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FERENCESEK SZÉCSÉNYI ISKOLÁJA

1332. március' 9-én kelt XXII. János pápa oklevele, amelyben Szécsényi Tamás erdélyi vajda kérésére megengedte, hogy birtokán, a Nógrád megyeí Szécsényben valamelyik kolduló rend számára kolostort és templomot építsen. A
rövidesen felépült zárdát Szecsényí Tamás a ferenceseknek adta, akik kétszeri,
több évtizedes rnegszakítással, hat évszázadot meghaladó időn át voltak a lakói. A templom gótikus szentélye és sekrestyéje még az első építés alkotása,
a templom hajója és maga a kolostor azonban a XVIII. században kapták mai
alakjukat. Ez az országos jelentőségű műemlék történelmi emlékekben is gazdag,
különösen a török-kor, majd pedig a Rákóczi szabadságharc idejéből.
Buda elfoglalása (1541) után Szécsény a török portyázásoknak kitett határsávba került, Drégely eleste (1552) után pedig a török lett. az úr Szécsényben
is. A magyar seregnek Romhány mellett kivívott diadala és Fülek várának
visszafoglalása (1593) után azonban a nógrádi kisebb várakat, közöttük Szécsényt is, önként elhagyta a török őrség.
Mikor Szécsény török kézre került, a szerzetesek szétszóródtak és csak a
török távozása utáni második évtizedben térhettek vissza az ősi falak közé,
mert Bocskay István erdélyi fejedelem felvidéki hadjárata idején protestáns kézre került a templom és a kolostor. 1601-ben Forgách Zsigmond (Forgách Ferenc bíboros és esztergomi érsek testvére, nógrádi főispán, utóbb országbíró,
majd nádor) lett a szécsényi vár kapitánya, akit birtoka is Szécsényhez kapcsolt, mert első feleségével, Losonczi Annával, megkapta a Losonczi család szécsényi birtokrészét. 1607-ben Forgách Zsigmond visszaadta a ferenceseknek a
templomot és a kolostort. Ettől kezdve fél évszázadon át a ferencesek voltak
Szécsénynek és messzí környékének lelkipásztorai, nem törődve a gyakori hadvonulások és török becsapások veszedelmeivel. 1663-ban a török ismét elfoglalta Szécsényt és csak 1683 őszén szabadult fel véglegesen a széesényí vár, amikor a bécsi és párkényí diadal után hazájába visszatérő Szobieszki János lengyel király kiűzte onnan a török őrséget.
A kétszeri török hódoltság közti időszak szecsényí ferencesei nemcsak a lelkípásztorkodás hősei voltak. Apáthy Márton nógrádi főesperes 1634. évi vizítációs jelentése elmondja, hogy a ferencesek iskolát is tartanak fenn. Hogy mílyen viszonyok között, arra jellemző adat, hogy Apáthy Szécsénybe hívta jelentéstétel végett a törökkel közelebbi szomszédságban lévő helységek papjait, mert
nem tartotta eléggé biztonságosnak, hogy ,oda ellátogasson, Forgách Zsigmond
özvegyének. Pálffy Katának 1626. évi adományleveléből pedig arról értesülünk,
hogy az özvegy 60 forintért megvásárölta Szabó Istvánnak a templom átellenében lévő házát és azt az "ott lévő barátoknak" adta "oly conditióval, hogy a
klastrom számára legyen és a pátereknél lévő tanuló deákoknak oskola házok
legyen". A "deák" SZó már egymagában is arra utal, hogy a ferencesek iskolájában nemcsak az elemi ismereteket tanították, hanem a korabeli gimnáziumi
oktatás színvonalának megfelelő képzést is kaptak az iskola tanulói.
Ennek bizonyítékául hasonmásban közlünk egy levelet, melyet az iskola
egyik diákja, Palásti György írt édesapjának 1647. május 17-én. Az elmúlt többmint 300 év nyomot hagyott a 21X33 cm méretű papírlapon : egy helyen teljesen elporladt és így elveszett a szövegből néhány szó. Sajnálatos hiány, de
így is becses művelődéstörténeti emlék ez a levél. A gondosan megrajzolt betúk
maradandó emlékei a szécsényí iskola színvonalának, Erről tanúskodnak a levél
latin nyeívű részletei is. A XVII-XVIII. századi gimnáziumi oktatás egyik fó
tantárgya ugyanis éppen a latin nyelv volt. Ezek a részletek egyben jellegzetes
sajátosságai a korabeli levélírásnak, ti. 'hogy a címzést, a búcsúszavakat és a
keltezést még az egyébként magyar nyelvű levélben is latinul írták.
A maitól eltérő helyesírás és a korra ugyancsak jellemző rövidítések a mai
olvasó számára megnehezítik a levél olvasását, ezért mai helyesírással, valamint a rövidítések feloldásával és a latin részletek magyar fordításával kiegészített szöveget itt közölfük:
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A címzés a t öbbs zör ösen (12X 8 cm m éretre) összeh a jtog at ott pap írl ap hátsó
old alána k k özep éri van : " Nem zetes k esz ih óczi Palásti P ál úrnak, Hon t v ármegye érdeme s alisp á n jának stb., az igen tiszteletreméltó úrnak és atyának".
A s zöveg : " Fiúi en gedelmes s zolgá latom nak ajánlása után, h ogy az m ennyei
Sionban la kozó Isten kegyelm ed et m in den jók ban szerencséltesse, jó egés zséggel
látogassa és ugyanazon jó egés zségb en is sok eszte ndeiglen t artsa m eg, szívem
szeri nt kí vánom .
Semmiképpen el n em m úl . . . om ti szt el etes, ked ves aty ám ura m. h ogy ke gyelm edet ez r öv id alkalm at oss a . . . . . eng edvé n, eg észs égem. á ll apot om , mind
az m agyar sz ólá sban s mind pe
n n aponki nt va ló nevelkedésem felől n e
tudos ita n ám. m ely re v iszen k
m
m . Azér t k egyelmednek a zt ír ha tom ,
hogy m ost kedv es vir ágzó . . . . . .. . . . hasonlót k egyelmednek is szívem szerint
kívá nok. Allapoto m is és szá llá som is igen jó vagyo n , se nkitől semmi b ántásom
nincsen. K érem k egyelmedet , édes a tyá m - u r am , ho gy minek e . . . . gyű l és eloszo lván Isten kegye lme de t on nét h a zahozn á, egy igen szép kala m ár ist v égyert
és h ozzon, avagy küldj ön k egyelmed én nekem . F oh ászk od om, ho gy n em zetes
u r asá god az övé ive l együ tt t ovábbra is jó egés zségnek örvend jen. K elt a sz écsén yi vár iskoláj ában 1647. m ájus 17-én . Nemzetes ura ságodnak engedelmes fia ,
P alá sti Györ gy ."
A címzet t, P alásti P á l, ismételt en v olt Hont v ármegye alispánj a és orszá ggyűlés i k öve te. A lev él k eltekor is P ozsonyban tartózkodott, a már végéhez
közeledő orsz ággy ű l ésen , amely törvénybe iktatta a III. Ferdin ánd király és I.
Rákóczi Gy örgy er dé lyi fejed el em k özött 1645 decemberében m egk ötött egyezm ényt , az ún. linzi békét. A levél írására nyilván egy Pozsonyba utazó ismerősn ek szécs ény i látoga tása ad ot t alk almat, ak i személ yesen k ézbesítet te a level et a cí mz ettn ek. Err e m u tat, hogy h iányzik a cím zésb ől a rendeltetési hely
m egj elölése, a levél szövege pedi g " rö vid a lkalmato ss ág v- r a h iv atkozik. A n évadó k özs égek , P al ást és K eszih ócz (K őke sz i) Hont rn egye déli, magyarlakta részén vanna k, a tö rö k -k or ban azo nba n a P al ásti család a megye északi , szlovák
ny elv ű r észén, a bizto n sá gosa bb Ko r poná n és k örnyékén
lakott. Ezért kellett
P alás ti Gy örgynek gyar apo d nia a "m agya r sz ólás't-ban.
Györ gy d iák - jó di ákhoz illően - " egy igen sz ép kalamáríst " k ér a fő
városb ól h a z at érő édesapj á tól. Manapság már csak ritkán haszn ál ják a kalam á ris szót és t intatartót érten ek r aj ta. Páriz Pápai Ferencnek a XVIII. század-
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ban általánosan használt sz ótára így ér telm ezi ezt a szót: "c alamarium , pennarium, vulgo a t rame ntarium, Schreib-Zeug, Feder-B üchse". Az atramentarium
tintata r tót, a calamus nád at, írópennát jelent, vagyis valamiféle írószerszám
volt a kér t ajándék .
A levél keltezésében használt .J udus li terarius" k ifejezés a barokk kori latinság sz óvír ága az iskola jelölésére. A "ludus" sz6 egyik jelentése : gyakorl ótér.
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A levélíró bizonyára nem gondolt arra, hogy az iskola, gyakorlótér és vár szavak együttes említésével a korabeli Szécsény történelmi szerepét jelzi: Szécsény
a magyar államiságnak és a magyar múvelődésnek egyaránt végvára volt.
Palásti György levele a Palásti családdal rokon Szrnrecsányí családhoz, majd
Ipolyi Arnold besztercebányai, később nagyváradi püspökhöz került. Ipolyinak
ugyanis Szrnrecsányí leány volt az édesanyjá. Jelenleg a prímási levéltár őrzi
a levelet Ipolyi Arnold családi irataival és egyéb irathagyatékával együtt.
Szécsény végleges felszabadulása utána ferencesek - Koháry István füleki
várkapitány támogatásával - újból visszatértek Szécsénybe, de iskolájuk nem
újult fel többé, bár emléke tovább is élt. Az 1731-ben egyházlátogatást tartó
Berényi Zsigmond nógrádi főesperes említi a azécsényi plébános panaszát (akkor már világi pap volt Szécsény plébánosa), hogya'ferencesek még .míndíg
használják a Forgách Zsigmond özvegyétől kapott házat, annak ellenére, hogy
iskolát már nem tartanak fenn. A helytartótanács tanügyi bizottsága (comrníssio studíorurn) pedig 1776-ban nyomtatott kiníutatást küldött a megyéknek
az ország gimnázíumaíról. Ez a kimutatás felsorolja a ferencesek szécsényí gimnáziumát is, megjegyezve, hogy a tanulmányi alap gyarapodásáig (usque auctíonem fundi studiorum) nem működík,
1798 novemberében Vilt József esztergomi kanonok és Batthyány József
érsek vikáriusa (utóbb győri püspök) 6000 forintot ajánlott fel a szécsényi gimnázium céljára. Nógrád vármegye közgyűlése 1799 januárjában a nádortól kérte a gimnázium megnyitását. Feliratában "arra hivatkozik a megye, hogy a ferences zárdában van hely a gimnázium számára, a tanítást pedig a ferencesekre lehetne bízni. Egyéb szükségletek fedezetéül megemlíti Vilt József adományát, amelyet a tanulmányi alapból kellene kiegészíteni. Úgy látszik, a tanulmányi alapnak még ekkor sem volt elegendő jövedelme, mert nem került
sor az iskola felállítására.
.
.
Palásti Pál és fia életéről annyit tudunk, hogy Palásti Pál 1649-ben még alispán. volt, egy 16!'i3. évi oklevél azonban már mint néhairől emlékezik meg
róla. Özvegyét. Ordődy Juditot uzvanez a forrás György itYámjaként említi. tehát György ekkor még nem volt 24 éves. Egy 16!'iB. évi okiratban Palásti György
már a saját nevében ad iigyvédi meghatalmazást, 1661-ben azonban azt írják
róla, hogy magtalanul elhalt.
.
Jegyzetek: Fináczy Emő egyetemi tankönyve (Az újkori nevelés története - Bp. 1921)
a ferenceseknek csupán az erdélyi iskoláiról tesz említést. König Kelemen (Hatszázéves
ferences élet Szécsényben - Vác, 1931) teljes szövegében közli Forgách Zsigmondné adománylevelét, mégis csak egy fél mondatban szól arról, hogy a ferencesek civil ifjak számára is tartottak kollégíumct (156. old.)- Az emlitett két canonica visitatiót (AEV. no.
2124/12, illetőleg liber 23.), valamint Nógrád vármegye 1199. évi feliratát (Batth. Prot. m.
Litt. no. 41.) a primási levéltár őrzi. - A eommíssío studlorum nyomtatványára (1116.
évi közgyűlési iratok - ad wsc. P. frust. 2.) a Nógrád vármegyei Levéltár hívta fel
figyelmünket. - Palásti Pál és György életrajzi adatait Palásthy Pál: "P8ilásthyak" cimii
müvének n. kötetéből (Bp. 1891) vettük.
-

..4 halottak békéi" nemtlJródlJ....élle
••ámomra már el.,belhetetlen
Először volt a Gondolkodó, majd megszületett
a Gondolat hogy próbára tegyen téged engem
MINKET és kérdéseket tett föl nekünk és
nevet adott nekünk hogy megkülönböztethessen
bennünket egymástól és az utolsó kérdésre
csak én tudtam a választ így· az utols6
kérdésnél egyedül maradtam mert eltitkoltam
aVALASZT mit csak akkor mondhatok el ha már
nem tartozom senkinek ha már fizettem
mindenért.

GREGUSS SANDOR
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