
A magyar piaristák
„nagy évtizede”
(1711–1721)
Miközben 1711. május 1-én a Nagykároly melletti majtényi síkon a
felkelő kuruc lovasság letűzte zászlóit, és a katonák — élve az előző
nap Szatmáron megkötött békeszerződés kínálta közkegyelemmel —
hazafelé indultak, addig az ország egyházi és világi vezetői már azt
tervezték, hogy a béke megszületése után hogyan népesítsék be bir-
tokaikat, és hogyan teremtsenek Magyarországon az oszmán hódítás
közel két évszázada után ismét európai kultúrát. Ez a folyamat már
1686-tól megkezdődött, amikor fölszabadult Buda, az ország szim-
bolikus fővárosa, és vele az ország nagyobbik része. Az 1703-ban Rá-
kóczi Ferenc vezetésével támadt kuruc szabadságharc azonban ismét
hadiállapotot, pestisjárványt és pusztulást hozott az országra.

Az ország kulturális újjáépítésében jelentős szerep jutott a szer-
zetesrendeknek, régieknek és újaknak egyaránt. Az újabbak közé
tartozott a Kegyes Iskolák Rendje, vagyis a piaristák alig száz éves
múltra visszatekintő közössége is, akik szívesen hasonlították ma-
gukat az „utolsó óra munkásaihoz”, tehát a Jézus egyik példabe-
szédében szereplő szőlőmunkásokhoz (Mt 20), utalva arra, hogy bár
rövid múltra tekintenek vissza, mégis másokkal egyenrangú helyük
van az egyházon belül, mert nagyon fontos munkát végeznek.1

A rend elsődleges célja ugyanis a fiúk ingyenes tanítása volt, és ez-
zel egy, az újkori európai társadalomban egyre jelentősebbé váló fo-
lyamat részeseivé váltak. A 17. századtól a magyar katolikus főpa pok
is kulcsszerepet szántak az oktatásnak az ország újrakatolizálásában.
Támogatásukkal az 1620-as évektől a Jézus Társasága rend komoly is-
kolahálózatot alakított ki. A jezsuiták 1711-ben Magyarország és Erdély
területén 13 kollégiumban, 15 rezidencián és 9 misszióban működtek,
és ezek közül 19 helyen valamiféle iskola is volt.

Ezzel szemben a piaristák csak 1666-ban kezdték meg magyaror-
szági tevékenységüket a Nyitra megyei Privigyén (nem számítva a
Szepes megyei, de a Lengyel Királyságnak elzálogosított Podolint,
ahol 1642 óta működött a lengyel piaristák kollégiuma). A 17. század
végéig a rend még három helyen telepedett meg: a Zólyom megyei
Breznóbányán, a Pozsony megyei Szentgyörgyön, és végül 1698-ban
Nyitrán. Utóbbi kivételével egyik sem volt jelentős város, sem akkor,
sem később. Ezért Nyitra, mint püspöki és megyeszékhely, központi
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szerepet játszott a rend stratégiájában. 1698-ban a piaristák szokat-
lan módon nem valamely helyi mecénás meghívására, hanem saját
kezdeményezésből nyitottak ott iskolát, azzal a céllal, hogy onnét
„intézményünk jobb emlékezetét az egész királyságba eljuttassuk”.2

A magyarországi piarista rendházak 1692-ig a lengyel rendtarto-
mányhoz (provincia) tartoztak, majd — rövid átmeneti időszak után
— 1695-től a németországi rendtartománynak alárendelt vicepro-
vinciát alkottak. Kezdetben a viceprovincia tagjainak fele lengye-
lekből, morvákból és csehekből állt, negyedét különféle helyekről
származó németek alkották, a többiek pedig magyarországi szlávok
(vagyis szlovákok) voltak. Utóbbiak aránya idővel egyre nőtt, és
1711-re a viceprovincia 44 tagjából már csak hatan voltak külföldi
szlávok (cseh, morva, lengyel vagy horvát születésűek), hatan néme -
tek, viszont a szlovákok és magyarok száma együtt harminckettőre
nőtt. A rendi katalógus 17-üket slavusnak, 15-üket pedig hun garo-
slavusnak nevezi, ami egyaránt jelenthet magyarul tudó szlovákot és
szlovákul tudó magyart, ha ugyan ez egyáltalán eldönthető volt. Az
erdélyi Zajkányi Lénárd (Leonardus a S. Eustachio) volt az egyedüli,
aki anyanyelvi szinten csak magyarul tudott.3

A magyarországi piaristák készültek arra, hogy magyar nyelv-
területen is működjenek. Már Nyitrán is azért telepedtek meg, mert
úgy látták, hogy a városban „különösen magyar nemes ifjúság bő-
ségesen van, és a viruló magyar beszéd miatt a legszámosabb a szláv
részekről származó fiatalság gyülekezése is”. Bár akkoriban a gim-
náziumok kizárólag latint, sőt kifejezetten latinul tanító iskolák vol-
tak, tehát a tanár és diák eltérő nyelve elvileg nem jelentett akadályt,
mégis az alsóbb osztályokkal való foglalkozás vagy a szülőkkel és
helyi elöljárókkal szükséges kapcsolattartás során nyilván számos
esetben szükség volt arra, hogy a piaristák beszéljék annak a város -
nak a nyelvét is, ahol iskolájuk van.

1710 végén Czervenka Ignác (a S. Joseph) viceprovinciális azt ter-
vezte, hogy abból az alig több mint ezer forintból, amelyet Takács
János garamszőlősi plébános hagyott a rendre, valamelyik hódoltsági
püspöki székhelyen, Pécsett vagy Vácott nyit iskolát. Giovanni Salistri
(a S. Paulo) generális azonban arra utasította a viceprovinciálist, hogy
a pénzt valamelyik szegényebb rendházra fordítsa, mert „inkább le-
gyen egy megfelelő rendház, mint két szűkölködő”.4

Az 1711. évben mégis lehetőség nyílt a magyarországi piaristák szá-
mára egy püspöki székhelyen való megtelepedésre. Volkra Ottó Já -
nos veszprémi püspök ugyanis elhatározta, hogy az oszmán hábo-
rúk miatt méltatlan állapotba került székvárosába piaristákat hív,
hogy az atyák szemináriumot és iskolát vezessenek. 1711 nyarán
sümegi rezidenciáján fölkeresték őt a rend képviselői, Czerven ka
viceprovinciális és Bajar András (a Conversione S. Pauli) szent-
györgyi házfőnök, akiknek a püspök évi 200 forintos évjáradékot
ígért három szerzetes eltartására.5
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Ez az akkori viszonyok között, amikor a pénztőke kamata évente
állandóan 6 százalék volt, azt jelentette, hogy a piaristák alapítvá-
nya 3333 forintot tett volna ki. Ez igen alacsony összegnek számí-
tott. A privigyei rendházat Pálffy Pálné Khuen Franciska annak ide-
jén 12 szerzetes számára 25 ezer forintos alapítvánnyal hozta létre
(tehát egy piarista éves ellátására 125 forint jutott), Mattyasovszky
László nyitrai püspök pedig 1701-ben 24 ezer forintos alapítványt
tett a nyitrai piarista kollégium számára. És még ezek sem számí-
tottak jelentősnek a nagy jezsuita kollégiumokhoz képest. A po-
zsonyi kollégiumot Pázmány Péter 1626-ban 50 ezer forintos, a
budai kollégiumot pedig Széchényi György 1687-ben 100 ezer fo-
rintos alapítvánnyal indította el. Ugyanakkor azonban a jezsuiták-
nak is voltak szerényebb rezidenciáik: Rozsnyón például 1659-ben
Lippay György 6000 forintos alapítványából nyitottak iskolát.

A piaristák elfogadták a csekélyke veszprémi alapítványt. Mint
az elkövetkező évtizedben oly sokszor, az új alapításnál nem első-
sorban az anyagi biztonságot keresték, hanem olyan lehetőséget lát-
tak benne, amiért érdemes áldozatokat hozni, sőt figyelmen kívül
hagyni a rendi Konstitúciókat és a generális figyelmeztetését is.
Előbbi szerint ugyanis minden alapítónak templomról, iskoláról, ház-
ról, kertről, könyvtárról és 12 szerzetes ellátásáról kell gondoskod-
nia (pars 2, cap. 8, n° 4–8). Salistri generális pedig 1711. július 11-én
azt írta a viceprovinciálisnak, hogy ne fogadjon el olyan alapítványt,
amely nem elégséges legalább 8 vagy 12 szerzetes ellátására. „Sok-
kal hasznosabb lenne arról gondoskodni, hogy jó rendtagjaitok le-
gyenek, kiváló fiatalokat neveljetek, és megvalósítsátok intézmé-
nyünk szerzetesi erényeit, minthogy új helyek elfoglalásával
szétszórjátok a kicsiny nyájat.”6

Ennek ellenére, a szóbeli megegyezésnek megfelelően 1711 ok-
tóberében megérkezett Veszprémbe az első három piarista. Sajátos
módon közülük a legfiatalabb, a mindössze 34 éves, de magyarul jól
beszélő Zajkányi Lénárd lett az elöljáró és egyben az egyetlen gim-
náziumi osztály tanára, míg Szolcsányi Imre (a Spiritu Sancto) er-
kölcstant tanított a szeminaristáknak, Herchel József (a S. Gabriele)
pedig a püspök gyóntatója lett. Október 26-án beiktatták őket a re-
formátusoktól elvett lelkészlakba és iskolaépületbe, ahol november
elején Zajkányi megkezdte a tanítást.

Az intézet sorsa azonban váratlan fordulatot vett. A református
egyházközség ugyanis épületeik elvétele miatt föllebbezett a Magyar
Királyi Kancelláriához, ahol a püspök lépését jogtalannak ítélték, és a
házakat 1712. április 5-én vissza kellett adni a reformátusoknak. 1712
szeptemberében, amikor Bohn Euszták (Eustachius a SS. Trinitate), az
új magyarországi viceprovinciális a veszprémi rezidencia vizitálására
indult, a nyitrai rendház tagjai közül „sokan kételkedtek abban, hogy
azon a helyen a mieink tartósan maradhatnak”.7

Volkra püspök azonban hamarosan más házakat szerzett a piaris-
táknak a veszprémi várban, sőt 1712. november 11-én a veszprémi
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káptalannak bemutatott végrendeletében eredeti ígéretét felül-
múlva 8500 forintot rendelt számukra. Ezt az összeget hamarosan
át is adta, majd a következő években alapítványát tovább bővítette.
1720 végén történt haláláig azonban nem adott ki olyan alapítóle-
velet, amelyet a rend is elfogadott. A veszprémi piarista iskola en nek
ellenére tovább működött, és a következő évtizedekben a Dunántúl
egyik legfontosabb katolikus gimnáziumává fejlődött.8

A Rákóczi-szabadságharc éveiben nem egyedül Volkra Ottó János-
nak jutottak eszébe a piaristák azok közül, akik új gimnáziumok ala-
pítását tervezték Magyarországon. Ilyen tervei voltak gróf Koháry
István dunáninneni és bányavárosi főkapitány-helyettesnek is, aki a
királyhoz mindvégig hűséges katona, mélyen hívő katolikus és ezek
mellett agglegény volt, tehát megtehette, hogy kiterjedt birtokainak
jövedelméből számos kegyes alapítványt tegyen.

Az 1713. év tavaszán éppen a pozsonyi országgyűlésre igyekezett,
és szekere akkor ért Nyitrára, amikor az ottani piarista iskola diák-
sága misére vonult a kollégium ideiglenes fakápolnájába. A gróf meg-
hallotta a kicsiny iskolai harang szavát, és útját megszakítva betért a
misére. Titkára, Pécsi János ugyan aggódott, hogy a mise miatt késni
fognak Pozsonyból, de Koháry erre azt válaszolta: „Non unctura
rotam, non tardent sacra dietam.” (A kenés a kereket, a mise az ország-
gyűlést nem késlelteti.) Miután a piaristák megtudták, hogy kicsoda
a vendégük, Zajkányi Lénárd, az akkori rektor magyarul köszöntötte,
Koháry pedig megígérte, hogy a gyűlésről visszafelé újból megláto-
gatja őket. Ez így is történt: az országgyűlésről hazafelé menet Sarlós
Boldogasszony napját (július 2.) is a nyitrai piaristáknál ünnepelte.
Csak akkor árulta el azt, hogy már korábban, 1707. február 10-én Po-
zsonyban írásba foglalt végrendeletében 30 ezer forintot hagyott a
rendre, egy kecskeméti birtokán alapítandó piarista iskola számára.

Ez volt tehát a piarista rend addigi magyarországi történetének
legjelentősebb alapítványa. Ráadásul nem is kellett vele a főúr ha-
láláig várni, mert nyitrai élményeinek hatására Koháry úgy dön-
tött, hogy iskolaalapítási szándékát már életében megvalósítja. Bohn
viceprovinciális és Zajkányi nyitrai rektor hamarosan fölkeres ték
őt csábrági várában, majd megegyezésük után 1713. december 26-án,
a Nagyszombatban tartott főrendi tanácskozás alkalmával Koháry
megszerezte tervéhez Kollonich Zsigmond váci püspök jóváhagyá -
sát, sőt azt egyúttal Keresztély Ágost prímással is megerősíttette.
Pár nap múlva, 1714. január elején Nyitrán véglegesítették az alapít -
vány feltételeit.

Március elején Bohn és Zajkányi ismét Csábrágra utaztak, majd
onnan Koháry kecskeméti jószágigazgatója, Bajtay István Kecske-
métre kísérte őket, hogy jelen legyenek a kollégium jövendő telke
kimérésénél a Déllő-tó partján. Március 26-án már ismét Csábrágon
voltak, mert azon a napon készült el az alapítólevél első tervezete,
amelyet a viceprovinciális elfogadott, Koháry pedig átadta neki az
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alapítványi összeg első kétharmadát, 20 ezer forintot, két darab,
egyenként akónyi (53 literes) hordóban.

A piaristák addigi alapítványai esetében az (elméleti) alapítványi
tőke többnyire magánál az alapítónál maradt, aki rendszeresen fi-
zette a piaristák számára a kamatokat. Mivel Koháry nem így tett, az
alapítvány megfelelően kamatozó elhelyezéséről a piaristáknak kel-
lett gondoskodniuk. A viceprovinciális ezért Casimirus Holan (a S.
Bartholomeo) bécsi piarista rektornál tudakozódott, és rajta keresz-
tül sikerült megtalálnia Philipp Rosenberg-Orsini grófot, aki nagyobb
összegű kölcsönt szeretett volna fölvenni. Ezért Bohn a Kohárytól
kapott pénzt 1714 áprilisában Pozsonyon keresztül a bécsi piaristák-
hoz vitte, nem minden izgalom nélkül. Három lova mellé ugyanis 10
forintért vásárolt egy negyediket, de ez a ló Bécs kapuja előtt lábait
szétvetve megmakacsolta magát, így ott kellett hagynia. A piaristák
20 ezer forintnyi kölcsönét Rosenberg-Orsini az első tervek szerint
az alsó-ausztriai Gleiss uradalmára terhelte volna, de végül inkább
morvaországi birtokát választotta, és 1714. július 11-én a morva tar-
tományi táblától (Landtafel) kérte az adósság betáblázását.

Eközben a csábrági alapítólevelet elküldték Rómába is, ahol az
éppen Genovában vizitáló generális helyett április 14-én elődje és
helyettese, Giovanni Crisostomo Salistri állította ki a megerősítő
dekrétumot. Kísérőlevelében nem adott hangot három évvel koráb-
ban generálisként hangoztatott kételyeinek, hanem örömét fejezte
ki aziránt, hogy „Főtisztelendőséged előmozdítja a Magyarországi
Provincia fejlődését, amelyhez főképpen még az szükséges, hogy
nőjön alkalmas tagjainak száma”.9

Az alapításhoz szükséges királyi jóváhagyást Koháry a szeptem-
berre összehívott országgyűlés alkalmával szerette volna megsze-
rezni, és úgy tervezte, hogy azt követően a piaristák már 1714 októ-
berében Kecskemétre költöznek, és november elején megkezdhetik
az első tanévet. Ez a menetrend azonban csak terv maradt. Egyrészt
ugyanis talán Koháry is jobbnak látta, hogy csak a teljes alapítványi
összeg kifizetése után szerzi meg a királyi jóváhagyást, másrészt
pedig a piaristáknak is gondjai támadtak a Kecskemétre küldendő
rendtagok tekintetében.10

1714 októberében ugyanis Kollonich Zsigmond váci püspök is ala-
pítványt tett egy székvárosában működő piarista kollégium fölállí-
tására. Az alapítás gondolata — legalábbis Demka Sándor piarista
1750-ben papírra vetett elbeszélése szerint — akkor merült föl a
püspökben, amikor 1713. december 26-án Nagyszombatban Ko -
háry István jóváhagyását kérte kecskeméti alapítványához. Hama-
rosan ő is érintkezésbe lépett a viceprovinciálissal, akinek 1714. áp-
rilis elején fejtette ki elképzeléseit. Eszerint kezdetben 10  ezer
forintot helyezne el siebenbrunni (Stájerország) családi birtokán,
amely 6 százalékos kamattal évente 600 forintot jövedelmez, a pia-
risták ellátásának másik részét pedig a rendnek átadandó váci Szent
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alapítása. In: Koháry
István emlékkönyv.

(Szerk. Kozicz János –
Koltai András.) Budapest

– Kecskemét, 2014, 69–91.

Vác (1714)
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Mihály plébánia körülbelül 1000 forintos éves jövedelme biztosí-
taná. A püspök olyan piaristákat kért a viceprovinciálistól, akik
mindhárom nyelvet (magyar, német, szláv) beszélik, és egy közü-
lük a zenéhez is ért. Kollonich Zsigmond tervéhez megnyerte hely-
nöke, Berkes András váci nagyprépost támogatását is. Erre főként
azért volt szükség, mert Berkesnek le kellett mondania a piaristák
javára az addig általa viselt váci plébánosságról.

Miután a piarista rend generálisa 1714. június 30-án Rómában kelt
levelében fölhatalmazta Bohn viceprovinciálist a váci alapítvány elfo-
gadására, Kollonich püspök 1714. október 3-án Pozsonyban kiállítot-
ta a kollégium végleges alapítólevelét. Ebben áprilisban leírt elképze-
lésén csak annyit változtatott, hogy a kissé megnövelt alapítványi tőke
12 ezer forintos első részét a nagylévárdi családi birtokon helyezte el.

A rend mind a kecskeméti, mind a váci alapítvány elfogadását fon-
tosnak tartotta, de két új rendházhoz kevés megfelelő, magyarul jól
beszélő tagja volt. „Versengett bennük a félelem — írta később Demka
Sándor —, hogy egy ilyen előkelő helyet, egy püspöki székhelyet
elszalasztanak, és az aggodalom, hogyan fognak azonnali áthelye-
zésre embereket találni.” Így tehát a Kecskemétre kiszemelt elöljá-
ró, Zajkányi Lénárd (aki már Veszprémben is bevált) 1714 őszétől in-
kább Vácott lett superior. Nyitráról indulva október 28-án érkezett
meg Vácra, Tagányi Adalbert (a S. Stephano) kíséretében, majd pár
nap múlva követte őket Pöttr Keresztély (a S. Brunone) Szentgyörgy -
ről és Surmány Imre (a S. Stephano) Privigyéről.

Iskolájuk számára a főtéren, a Szent Mihály templom mögött, a
püspök palotájához közel kaptak egy kisebb házat, és minden bi-
zonnyal használták a Káptalan utca elején álló plébániaházat is.11 Itt
indították meg iskolájukat valószínűleg még 1714 őszén. Ebben az
alsóbb osztályok és a grammatika mellett — az alapítólevél előírá-
sának megfelelően — aritmetikai osztály is volt. Ezenkívül 1715 hús-
vétjától a rezidencia egyik tagja, Kubránszky János (a S. Ladislao)
— aki novembertől a viceprovinciálissá kinevezett Zajkányi utód-
ja is lett — morális teológiát tanított a püspök kispapjai számára.12

Eközben a leendő kecskeméti rendház élére Zajkányi helyett az elő-
kelő Nyitra megyei családból származó Majthényi Domonkos (a Matre
Dei) került. Ám ő 1714 őszén nem Kecskemétre utazott, hanem a po-
zsonyi országgyűlésre, ahol 1715. január 10-én Koháry kifizette Jo-
seph Dietrich (a S. Georgio) bécsi piarista rektornak az alapítvány-
hoz hiányzó tízezer forintot, amelyet szintén Rosenberg-Orsininál
helyeztek el, és ugyanaznap elkészült a végleges alapítólevél is.

Miután mindez megtörtént, 1715. január 27-én elindultak Nyit-
rá ról Kecskemétre az első piaristák, Majthényi Domonkos, Ková -
csovics Pál (a S. Petro) és Bieliczky Ágoston (a S. Leopoldo). Távo-
zásuk előtt a nyitrai rendházban reggeli közben Szent Pál apostolnak
a milétosziakhoz szóló búcsúbeszédét olvasták föl a katedráról, amely-
ben arról van szó, hogy „nem látjátok többé az én orcámat” (ApCsel

11Tragor Ignác: Vác vára
és képei. Vác, 1906, 160.

12Demka Sándor: i. m.
18–19.; Halmi László:

A váczi kegy.-tanítórendi
kath. főgymnasium

vázlatos története. Váci
kegyesrendi gimnázium

értesítője 1895/1896, 12.;
Chobot Ferenc: A Váci
Egyházmegye történeti

névtára. Vác, 1915–1917,
97, 119, 609.; Koltai

András: A váci piarista
kollégium alapítása:

1714–1715. Váci Piarista
Gimnázium évkönyve

2003/2004, 9–17.

Kecskemét (1715)
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20,38). Demka Sándor, a kecskeméti rendház későbbi krónikása, aki
maga is jelen volt, krónikájában megjegyezte, hogy a prófécia valóra
vált, mert Majthényi 1718-ban Kecskeméten hunyt el, tehát tényleg
nem látta többé nyitrai rendtársait.

Kecskeméten a piaristákat a tanácsházán fogadták a város előke-
lőségei, köztük a ferencesek és a református prédikátorok is. Ideigle-
nes szállásul megkapták a Mária Kongregáció házát, amely a város-
házától délre (nagyjából a mai színház helyén) állt. Néhány napig teljes
ellátást is nyújtott nekik a város, sőt saját gazdaságuk megalapításá-
hoz borjúkat és ökröket is ígértek. A piarista iskolát február 21-én nyi-
tották meg a város katolikus elemi iskolájának épületében (a ferences
kolostor mellett). Mivel a piaristáknak természetesen saját templomuk
sem volt, Berkes András püspöki helynök és a ferences plébános, Sistó
Atanáz engedélyével ideiglenesen két kápolnát kaptak használatra:
a Homoki (Kisboldogasszony) kápolnát (a mai Kápolna utca elején)
és a Szent Mihály temetőkápolnát (a ferences templomtól északra, an-
nak kerítésén belül), utóbbit azért, „hogy az ifjúságnak közelebb is-
teni szolgálatra való alkalmatossága az iskolához lehessen”.13

A 18. századi piarista rendtörténetírók, Demka Sándor és Kácsor Ke-
resztély szerint Majthényi Domonkos pozsonyi látogatása 1715. január
elején nemcsak a kecskeméti alapítólevelet eredményezte, hanem ál-
tala született meg a piarista, kamalduli és trinitárius rendek magyar-
országi honosításáról szóló 1715. évi 102. törvénycikk is. A rendtörté-
netírók szerint a piarista rend nem szándékozta kérni honosítását,
azonban amikor Majthényi az országgyűlés során üdvözlő látogatást
tett Volkra Ottó János veszprémi püspöknél, az azonnal kérvényt írat-
tatott vele, méghozzá úgy, hogy annak szövegét maga diktálta. (Kácsor
Keresztély elbeszélése szerint Volkra egyenesen az ablakából látta meg
az utcán sétáló Majthényi Domonkost, és úgy hívatta őt magához.)14

Ezzel szemben a szentgyörgyi rendház krónikája arról számolt be,
hogy a rend honosításáról a viceprovinciális megbízásából Hrdovicz
György (a S. Michel) szentgyörgyi rektor tárgyalt a főnemesekkel, és
a törvénycikket február 23-án fogadták el.15 Úgy látszik, hogy a rend
által beadott kérvény is csak 1715 februárjában keletkezett, mert ab -
ban arra hivatkoztak, hogy Magyarországon a rend már hét városban
működik, tehát figyelembe vették a Majthényi Domonkos által janu-
árban Kecskeméten létrehozott kecskeméti rezidenciát is.

A váci és kecskeméti alapításokkal a magyarországi piarista rendhá-
zak száma valóban hétre emelkedett. Ezért a rend generális kongre-
gációja (a generális és tanácsosai) 1715. április 11-én Rómában elha-
tározták, hogy a magyarországi viceprovinciát provinciai rangra
emelik, és a jámbor életű lengyel Paweł Nagrodzkit (a Jesu) teszik
meg provinciálissá, akit már február 9-én Privigyére küldtek. A ki-
nevezés tényét azonban nem hirdették ki, hanem Nagrodzkit ide-
iglenesen kommisszáriussá és vizitátorrá nevezték ki, hogy „infor-

13Lásd a 10. jegyzetet.

14Demka Sándor: i. m. 11.;
Christianus Kácsor a S.

Emerico: Historiae de ortu
et progressu Provinciae

Hungaricae, Prividiae,
1772: PMKL, Manuscripta
vetera (I.2.a)., Ser. alt. 14,
145, 299–300.; Friedreich
Endre: A veszprémi Szent

Anna-kápolna története
1727–1907. Veszprém,

1907, 10.

Pozsonyi közjáték
(1715)

15Historica enarratio de
origine domus nostrae

Scholarum Piarum in…
civitate S. Georgii: Štátny

archív v Bratislave,
Pobočka Modra, Piaristi v

Svätom Jure, Úradné
knihy, 1, 94.

Privigyei közjáték
(1715)
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mációt szerezhessen a mondott provincia elöljáróságra alkalmas
tagjairól”.

A magyarországi piaristák azonban, élükön Bohn viceprovinciá -
lissal, nem ismerték a generális szándékát, hanem csupán azt érzé-
kelték, hogy egy lengyelt küldtek hozzájuk vizitátornak. Ez ellen
pedig nyíltan föllázadtak, és nem engedték, hogy Nagrodzki a vizi-
 tációt elvégezze. Így az kénytelen volt Privigyéről dolgavégezetlenül
Podolinba távozni.

Ennek hatására a generális kongregáció 1715. augusztus 9-én
visszavonta a magyarországi provincia fölállításáról hozott határo-
zatot, Bohn Eusztákot pedig leváltotta, és a helyére Zajkányi Lénárd
váci elöljárót nevezte ki viceprovinciálissá, aki nem csatlakozott az
engedetlenek mozgalmához.16

Eközben történt, hogy Stefan Steinville tábornagy, az erdélyi hadak
energikus főparancsnoka, aki szívesen beavatkozott a polgári és
egyházi ügyekbe is, fölajánlotta, hogy 24 ezer forintos alapítványt
tesz, ha a rend rendházat és iskolát hoz létre az erdélyi Besztercén,
amelyet szinte kizárólag evangélikus szászok laktak. Ezért azt kérte,
hogy német atyákat küldjenek, „mert a szász nemzet közelebb áll a
némethez, mint a magyar nemzethez”.

A sikertelen magyarországi vizitáció miatt 1715-ben Steinville ter-
vét a piaristák nem tudták megvalósítani, de Bohn Euszták, aki leváltása
után Szentgyörgyön tanított filozófiát, továbbra is szorgalmazta az
ügyet. Ennek köszönhetően a németországi provinciális 1717 nyarán
Bohn Eusztákot két német rendtársa, Venantius Haul (a S. Barbara)
és Sebaldus Hrasnik (a S. Antonio) kíséretében Besztercére küldte. Au-
gusztus 9-én érkeztek meg a városba. Steinville utasítására a városi
tanács átengedte nekik a domonkosok üres és romos kolostorát, de az
ígért alapítvány helyett csupán 1000 aranyat adott nekik.

A domonkos kolostor azonban lakhatatlan volt, ráadásul félree-
ső helyen feküdt. Ezért a piaristák ideiglenesen a Magyar utcában
álló Hendorfer-házban kaptak szállást a várostól, a miséket pedig
a városháza egyik szobájában tartották. 1719-től hivatalosan is ők let-
tek a város plébánosai, majd 1720-ban a domonkos kolostort sike-
rült elcserélniük az ispotályosok templomára és rendházára. Ebben
az épületben nyitották meg iskolájukat 1729-ben.17

A piaristák váci és kecskeméti működése már az első években any-
nyira sikeresnek bizonyult, iskoláik olyan fontos társadalmi szerepet
töltöttek be, hogy 1716-ban a rendet három másik magyarországi vá-
rosba is meghívták. Ráadásul az egyik esetben nem főpap vagy főúr
vállalkozott alapításra, hanem Pest szabad királyi város tanácsa.

A város és a rend tárgyalásai 1716 októberében kezdődtek meg.
A pesti piarista gimnázium létrehozása mindkét félnek komoly ér-
deke volt. A város lakói szerették volna, ha fiaiknak nem kellene na-
ponta a Dunán átkelve látogatniuk a budai jezsuita gimnáziumot, a

16Sántha György:
i. m. 28–35.

Beszterce (1715–1717)

17Christianus Kácsor a S.
Emerico: Historiae,
i. m. 142–144.; Biró

Vencel: Katolikus kincsek.
(S. a. rend. Sas Péter.)

Kolozsvár, 2012, 20–22.

Pest (1716–1717)
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rend elismertsége számára pedig hatalmas előrelépést jelentett, hogy
az ország központjában működhetett. A pesti tanács egyik nyilatko-
zatában egyenesen úgy fogalmazott, hogy a rend „önként ajánlko-
zott” iskolanyitásra.18 A város részéről viszont az ügy legfőbb elő-
mozdítója a tevékeny szindikus (jegyző és ügyész egy személyben),
Mosel Antal volt. A tárgyalások eredményeképpen 1717 februárjában
már szerződéstervezet is született, amelyet a város választott polgár -
sága március 15-i ülésén hagyott jóvá. Eszerint a rend vállalta volna,
hogy a leendő pesti rendház négy tagja az iskola mellett káplánként
is kisegíti a városi plébánost a magyar, német és szlovák nyelvű pré-
dikációkban és a katekézisben. Cserébe a város évente 300 forintot
ígért saját pénzéből, további 300 forintot pedig a plébános jövedel-
méből, aki arról a piaristák kápláni szolgálata fejében mondott le. (Ez
összesen egy 10 ezer forintnyi alapítványnak felelt meg.)

A végleges megállapodás megkötését azonban késleltette, hogy
Zajkányi Lénárd nem volt elégedett a város ajánlatával. Szerinte
ugyanis a hitszónoki állást nem lehet a tanítás mellett ellátni, külön
hitszónok eltartásához azonban 100 vagy 200 forinttal növelni kel-
lene a rendház éves jövedelmét. Azt szerette volna, ha — a Konsti-
túcióknak megfelelően — a pesti alapítvány is 12 fő ellátására nyúj-
tana lehetőséget. Ezért 1717. július 26-án Pest városa úgy módosította
ajánlatát, hogy a plébános kisegítése csak ideiglenes feladat lenne,
sőt a város támogatni fogja, hogy a mostani plébános halála után a
prímás a plébánia adminisztrációját (és jövedelmét) a piaristákra
bízza. A város fölajánlotta az iskola és egy 12 főnyi rendház fölépíté-
sét, azonban azt is a viceprovinciális figyelmébe ajánlotta, hogy „nem
szabadna elszalasztania ezt a lehetőséget, hogy gyökeret verjen a vá-
rosban, még ha a sajátjából is kell ahhoz valamit hozzátennie”.

Zajkányi végül 1717. október 10-én — még a november elején szo-
kásos tanévkezdés előtt — a pesti ajánlat elfogadása mellett döntött,
és jelezte Moselnek, hogy amennyiben meglesz a lakásuk, négy rend-
társával együtt rögtön Pestre indul, és ha bírják, egyelőre elvállalják
a plébániai kisegítést is.

Zajkányi és a létrehozandó pesti rezidencia első négy tagja végül ok-
tóber 28-án érkeztek meg Pestre, ahol másnap újabb tárgyalás követ-
kezett a városházán. A végleges pontok aláírása előtt Zajkányi egynapos
gondolkodási időt kért, és este azokat alaposan megtárgyalta az első
elöljárónak és német hitszónoknak kijelölt Goltperger Lipóttal (a S.
Martino), valamint az iskola prefektusának és magyar szónoknak ér-
kezett Demka Sándorral (a Visitatione B.M.V.). Mivel úgy döntöttek,
hogy az alapítványt annak nehéz terhei ellenére is el kell fogadniuk,
1717. október 30-án a városházán Zajkányi aláírta az alapítólevelet. Ebbe
a plébániai kisegítés kérdése nem került be, ám a viceprovinciális szó-
beli ígéretet tett rá, hogy három évig ezt a feladatot is ellátják. Októ-
ber 31-én hivatalosan is kinevezte a rendház tagjait, akik közé a fen-
tieken túl még Puchóczy Márton (a S. Adalberto) a felsőbb, valamint
Kosticky András (a S. Caecilia) az alsóbb osztályok tanárai tartoztak.

18Budapest Főváros
Levéltára, Pest szabad

kir. város levéltára, Pest
város tanácsának iratai,

Intimata (IV.1202.c),
Intimata archivi antiqui,

N° 1327/A.

Merész döntés

19Stephanus Erdős a S.
Ladislao: Historia domus

Pestiensis, I: PMKL, Pesti
rendház iratai (II.9.a), Lib.

1, 6–18.; Vajda Gyula:
A kegyestanítórend

megtelepülése Pesten.
Budapesti kegyesrendi

gimnázium értesítője
1881/1882, 54–88, itt:

67–70.; Takáts Sándor:
A főváros alapította

budapesti piarista
kollégium története.

Budapest, 1895, 27–28.;
Koltai András: Pest és a
piaristák. In: A megújult
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A pesti piarista iskola tehát 1717. november 6-án nyílt meg abban a vá-
rosháza mellett álló kis házban, amelyet a tanács alakíttatott át a pia-
risták számára. Már az első napon 165 diák iratkozott be.19

Még a pesti tárgyalások megkezdése előtt, 1716 elején merült föl a
piaristák debreceni megtelepítésének terve. Itt a nehézséget az
okozta, hogy a „kálvinista Rómában” — csakúgy mint Besztercén
— nem voltak katolikusok. Debrecen szabad királyi városi jogállá-
sát azonban 1712-ben az országgyűlés csak azzal a föltétellel emelte
törvénybe, „hogy jelöljenek ki helyet egy katolikus plébániatemp-
lom fölépítésére”. Miután ez megtörtént, a nagyváradi káptalan
1716. november 16-án Keczer István kanonokot küldte oda plébá-
nosnak. A plébános helyzete azonban a szegényes szállás és katoli-
kus hívek hiánya miatt tarthatatlannak látszott.

Ezért Bakó János váradi prépost, aki gyerekkorában, valamikor
az 1670-es években a privigyei piarista iskola diákja volt, még a telek
kijelölése előtt fölajánlotta püspökének, Csáky Imrének, hogy ala-
pítványt tenne a rend debreceni működéséhez: „a piarista rendet sub
specie plebani [plébánosi minőségben] igen jó modalitás [alkalom]
volna oda introducálni [bevezetni]” — írta 1716. január 25-én.20

A terv azonban csak lassan valósult meg. Csáky Imre ugyan 1716-
ban többször is tárgyalt a szentgyörgyi rendház rektorával, de a tár-
gyalások félbeszakadtak. Végül 1718 tavaszán a püspök hívására
Zajkányi Lénárd fölkereste Csákyt magyarbéli kastélyában, és meg-
beszélésük eredményeképpen áprilisban Bakó prépost és a rend
szerződést kötöttek egy 28 ezer forint értékű alapítvány elfogadá-
sáról. Az alapítványi tőke kezdetben Debrecen, Breznóbánya, Szik-
szó és Aszaló városoknál, valamint Csáky Imrénél volt elhelyezve.

Az első piaristák 1718 novemberében indultak el Debrecen felé.
Szlopnyay Elek (a Ressurrectione Domini) és társa, Halápy Konstan-
tin (a Passione Domini) Nyitráról először Kalocsára mentek Csáky Im-
réhez (aki nemcsak váradi püspök, hanem kalocsai érsek is volt), majd
onnét Váradra. 1719. január 17-én érkeztek meg Debrecenbe, ahol pár
napon belül teljesen rájuk maradt a plébánia adminisztráció ja,
mert Keczer János plébános hamarosan Váradra távozott.

Eközben Pozsonyban Zajkányi Lénárd tovább folytatta a tárgya-
lásokat az alapítóval. A végleges alapítólevelet Bakó János május 17-
én Pozsonyban állította ki, majd azt október 9-én III. Károly király is
megerősítette. Ez teremtette meg a debreceni piarista iskola alapjait,
amelyet másfél év múlva, 1721. január 21-én nyitottak meg.21

Bakó János mellett, és vele egy időben, 1716-ban egy győri szárma-
zású esztergomi kanonok, Olasz Pál is alapítványt kínált a piarista
rend számára. Ő a Hont megyei Korponán szeretett volna piarista
iskolát alapítani. Korábban másfél évtizedig a város plébánosa volt,
1710-ben azonban esztergomi kanonokká nevezték ki. Már 1715-ben
szeretett volna visszatérni Korponára, de Keresztély Ágost érsek

piarista központ.
(Szerk. Turcsik István.)

Budapest, 2011, 13–14.

Debrecen (1716–1719)

20Bakó János
levelezőfüzete, 1715–

1720: PMKL, Manuscripta
vetera (I.2.a), Ser. alt.

21Chilkó László:
A debreczeni r. katholikus

egyház vázlatos
története. Debrecen,

1877, 9–16.; Cserhalmy
József: A kegyes-

tanítórendiek debreceni
társháza- és gymnasiu -

mának története
1719–1896. Debreceni

kegyesrendi gimnázium
értesítője 1895/96, 58.;

Zoltai Lajos: A debreceni
róm. kath. templom,
a kegyestanítórend

társháza és a plébánia
területének 300 éves

múltja.  Debreceni
kegyesrendi gimnázium

értesítője 1934/ 1935,
10–14.; Málnási Ödön:

Gróf Csáky Imre bíbornok
élete és kora (1672–

1732). Kalocsa, 1933,
114–118.

Korpona (1720)
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nem engedte. Talán ezért találta ki, hogy piarista rendházat alapít
a városban. Ő is úgy képzelte, hogy a piaristák jövedelmének egy
részét a helyi plébánia fogja fedezni. Sikerült elérnie, hogy ezt 1720.
április 16-án négy évre az érsek is engedélyezte.

1720. május 26-én tehát Zajkányi Lénárd vezetésével megérkeztek
Korponára az első piaristák, Knabe Ágoston (a S. Maria Magdalena)
plébános és Maróty József (a S. Philippo) hitszónok, akiket másnap
az esperes beiktatott a plébániára. Az iskolát 1720. december 2-án
nyitották meg, de a kicsiny városban soha nem akadt sok diák.

A korponai piarista rendház jövőjét végül nem a plébánia, hanem
Olasz Pál 18 ezer forintos alapítványa biztosította, amelyről 1724.
január 25-én állított ki alapítólevelet. Ebben — jellegzetes plébánosi
gondolkodással — nemcsak tanításra és bizonyos misék elmondá-
sára kötelezte a piaristákat, hanem arra is, hogy a diákjaik részt ve-
gyenek a város ünnepi körmenetein.22

Nem sokkal a piaristák debreceni letelepedése után egy újabb alföldi
város merült föl a piaristák szemhatárán: Szeged. Temesvári János
bíró Kecskeméten ismerte meg a piaristák tevékenységét, és elhatá-
rozta, hogy saját városában is letelepíti őket.23 Ezért 1719. június 2-án
kelt levelében egyenesen Joachim Bartsch (a S. Adalberto) németor-
szági provinciálishoz fordult, aki június 8-án a magyar viceprovin ciá -
list, Zajkányi Lénárdot bízta meg a tárgyalásokkal. Zajkányi július
végén el is indult Nyitráról Szegedre, de Pesten megbetegedett, így
végül Zaboynik Péter (a S. Paulo) kecskeméti házfőnök és Hromko
Lőrinc (a S. Matthaeo) utaztak helyette a Tisza partjára.

A város terve az volt, hogy — a budai jezsuita vagy a váci piarista
alapításhoz hasonlóan — a szegedi felsővárosi Szent Dömötör plébá-
niát adják át a piarista rendnek, amely saját kegyuraságuk, valamint
az esztergomi érsek joghatósága alatt állt, és akkor éppen betöltetlen
volt. Ráadásul a plébániára Nádasdy László csanádi püspök is jogot
formált. Így a város egyszerre szabadult volna meg a plébános kine-
vezésének nehéz procedúrájától, és gyarapodott volna egy gimnázi-
ummal. A cél érdekében a plébánián kívül még évente 600 forint jö-
vedelmet (amely 10 ezer forintos alapítványnak felel meg), rendház-
és iskolaépületet, valamint kertet és majort ígértek a piaristáknak.

Ennek megfelelően 1719. augusztus 5-én elkészült az alapítólevél
fogalmazványa, amelyet azonban az iskolai év novemberi kezdetéig
egyik fél sem hagyott jóvá, sőt október 16-án Zajkányi még változta-
tásokat kért, és azt javasolta, hogy várjanak egy évet a rend beiktatá-
sával, mert „ezen üdő alatt contractus [szerződés], assensus [jóváhagyás]
és az paterek és oskolák részéről alkalmas positio [rendelkezés] lehes-
sen”. Azt is kérte, hogy — a vitát elkerülendő — az esztergomi érsek
és a csanádi püspök is járuljon hozzá ahhoz, hogy a piaristák veszik
át a plébániát. Ezért 1720 januárjában Temesvári János főbíró és Cső-
ke János főjegyző Bécsbe utaztak, és ott 1720. február 17-én sikerült meg-
szerezniük Nádasdy László jóváhagyását. A püspök azonban kikötötte,

22Christianus Kácsor a S.
Emerico: Historiae, i. m.

176.; Balanyi György:
A magyar piarista

rendtartomány története.
Budapest, 1943, 34–35.

Szeged (1719–1720)

23Demka Sándor: i. m.
21–22.; Kilián István:

A magyarországi piarista
iskolai színjátszás

forrásai és irodalma
1799-ig. Argumentum,
Budapest, 1994, 394.
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hogy amikor ismét létrejön a csanádi káptalan, a városnak annak tag-
jai közül kell plébánost választania. Három nap múlva a király is jó-
váhagyta az 1719. augusztus 5-re keltezett szerződést.

Az első három piarista Kovácsovics Pál (Paulus a S. Petro) addigi
pesti magyar hitszónok vezetésével 1720. július 11-én érkezett meg Sze-
gedre. Ideiglenesen a Szent Dömötör templom délkeleti oldalán kap-
tak egy rozoga házikót, az iskola számára pedig egy kétszobás házat,
amely tíz évvel korábban pestiskórháznak épült. November végére a
szegedi piaristák száma ötre nőtt, december 16-án pedig megérkezett
Nyitráról Kubránszky László (a S. Joanne Bapt.) elöljáró is. Az iskola
azonban csak egy évvel később, 1721 novemberében nyílt meg.24

A piarista rend magyarországi „nagy évtizedének” befejezését az
jelentette, hogy 1721. március 7-én a rend generális kongregációja
fölállította az önálló magyar rendtartományt, és első provinciáli-
sává Zajkányi Lénárdot nevezték ki. Ezt a lépést Andrea Boschi ge-
nerális már 1719 elején tervezte, de akkor még túl kevésnek találta
a rendtagok létszámát. Két év múlva azonban már tizenkét rend-
házban 76 piarista élt Magyarországon (a növendékekkel együtt).

Az 1711 és 1721 között Magyarországon létrehozott nyolc új pia-
rista rendház, illetve a hozzájuk kapcsolódó hét gimnázium nemcsak
számszerűleg jelentős, hanem azért is, mert olyan városokban jöttek
létre, amelyek az elkövetkező évtizedekben, sőt évszázadokban ko-
moly fejlődésnek indultak. A 20. század végére — Korpona és az er-
délyi Beszterce kivételével25 — mindegyikük megyeszékhely, sőt ka-
tolikus egyházmegyei székhely lett. Fejlődésükhöz pedig a kedvező
földrajzi és politikai változásokon túl azok az iskolák is jelentősen
hozzájárultak, ahol tudós, áldozatkész és lelkes piarista tanárok taní -
tották az egymást követő generációkat.

24Pap János: A piaristák
Szegeden (1720–1886).

Szeged, 1886, 6–21.;
Reizner János: Szeged

története, I. Szeged,
1899, 287–298.

Befejezés

25Besztercét már a
korabeli Magyarországon

is olyan távolinak látták,
„mint Moszkvából

Szibériát”, lásd Christia -
nus Kácsor a S. Emerico:

Historiae, i. m. 143.
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