias
vagy egyenesen bűnös élet kísértésének, megnyitják a papságra vágyok
előtt a papneveldék kapuit. Arra is kell gondolnunk, hogy a zsinat a
déli országok mércéjével mért, ahol a gyorsabb érés míatt a tizenkét
éves fiú már nem gyermeknek, hanem ifjúnak számat,

Különösnek tűnhet az is, hogya dekrétumban nincs szó a szemi
náriumi nevelés kizárólagosságáról, vagyis arról, hogy a papságot csak
a szemináriumi élet vállalásával lehet elérni. Bizonyos azonban, hogy a
szemináriumi nevelés mellőzése ettől fogva már csak rendkívüli meg
oldás lehetett. A Tridentinum előtt nemrég még ennek ellenkezőjét, a
kollégiumi képzést kellett rendkívülinek tartani, utána azonban a papi
rend elnyerésének rendes útja az intézményesen kapott tudományos
és lelki képzés. Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban, hogy milyen mér
téktartó .a zsinat az aszketikus nevelés kérdésében. Csak a minimumra
szorítkozik és nem akar a kései középkor átlagos vallásos lelkiségénél
többet követelni. Az egyetemeken folyó teológiai oktatást sem tartja
fölöslegesnek, még kevésbé gondol megszüntetésére, s ezért a szemina
riumokban nem az egyetemek pótlékát, hanem azok kiegészítését látja.
Az egyetemeken továbbra is tudósképzés, a jövő szemináriurnaiban pe
dig lelkipásztorképzés folyik.

Az 1563. július 15-én a zsinat XXIII. üléséri nagy lelkesedéssel el
fogadott dekrétum, amit egyesek - mint a fentebb emlitett rossanai
érsek a - "lex seműnari'i't-nek neveztek, hatalmas lépéssel vitte előre

a papnevelés ügyét. Igaz, hogy nemcsak a mai, de még az akkori szem
mel nézve sem tekinthető eszményi és örökérvényű rendelkezésnek 
bizonyítéka ennek a végrehajtásnál támadt sokféle akadály é'S huza
vona is -, rnindazonáltal teljes mértékben egyetérthetünk azokkal a
trienti atyákkal, akik szeeirrtez az egy dekrétum is megérte a hosszúra
nyúlt zsinat minden munkáját és fáradságát.
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A dekrétum végrehajtása hazánkban

Arnilyen lelkesen megszavazták a zsinati atyák a szernináriumokról
szóló dekrétumot, éppoly vontatottan ment ez át a gyakorlatba. Jóllehet
a zsinat rnínden egyházmegye kötelességévé teszi a papnevelés új for
máinak és módszereinek megteremtését, a pápáknak egymás után kel
lett küldeniök követeiket Európa fejedeimeLhez és püspökeihez, hogy
őket a zsinat határozatainak végrehajtására, kiváltképpen a papnevel
dék felállítására buzdítsák. Európa legtöbb államában azonban csak a
XVII-XVIII. században alakultak úgy a viszonyok, hogy a szemináriu
mok felálldtásához szükséges alapfeltételeket biztosítani tudták.

A kitűnő humanista műveltségű Oláh Miklós azok közé a főpapok

közé tartozik, akik teljes mértékben felismerték a zsinati rendelkezés
jelentőséget. Aránylag rövid idő múlva meg is született az első magyar
szeminárium. Hogy .az esztergomi prímáshoz is kénytelen volt IV. Pius
1565-hen Zacharias Delphinus bíborost és még ugyanez év szeptemiber
10-én két nunciust, Leonardus Marinust és Petrus Quicciardinust elkül
deni és kötelességére figyelmeztetni, erről a prímás nem tehetett. Egysze
rűen nem volt abban a helyzetben, hogy azonnal végrehajthassa a tri
enti határozatot. Nemcsak országos gondjai, államférfiúi kötelességei, a
hitújítás nagyméretű terjedése, a fenyegető török veszély stb., hanem
miként a legtöbb európai országban, elsősorban a szükséges anyagiak
hiánya késleltette a szemmárium életrehívását. Az V. Pius (1566-72)
egyéníségét annyira jellemző "szent türelmetlenség" megnyilatkozását
kell látnunk abban, hogy az új pápa már 1566. február l1 ....én kelt és a
szemánáriurn alapító okmányába is belefoglalt apostoli brevéjében figyel
mezteti a prímást ígéretére. Nem is kételkediJkabban .- úgymond -,
hogy a prímás teljesíti a papnevelés újjászervezésére vállalt kötelezett
ségét, mivel azonban méddelett szükségesnek látszik, hogy míelőbb meg
valósuljon a rendelkezés, azért megbízza Antonius de Grosupto domon
kosrendi professzort, hogy a végrehajtást szorgalmazza, Kijelenti a pápa,
hogy a szemináriumokat látja a leghasznosabb és Iegalkalmesabheszköz
nek az egyház életének megjavítására, éppen ezért segítségéről is bizto
sítja a prímást.

Meg kell itt [egyeznünk, hogy Oláh prímás már ezt a pápai figyel
meztetést megelőzően, 1566. január 31-én kibocsátott rendeletében Szent
Adalbert vértanú ünnepére, április 23-ra egyházmegyei zsinatra hívta
össze a [oghatósága alá tartozó összes egyháziakat. Nem is elégedett meg
az összehívó rendelkezésnek a nagyszombati székesegyház kapujára való
szokásos kifüggesztésével, hanem külön értesítést is küldött míndenegyes
egyházi méltóságnak és kiközösítéssel fenyegette meg a zsinatról távol
maradókat. Az egyházmegyei zsinat a kitűzött napon össze is ült a nagy
szombati székesegyházban, V. Pius dmént említett levelének feolvasása
után került sor a várva várt elhatározásra, az első magyar szemínárium
felállításának bejelentésére.

Az 1566. május 19-én kelt, a prímás és titkára, Stephanus Radecius
által aláirt, valamint a prímás és a káptalan függőpecsétjével ellátott
alapítólevél bevezetőjében Olá'h elmondja, hogy ami őt papnevelde lé
tesítésére indűtotta: a rnindenfelé tapasztalható paphiány és a trienti
rendelkezés tészteletben tartása. 'Az egyetemes zsinat előírásait szem
előtt tartva és a káptalan tanácsát kikérve elhatározta, hogy 13 személy
- vagyis 10 növendék, 2 tanar és 1 alkalmazott - részére szemináriu
mot állít föl. Erre a célra a nagyszombati plébánia melletti telken ko-
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rabban épült hazai szemelte ki. Az a1apítólevélennek közlése után rög
tön az anyagi alapokról intézkedik. A prímás az évi fenntartási költsé
gek felét, 250 forintot magára vállalta; a másik felét javadalmasai aján
lották meg a következő arányban: A nagyprépost 22, az olvasókanonok
4, az éneklőkanonok 6, az őrkanonok 10, továbbá a szeritgyörgyi prépost
2, a szerrtistváni 9, a szerittamási 7, a nyitrai főesperes 2, a honti 1, a
gömöri 2, a barsi 1, a komáromi 3, a sasvári 9, a zólyomi 4, a tornai 4
forintot fizet, a Krísztus Teste oltára 5, Szerit Katalin oltára 5, Szent
Péter ú, Pál oltára 2, végül az vegyszerű kanonokok együttesen 150 fo
rintot fizetnek. Az alapítólevél ezen túlmenően arra is kötelezi a fenn
tartókat, hogy végrendeletükben se feledkezzenek meg a szemínárium
ról, így az érsekek legalább IDO, a káptalani méltóságok 6, az egyszerű

kanonokok 3 forintot hagyjanak az intézetnek, és ha erről megfeledkez
nének, végrendeletüket a szemiriár-ium előljárói megtámadhatják és ér
vénytelenségüket kimondathatják.

Csak ezután tér rá az alapítólevél a ezervezeti ügyekre. A szeminá
rium élére a prímás, ugyancsak a trienti rendelkezésnek megfelelően, a
káptalan tagjaiból két prefektust állít. Ök választják ki a kispapok ne
velésére alkalmas személyeket és terjesztik fel megerősítésre az érseknek
vagy a káptalannak. Minthogy a nevelésre az akkor már mindenütt nagy
sikerrel műkődő jezsuitáknál alkalmasabb egyének aligha jöhettek szá
mításba, a prímás elsősorban rájuk kivánja bízni a szemínáriumban folyó
nevelést, Az intézet első prefektusává Telegdi Míklós olvasókanonokot
(1535-86), a későbbi pécsi püspököt,eszter~omikáptalani helynököt és
kifogástalan ízlésű írót, továbbá Novák Miklós zólyomi főesperest (t 1581)
nevezte ki.

Az intézet szellemi és Jelki életének szabályozásáról az alapítólevél
kifejezetten nem rendelkezik, a prefektusokat azonban lelkiismeretben
teszi felelőssé, hogy az új intézményiben minden a trienti zsinat előírásaihoz
igazodjék. A prímás tehát ünnepélyes formában nem szabályozta a sze
minárium belső életét. A prefektusole és a jezsuiták azonban jól ismer
ték az idevágó trienti határozatokat, és azokat, valamint a jezsuita kol
légiumi nevelés módszereít a nagyszombati viszonyokra alkalmazva,
1567-<ben meg is kezdték a papnevelést, Nincs tudomásunk arról, hogy
a prímás az alapítás után külön törvényeket dolgozott volna ki intézete
tanulmányi és fegyelmi rendjére vonatkozóan. Őriz ugyan a Prímási
Levéltár (A. V. 1638) egy házirendet, amely címében a prímást tünteti
fel szerzőjének, de rendelkezései kétségkívül későbbi, fejlett állapotot
árulnak el és semmiképpen sem illenek az első évek kezdetleges visze
nyaira. Így azután nem is tudjuk, hogy milyen volt az ŐSI'ég1i szeminárium
belső élete. Az első növendékeket sem ismerjük.

Válságok és próbálkozások

Hamarosan nagy csapás ern a fiatal intézetet. 1567 áprilisában tűz

ütött ki Nagyszombatban és elpusztult 150 épület, köztük a [ezsuiták
már tető alatt álló kollégiuma és kéttornyú temploma harangjaival
együtt. Oláh, ,ak'i oly nagy reményeket fűzött az általa Nagyszombatba
hozott atyák működéséhez, fájdalommal vette tudomásul, hogy az
amúgyis sok anyagli nehézséggel küszködő és állandóan panaszkodó
atyák további működését a várost ért szerenceétlenség végkép lehetet
lenné tette. A szernináriurn vezetése most a káptalan és a világi papság
kezébe kerül. Vígasztaló volt viszont, hogy még ugyanez év július l-én
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II. Míksa császár a Telegdi és Novák által eléje terjesztett alapítóok
mányt megerősítette és mindenben jóváhagyta. Mivel a prímás a szemí
nárium jövőjét ennek ellenére sem látta eléggé biztosítottnak, még 1567
ben rávette az uralkodot, hogy két évvel korábban a nagyszombati je
zsuitáknak átengedett, de most már gazdátlanná vált bényi prépostsá
got és széplaki apátságot a papneveldének adományozza. A király az
1567. október 8-án kelt széplakí adománylevél záradékában kikötötte.
hogy e birtokok összes jövedelmét a szeminárium fenntartására kell for
dítani, k ezelését és felhasználását minden év végén az érseknek vagy
ezzel a feladattal megbízott embernek a káptalannal egyetértésben számon
kell kérnie, hogy a jövedelem nagyságának megfelelőszámú kispap tanítása
és nevelése biztositva legyen. Am még ez sem menthette meg a fiatal
intézményt a tengődéstől, mert az alapító prímás anélkül, hogy meg
érhette volna alkotása erőteljes nekilendülését. már 1568. január 14-én
elköltözött az élők sorából.

Az érseki javakat kezelő pozsonyi kamara nem volt hajlandó kifi
zetni az alapdtóokrnányban lekötött évi 250 forintot, mire megindult a
levélváltás a káptalan, a király, a kamara és Usaly Péter jószágkormányzó
között, A Karnara 1569. május 13-án, 1570. január 9-én és 1574. augusz
tus 3-án rendeletben szólítja fel Usalyt a pénz folyósítására. Usaly vo
nakodása rnellett próbára tette a szeminárium létet a kamaranak az a
kísérlete is, hogy visszavegye a bényi és a széplaká javakat, Delphínus
nuncius közbenjárása az uralkodónál azonban elhárította ezt a veszélyt.
A nemes gondolkodású főpap, akinek Oláh mellett leginkább szivügye
volt a magyarországi papképzés míelőbbi megindítása, 1571. augusztus
21-én Bécsből keltlevdében örömmel számolt be a káptalannak lépései
eredményéről. Azonban sem a nuncius, sem Verancsícs érsek (1569-73)
erőfeszítései nem tudták visszatartani a kis intézet hanyatlását. Nem
jártel'edménnyel a hosszú széküresedés idejében kormányzó Telegdi
igyekezete sem, aki alatt az intézet végülis átmenetileg megszűnik.

Pontosan nem tudjuk, hány évig tartott az intézet fennállásának első

időszaka. A kamara említett 1574-'i rendelete igazolja az intézet müködé
sét, tehát eikkor még fenn kellett állnia. Viszont 1588 körül a bécsi nun
cius már azt jelenti Rómába, hogy egész Magyarországon nincs iskola,
ahol hittudományt adnának elő. Ennek értelmében az első magyar pap
nevelő intézet átmeneti megszűnésének évét 1574 és 1588 között kell ke
resnünk. Hogy pedig a legfeljebb tízévi fennállás után mi sodorhatta a
nagyszabásúnak amúgysem mondható intézményt pusztulásba, azt hi
szem, nem tévedünk, ha elsősorban az anyagiak és esetleg az alkalmas
tanerők hiányában jelöljük meg az okokat. Ezt a feltervést igazolni lát
szik Telegdinek halála előtt két nappal, 1586. április 20-án kelt végren
delete is, amelyben szószerint írja: "Midőn e sorokat írom, oly kevés
pénzem van, hogy aUg lesz elég temetési költségeim fedezésére." Ekkora
szegénységtől igazán nem lehetett várni a szeminárium fenntartási költ
ségeinek rendszeres előteremtését.

Tudomásunk van mások próbálkozásairól is, akik nem nyugodtak
bele a magyar papi utánpótlás kétségbeejtő helyzetébe. Draskovích
György (1515-87) györi püspök a turóci jezsuita kollégium felállításától
várta a papnevelés folytatását; a bécsi nuncius terve szerint a Kassára
áthelyezett turóci kollégiumban legalább száz fiatalt lehetne nevelni évi
tízezer forint költségen ; Pálffy Miklós (1552-1600), Győr felszabadító
hőse, a család pozsonyi levéltárának adatai szerint ugyancsak egy kollé
gium építésén fáradozott és amikor Sellyén megvalósította tervét, egy
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papneveldét is akart hozzá építeni. Ezek elismerésre méltó, a valóságban
azonban kivihetetlen elgondolásoknak bizonyultak, Ugyanebben az idő

ben kapott helyet a rórnad magyar pálos kolostorban Szántó István je
zsuita alkotása, a Collegium Hungaricum is, de XIII. Gergely már 1580
ban egyesíti a Germanicummal.

A megújhodás korszakában

Örvendetes fordulatot hoz 1590 az ősrégi szemmarnum viszontagsá
gos történetében. Az esztergomi káptalan, főleg Cherődy Márk (Marcus
Gerdák de Fylethincz) kanonok, szentgyörgymezei prépost áldozatkész
ségéből újra megnyitja a szemináriumot, amely 12 növendékkel kezdi
működését, Cherődy sok éven át mint tanulmányi felügyelő vezette a
kis intézetet, amelynek színvonalát igyekezett minél magasabbra emelni.
Érderneit az ősi szerninárium bejárata fölött ma is olvasható felirat örö
kítettemeg. De felkarolta az intézetet Kutassy János, az esztergomi ér
sekség tíz éven át helynöke és 1597. január 22-től érseke is, aki kineve
zése után nemsokára a káptalannak írt levelében kijelenti, hogy az eddig
elhanyagolt szcrnináriurn fellendítéséről gondoskodni fog. A visszaállított
szeminárium belső életéről érdekes adatokat közöl a nagyszombati érseki
helynökség levéltárában talált számadási könyv. Fraknói Vilmos köz
Iése nyomán (Az első magyarországi papnevelde. Új Magyar Sion, 1372.)
az intézet élete a XVI. század végén a következő képet mutatja:

A szeminárium igazgatója és gazdasági ügyeinek vezetője Rubel'
Pál kanonok, aki Cherődytől vette át az intézet 'kormányzását. A kis
papok tanára elöbb Zegedei Pál, később Zelesíanus (talán Szöllőssi) Ist
ván, aJkii évente 60 forint fizetést, napi étkezést egy pint borral, mosást,
évente nyolcszor borbélyt kapott az intézettől; szolgáját is a szemina
rium tartotta el. Megtaláljuk a számadásban a 12 növendék névsorát is:
Zsolnai Dániel, Dejtei János, Cheyke Máté, Vínodoli Tamás, Sember;
István, Zabó István, Vasvári György, Pleskó Míhály, Szakolczai András,
Zsolnai Gáspár, Genqesi .Péter és "Joannes Baptista". Az év folyamán
Zsolnai Gáspárt és Gengesit pappá szontelték, Dejtei hazament Szilé
ziába, Zsolnai Dániel pedig a bécsi egyetemre került. Helyükbe csak
két új növendék érkezett: Gengesi Márton és Horosiczka György. Meg
tudjuk azt is, hogy az intézet nemcsak kispapokat tartott, hanem ken
viktorokatis, akik között találjuk Jakabot, egy orgonista fiát és Mészá
TOS Jánost. Kettőjükért 72 forintot fizettek az intézet pénztárába. De itt
laktak a "discantisták", a székesegyházi énekesek is. A kispapok írósze
reket és könyveket is kaptak az ellátáson kívül, három évig nevelkedtek
az intézetben és ezalatt csak az igazgató engedélyével távozhattak haza.

Megfelelő számú alkalmazottat is tartott az intézet. A szemináriurn
konyhája egyszerű volt. Marhahúst rendszeresen készítettek, szárnyast
ritkán. Az egész évi számadásban csak 6 kappan és 5 liba szerepel, de
az igazgató megmagyarázza, hogy ezeket csak azért vették, mert egy
ideig nem lehetett marhahúst kapni. Mindőssze két sertést hizlaltak.
Igen gya:kran szerepelt az étlapon borsó, lencse és árpakása. A zöldséget
az intézet kertje adta. Annál ritkábban került az asztalra tésztaféle. A
latin nyelvű számadáskönyvben találunk egy magyar kifejezést: "túrós
étek". Ezt is ritkán készíthették, mert rnindőssze négy font túró fogyott
egész évben. Bort viszont minden étkezéshez raktak asztalra. Ünnepi
lakomát csak Nagyboldogasszony napján az intézet patrónájának ünnepén
rendeztek. Ekkor és csakis ebből az alkalomból kaptak a kispapok fű

szeres ételt és édességet.
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A szeminaristák ruházatáról is az intézet gondoskodott. Köpenyt,
felöltőt, nadrágot, cipőt, főveget és inget kaptak. A posztot a nagyszom
bati vásárokon nyers állapotban vették, rendszerint morva gyártmányt.
Először a posztómetszőhöz, majd a szabónak adták, aki egy felöltő elké
szítéséért 445, egy alsó öltönyért 32, egy nadrágért 18 dénárt számitott
fel. Télen báránybőr kucsmát, nyáron posztókal.apot viseltek. A cipő ára
26 és 40 dénár kőzőtt váltakozott. Az íngek készítésére vásárolt vászon
rőfje 15 dénár, a varrás 18 dénár volt. Évente nyolcszor jött el a borbély
a növendékek és tanárok fejét megmosni s ezért fejenként 4, illetve 6
dénárt fizetett neki az intézet.

Megtudjuk a számadási könyvből azt is, hogy .az intézetnek saját
szőllei voltak. 1598..Jban 60 akó bort szüreteltek, a gerencséri tizedből

pedig 42 akó folyt be. Az intézet bevételei ugyanez évben: az érsektől

az alapítólevélben megállapított 250 ft., a káptalantól 56 ft. 50 dénár, a
széplaki apátságból 317 ft. 84 dénár, a gerencséri és csehi tizede!k har
madának bérleti díjából 50 ft., összesen 674 forint 34 dénár. Ezt kiegészí
tette az érsekségtől kapott 350 mérő búza.

Ez az összes, amit az ősrégi szeminárium XVI. századi életéről meg
állapíthatunk. Adatok hiányában, mint említettük, ismeretlen számunkra
az intézet fegyelmi-és tanrendje. úgyszintén a lelki képzés. Feltehetjük
azonban, hogy az intézet életét jezsuita mintára rendezték be. A növen
dékeket Nagyszombatban pappá szentelték és rögtön munkába állították.
És mivel nem Iehetett a parányi intézménytől az egész ország papi ellá
tását várni, azért az érsekek akit csak tudtak, Bécsbe és Rómába küld
tek tanulni.

Első szemináriumunk sokáig úgy szerepelt a köztudatban. mint a
világ harmadik szemrnáríuma Róma és Miláno után. Bármennyire is
jólesik azonban ilyesmit hallani, nem felel meg a tényeknek. Már 1564
ben a következő szemináriumok fennállásáról van tudomásunk: Lanino
(Belisarius Balduinus pk.), Milano (Borromei Szesit Károly bíboros), Poz
nan (Adam Konarski pk.), lesi (G. del Monte bíboros), Eichstétt (Leonard
Hallerpk.), Treviso (Georg. Cornaro pk.), Reims (C. de Lorraine bíboros),
továbbá Caiazzo. Calvi e Teano, Parma, Pavia, Camerino, Osimo e Cí
továibbá Caiazzo, Calvi e Teano, Parma, Pavia, Cameríno, Osimo e Cin
golí, Salerno szemináriumai, 1565-;ben létesültek : Róma, Cremona, Erm
Squíllace, Tartona és Aosta, 1566-ban pedig Vercelli, Esztergom, Olo
mouc, Gerona, Aversa, Torino, Alba, Alessandria, Casale Monferrato,
Novara, Orvietó és Fundhal szerninárrumai. Mindenesetrc azonban, ha
meggondoljuk, hogy szerte a világon még mintegy 1900 késöbb alapított
szemináráumban folyik ma papnevelés, Oláh Miklós alkotása nagyon
előkelő helyet foglal el a szemináriumok időrendi sorában,

*
A trienti dekrétum megjelenésének 400 éves fordulójáról az egész

egyházban megemlékeztek. VI. Pál pápa ebből aza]k;alomból 1963. no
vemberd-én apostoli levelet (Summi Dei Verbum) bocsátott ki és benne
nemcsak a szemínáríumok múltbeli jelentőségét méltatta, hanem a jövő

papnevelés irányelveit is kitűzte. "Akit az Isten hív - írja a Szeritatya
-, szentségben és tudományban kel1 tündökölnie, hogy Isten Igéjének,
minden ernber Megváltójának kűldőtte és szolgája legyen." Az 1850 óta
Esztergomban műkődő ősrégi szeminárium, az egykori épületének hom
lokzatán olvasható "Pietati et scientiís" felirat tanusága szerint, éppen
ezt tekintette hivatásának a múltban és ennek akar hűséges megvalósi
tója lenni a jövőben ds,
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