
Hangsúlyeltolódások
a kollégiumalapító
oklevelekben
A 18. század folyamán

„…mivel az ifjúság nevelésében a legnagyobb elhagyatottságot tapasztaltunk,
úgyhogy a belháborúk elmúltával, a pestis pusztítása és más siralmas állapotok
által egyházmegyénk azon szerencsétlen helyzetbe jutott, hogy még a rossz hírű
katolikus kántortanítók is eltűntek, és az igazhitű ifjúság az olvasás és írás első
elemeinek elsajátítására nem katolikus tanítókat volt kénytelen felkeresni, az
volt az egyedüli vágyunk, hogy alkalmas és ügyes katolikus tanítókat talál-
junk, akik a növekvő gyerekeket ne csak a tudás kezdeteibe vezessék be, hanem
a katolikus vallás alapjaira is oktassák, amely tudás neveljen a királynak és a
hazának hasznos, jámbor, derék, szeplőtelen, kora ifjúságuk óta a küzdő katolikus
egyházban befogadott erkölcsökkel rendelkező polgárokat, akik majd a meny-
nyekben győzedelmeskedő egyház méltó harcosaivá válnak.”1

A fenti sorok Volkra Ottó János veszprémi püspök (írnokának) tol-
lából származnak. Valamikor 1719–1720 folyamán vetették őket pa-
pírra, amikor az idős püspök ünnepélyes alapító dokumentumot ál-
lított ki székvárosának piarista rezidenciája számára. A rend — Volkra
hívására — 1711-ben telepedett meg a városban, nemsokára iskoláját
is megnyitotta, az alapító okirat végső formába öntése viszont késett,
miután a ház fenntartására a püspök által kezdetben letett összeget a
rend is kevesellte, és a püspök is ki kívánta egészíteni. Csak amikor ez
utóbbi megtörtént — egy új végrendelet formájában —, került sor
arra, hogy a veszprémi alapítást véglegesnek szánt szerződéssel lás-
sák el. A történet egyébként még itt sem ér véget, hiszen a piarista
rendtartományi vezetés — egyelőre nem tudni, miért — nem írta alá
az okiratot, és minden arra mutat, hogy Volkra 1720. decemberi halála,
illetve az anyagiak tényleges rendezése után feledésbe merült az ügy,
a veszprémi piarista háznak így sosem készült végleges alapítólevele.2

E rövid történetet egy tanítórend megtelepedéséről egy magyaror-
szági városban a 17–18. században számos elemében tipikusnak te-
kinthetjük. Ezek közé tartozik az alapítás időpontja is: a 18. század
első évtizedeiben jellemzően a piarista rend mellett döntöttek azok az
egyházi vagy világi személyek, akik nyilvános katolikus latin iskolát
kívántak látni valamely településen. A jezsuiták tekintélyes, a nagy-
szombati egyetem mellett további „felsőfokú” képzést adó intézmé-
nyeket is magában foglaló iskolahálózata ezen időszakban már csak
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egy-két további taggal növekedett, a többi szerzetesrend pedig —
ekkor még — jellemzően nem foglalkozott az oktatás e szintjével. A pi-
arista rend viszont a századfordulón fennállt három házát 1721-ig
újabb nyolccal toldotta meg a Magyar Királyság területén, valamint
eggyel Erdélyben. Az ezen évben megalakult magyar provincia Mária
Terézia trónra lépéséig még hét (ebből egy erdélyi) házzal bővült.
Mindeközben a többi szerzetesrendre négy új iskolaalapítás jutott.3

Nemcsak ez mutatkozik azonban jellemző vonásnak a veszprémi
püspöknek a piaristákat letelepítő aktusában, hanem maga a szerződés
is. Tetszőleges személy, egyszerű városi polgártól akár az uralkodó-
ig, adományozhatott anyagi javakat egyházi intézményeknek abból
a célból, hogy azok valamilyen, az egyén vagy egy közösség lelki üd-
vösségét előmozdító szolgálatot lássanak el, például imádkozzanak
az alapítóért, lelkipásztorkodjanak, vagy neveljék az ifjúságot. Mivel
e kegyes alapítványt (pia fundatio) rendszerint örök időkre tették, és
gondoskodni kellett annak az alapító halála utáni fennmaradásáról
is, alapítólevelet állítottak ki, amelyben átruházták az alapítvánnyá
tett birtokot, épületet vagy pénzösszeget a kiszemelt intézményre, il-
letve felsorolták annak az alapítvánnyal kapcsolatos kötelességeit.
A középkori és kora újkori szerzetesházak rendesen ilyen alapítvá-
nyoknak köszönhették létüket, így az alapítólevelek — ha elkészül-
tek — ezen intézmények legféltettebb kincsei közé tartoztak.4

A veszprémi alapítólevél tehát azt tekintve, hogy formailag so-
hasem véglegesítették, kétségkívül különleges, hiszen a veszprémi
az egyetlen ilyen piarista ház a 18. században alapítottak közül, tar-
talmában azonban korának gyermeke. A rendi előírások — lénye-
gében a jezsuita mintát követve — megfelelő épületeket és az éves
jövedelmet biztosító pénztőkét kívántak meg a letelepedéshez. A püs-
pök által adományozott 12 ezer forintos tőkeösszegből évente (6 szá-
zalékos kamattal) 720 forint jövedelem származott, az épületek pe-
dig rendházként és iskolaként funkcionáltak.5 Korának gyermeke az
alapítólevél az idézett sorokban is, amelyek az alapítás motiváció-
ját ismertetik. Volkra e szerint egyfelől egyházmegyéje ellátatlanságát,
másfelől a protestáns térnyerés jelentette veszélyt próbálta „alkalmas
és ügyes katolikus tanítókkal” orvosolni. Az ő jelentőségük pedig nem-
csak a tudományok közvetítésében, hanem a diákoknak a küzdő egy-
ház méltó tagjaivá nevelésében is állt.

Ezt az elképzelést szinte egyöntetűen adják vissza mindazok az
oklevélszövegek, amelyek a piaristák fent említett expanziójának idő-
szakában keletkeztek, s a fogalmazásmód még egyházi és világi ala-
pítványtevők között sem mutat jelentős különbséget. Az 1720-as év-
tizedben négy alapítólevelet állítottak ki piarista ház számára: a tokaji
(1721),6 a korponai (1724),7 a nagykárolyi (1725)8 és a rózsahegyi (1727)9

házét. A négy alapítványtevő sorrendben: Pikóczy Eleonóra, egy szá-
zados özvegye, Olasz Pál címzetes püspök, nagyszombati plébános,
gróf Károlyi Sándor altábornagy és gróf Johann Jakob von Löwenburg
udvari kamarai tanácsos volt. Pikóczyné eredetileg magyarul írt szö-
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vege tömören foglalja össze, hogy Isten „kegyelmét és ajándékait” kí-
vánja visszafizetni, amikor „az eretnekségek kiirtására, a római katoli-
kus hit növelésére és az ifjúság oktatására” a városba telepíti a rendet.
Gyakorlatilag ugyanezen pontokat találhatjuk a felsoroltakon kívül
a Dessewffy István által kiadott kisszebeni (1739)10 alapítólevélben
is. A rózsahegyi alapítólevélről ráadásul a szövegegyezések alapján
bizton állíthatjuk, hogy szerzője a nagykárolyit másolta.

A fentiektől valamelyest eltér a máramarosszigeti példa (1736),11

az itteni ház alapító okiratát ugyanis a királyi kancellária állította ki,
mivel a város a Kamara birtoka volt. E szöveg is tartalmazza egy-
fe lől, hogy semmi sincs, „ami az isteni jóságnak hálásabb és az emberi
nemnek üdvösebb, mint ha az Isten tiszteletét minden helyeken hirdetik”,
másfelől pedig, hogy a Habsburg ház „örökletes jámborsága” és az
országért érzett atyai gond indítja az uralkodót az alapítványtételre.

De mit mond nekünk az, hogy szemmel láthatóan évtizedeken ke-
resztül hasonló szövegek születtek az alapítólevelekben? Az alapítás
szükségességéről szólókat nem biztos, hogy az alapítók személyes mo-
tivációjaként érdemes olvasni, hiszen eredeti megoldások helyett is-
mert és megbízható fordulatokból építkező jogi szövegeket vizsgálunk,
sőt még a konkrét szövegátvételre is láttunk egy példát. Ezzel együtt
azt hiszem, nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek a mondatok vé-
letlenül kerültek a helyükre. A kortársak számára világos volt jelentésük,
és ha felhasználták őket, akkor valamelyest jelen is volt a korszak men-
talitásában. Mária Terézia uralkodásának kezdetéig azok, akik alapít-
ványt tettek a piarista rendnek, elsősorban egyházi intézményt kívántak
alapítani, amely a katolikus hit terjesztését szolgálja a maga speciális
területén — ez az állítás azért érdekes, mert számos adattal egybe-
hangzóan mutat arra, hogy a 18. század első felének Magyarországán
a közélet első számú rendezőelve a felekezetiség volt.12

Nézzük, hogy mi történt a későbbiekben. Mária Terézia uralkodása
idején a rendtartomány növekedésének üteme lelassult. 1740 után
több mint tíz év telt el új alapítás nélkül. 1751-ben az Arad megyei
Szentannán telepedtek le, majd az 1760-as évtizedben több speciá-
lis oktatási intézmény mellett három új középfokú iskola felállítá-
sával bízták meg a rendet. Ez a korszak egyébként a ferences latin
iskolák számának gyarapodását hozta, mindaddig, míg 1773-ban
fel nem oszlatták a jezsuita rendet, és ezzel hosszú időre le nem állt
a latin iskolák hálózatának bővülése Magyarországon.13

Gróf Esterházy Ferenc valószínűleg 1761-ben ajánlott először ala-
pítványt a piaristáknak egy tatai ház és iskola felállítása érdekében,
ám a terv rövid ideig megakadt a tárgyalási szakaszban, mivel Ferenc
testvére, Esterházy Miklós, aki szentpétervári követi szolgálatából tért
haza, birtokot cserélt testvérével: a tatai uradalom Miklós tulajdona
lett. Esterházy Ferenc, aki eközben kancellári kinevezést kapott, a ta-
taiért cserébe elnyert semptei uradalmon a királynővel és a piaristák-
kal együttműködve gazdasági iskolát és árvaházat alapított.14 A tatai
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tervet viszont az új tulajdonos fivér is magáévá tette, így amikor 1764-
ben váratlanul meghalt, végrendeletében biztosította a szükséges
anyagiakat, a végrehajtással pedig Ferencet — egyúttal árváinak
gyámját — bízta meg. Az alapító szerződést így végül mégis Ester-
házy Ferenc írta alá. Galántai Balogh Ferenc, a tatai domínium jó-
szágkormányzója az alapító okiratban ugyan nem jelenik meg, de a
forrásokból kiderül, hogy az alapítás ügyintézése mellett maga is
nagy összeggel járult hozzá a ház alapítványához — olyannyira, hogy
Lengyel Félix piarista 1766-ban egyenesen Domus Tatensis Fundatornak
nevezte. Ha ezt így kicsit leegyszerűsítő kijelentésnek tekinthetjük is,
úgy tűnik, hogy az alapítólevelet valóban Balogh foglaltatta írásba
Tatán valamikor az 1764. év végén.15

A másik két új rendház és gimnázium — a tataival egyidejű —
alapítása a Batthyány család nevéhez fűződik. Somogy és Zala me-
gyékben még ekkor sem volt eleminél magasabb nyilvános iskola,
így a Zalában birtokos Batthyányiak vállalták magukra ennek a ter-
heit. Személy szerint Batthyány Lajos nádor, az érsek édesapja állt
a nagykanizsai iskolaalapítás kezdeményezése mögött. A jezsuiták
és a piaristák közül viszont állítólag már József érsek választotta az
utóbbi rendet, s először 1763-ban ültek le tárgyalni. 1764 elején már
kijelölték a ház és az iskola ideiglenes helyéül szolgáló épületet, ám
— egyelőre nem teljesen világos okokból — a beköltözés és a taní-
tás megkezdése még egy évet csúszott.16 Az alapítólevél 1765. jú-
nius 5-én, Kalocsán kelt, és a piarista tartományfőnök június 12-én
írta alá Hajóson, az érseki rezidencián.17

A kalocsai alapítást nemcsak a Batthyány család, hanem magának
az érseknek a személye kötötte össze a nagykanizsaival. A piaristák ka-
locsai meghívásának volt előzménye: 1742-ben a szeminárium veze-
tésére kaptak ajánlatot Patachich Gábor érsektől, amelyet akkor nem
fogadtak el. Részben ezt elevenítette fel Batthyány József, Patachich
harmadik utóda, amikor 1764-ben teljes gimnázium indítására és a
szemináriumi filozófia- és teológiatanítás átvételére kérte fel őket.
A tartományfőnök ehhez évente 1.500 forint jövedelmet biztosító 25
ezer forintos tőkét kért, továbbá épületet, felszereléseket és egy meg-
felelő könyvtár kialakítását. A rendháznak szánt szemináriumépü-
letet az érsek még azon évben kiürítette, ám az alapítólevelet a tarto-
mány főnök és az érsek csak a következőben, a nagykanizsaihoz
hasonlóan 1765. június 12-én írták alá a hajósi érseki rezidencián. Mi-
után október folyamán megérkezett a tanári kar, 1765 novemberének
elején itt is elkezdődött az első tanév.18

A tatai ház alapítólevelének indoklása a következőképpen hang-
zik: „Mivel az említett gróf és testvérünk vérével az ősök erényét örökölte,
arról, hogy maga nem egyedül maga számára született, már ifjúságától meg-
győződve azt a fajta életet választotta, amellyel a Királynak és a Hazának,
valamint az egyetemesnek és az egyénnek leginkább hasznára lehetett. Míg
mások a hivatalok kényelmesebb és több hasznot hozó részére törekedtek, ő a
lényeget ragadta meg: ahol csak a hasznosság és a királyi akarat megkívánta,
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a legtávolabbi és legkülönbözőbb népek földjeit követségben felkeresve javait,
fáradozását és életét a köz üdvének szentelte. (…) [Áldozatkészségének örök
emlék állítása céljából] semmi nem látszott számára hatékonyabbnak, mint is-
kolát felállítani, ahol az ifjúság a Haza javára növekszik fel, ám amikor erre
készült, a halál alkalmatlan időben elragadta. A kegyes igyekezetet mégsem
tudta elnyomni, mert a Tata városában alapított, remélhetőleg nyilvános és
magán kegyes iskoláról végrendelkezett; mint legkedvesebb maradékainak,
úgy ennek gondját is rám bízta, (…).”19

Nagyon hasonló felépítésű szöveg a kanizsai alapítólevélé, amely
így szól: „Az említett igen kitűnő emlékezetű gróf és legkedvesebb atyám,
úgy háborúban mint békében híres ősei vérének és erényeinek örököse, Isten
jóságából már hosszabb ideje tartó életének egész folyamán arra törekedett,
erejét, minden képességét, munkáját és gondját örökké arra fordította, hogy a
Királynak, a Hazának és a Köztársaságnak (…) leginkább javára tegyen (…)
és az az egy volt kívánsága, hogy amilyen módon csak lehet, jót tegyen az
egyeseknek, segítsen a sokaságnak. Hogy pedig a közjónak és mindenki közös
hasznának előmozdítására irányuló eme kiváló buzgalmának maradandó em-
léket állítson, a Zala megyéhez tartozó Kanizsa városban nyilvános iskolát,
amelyben az ifjúság a haza és az egész ország javára növekszik, a kegyes is-
kolák szabályozott papjainak irányítása és rendszere szerint nem pusztán
egymaga rendelt felállítani és alapítani; hanem ezen felül, hogy kegyes erőfe-
szítései a lehető legteljesebben kifejthessék kívánt hatásukat, a fenti ügyben
minden tárgyalással, gonddal és felügyelettel kegyesen megbízott engem.”20

És végül annak ellenére, hogy szinte egy időben és helyen készült
az előzővel, a kalocsai házé némileg másként hangzik: „…hogy mind-
két ország, tudniillik a lelki és az ideig tartó javának előmozdítására azon
pásztori hivatással foglalkozva, amelyet viselünk és szeretettől meg vágytól
ösztökélve ismételten átgondoltuk szívünkben, hogyan van hatalmunkban a
legjobb módon mind kedves hazánk, mind az igazhitű magyarországi egyház
növekedéséről gondoskodni és ezen elhagyatott alsó vidékeinknek (…) műve-
lődését elősegíteni. [Ezen gondolkozva, a legjobbnak tűnik,] hogy ha éppen
érseki rezidenciánk helységében, Kalocsa városában nyilvános iskolát nyi-
tunk, amelyben az emberi elmék mindjárt gyermekkortól a komoly dolgok-
nak a játék elé helyezéséhez, a tudományban és az erényekben való kiműve-
lődéshez és a hitet és az erkölcsi fegyelmezettséget illető dolgoknak, már azon
életkortól, amikortól minden jóra hajlékony, elsajátításához szoknak, és út-
jukról még mikor idősödnek, sem térnek le.”21

E szerződésszövegek közül egyik sem alkalmazkodik a század első
felében tapasztalt sémához. A tatai oklevél Esterházy Ferenc nevében
íródott és Esterházy Miklóst méltatja, akinek a végrendelete lehetővé
tette az alapítást. Az ősök erényeinek örököse, aki életét az uralkodó
és a haza érdekében végzett önfeláldozó szolgálatban töltötte, pálya-
futását méltón koronázta meg azzal, hogy a köz javára, az ifjúság épü-
lésére szolgáló iskolát hozott létre — így a szöveg. Hasonlót készítte-
tett Batthyány József érsek is az apja végrendelete értelmében eljárva
a nagykanizsai ház létrehozásánál: az érsek nevében a nádorról szól,
aki — szintén — őseitől örökölte erényeit és hosszú élete során min-
den erejével a király, a haza és a köztársaság javát mozdította elő, kü-

19Nyomtatásban: KIM II/2,
7–13. (A szerző fordítása.)

20Lásd a 17. jegyzetet.
(A szerző fordítása.)

Az alapítólevelek
indoklásainak

összehasonlítása

21Nyomtatásban:
KIM II/1, 34-43.

(A szerző fordítása.)
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lönösen a nádori méltóságban, s folytonos buzgalmának emlékmű-
veként állította a kanizsai iskolát, amelyben az ifjúság „a haza és az
egész köztársaság javára” növekedhet. Néhány nap különbséggel ké-
szült el, szintén Hajóson, Batthyány József másik alapítólevele, amely-
ben már a maga érseki méltóságában nyilatkozott arról, hogy hivata-
lából fakadó felelőssége az egyház és a haza javának szolgálata, és ez
készteti gimnázium alapítására egyházmegyéjének központjában.

Arra a kérdésre, hogy gyökeresen más-e a fenti mondatok gondo-
latmenete, a válasz talán nemleges. Ám az, hogy a hangsúlyok egé-
szen máshova kerültek, világosan látszik. A motiváció immár nem
közvetlenül az isteni kegyelemért érzett hála, hanem egy pályafu-
tásnak az ősök erényéhez és a saját érdemekhez méltó befejezése,
vagy — az érsek szavaival — a hivatali felelősség. A piaristák letele-
pítése pedig már nem az „eretnekek” miatt lényeges, s az érsek mon-
dataiban megjelenik ugyan „az igazhitű magyarországi egyház növeke-
dése” is, a másik kettő csak az „ország javáról” szól. Az is újdonság
utóbbi három iratban, hogy a szerződés pontjai között részletes (a
rend tagjai által írt) tanterv található. A jezsuiták feloszlatása és a
nagy reformok előtti utolsó alapítások idején tehát egyházi és világi
alapítók — miközben szinte változatlan módon működő iskolákat
alapítanak — szavakban a katolicizmus érdekeinek előmozdítása he-
lyett (vagy mellett) mintha már elsősorban a „közjót” szolgáló okta-
tási intézmény alapítására törekednének.

Hogyan magyarázzuk ezt a szemléletváltást? Közismert, hogy a
Habsburg Monarchia kormányzata a század közepétől egyre aktí-
vabban vette igénybe az oktatást saját céljai megvalósítására — s itt
persze nem az alattvalók széleskörű átnevelését, hanem egy olyan
elit képzését érdemes elképzelnünk, amely képes helyt állni a biro-
dalmi hivatalszervezet különböző posztjain.22 Ezt jellemzően saját in-
tézményekkel kívánta elérni, miközben a közoktatás érintetlenül ma-
radt: ilyen intézmények voltak például a bécsi Theresianum és a
hozzá hasonló nemesi akadémiák, a Zinzendorf-féle „könyvelőis-
kola”, Magyarországon pedig a fent röviden említett szenci gazda-
 sági iskola, amelyet éppen Esterházy Ferenc alapított közösen a ki-
rálynővel.23 Kézenfekvő arra gondolni, hogy rá, illetve a nádorra és
a Bécsben tanult, Pozsonyban is hivatalt viselt érsekre az oktatásról,
nevelésről zajló udvari diskurzus hathatott, amelyben az egyéni ér-
demeknek csakúgy kiemelt helye volt, mint az oktatás országot fel-
emelő erejének. Nem kizárt, hogy egy ilyen iskolaalapítás alkalmas
volt az udvarban kamatoztatható érdemszerzésre is, hiszen az érdem
e közegben az uralkodónak végzett szolgálattal egyenértékű volt.

Az alapítólevelek pedig azért lényeges elemek ebben a rendszer-
ben, mert összekapcsolják a fentieket a kormányzat gondoskodásá-
tól távoli, mozdulatlannak tekintett magyarországi nyilvános oktatás
világával, amelyben az 1777-ben kiadott Ratio Educationist tekintjük
általában az „új” eszmék első közvetítőjének — holott az Esterházy-
és Batthyány-féle alapítólevelek bevezető mondatai sokkal inkább
emlékeztetnek a Ratio nyitó soraira,24 mint a század eleji oklevelekére.

A szemléletváltás okai

22Például Olga Khavanova:
Königliche Stipendien

als Instrument der
Sozialpolitik im Ungarn
des 18. Jahrhunderts.

In: Schulstiftungen und
Studienfinanzierung.
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Oldenbourg – Böhlau,
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23Uo. 355–359.; Koltai
András: A szenci Colle-

gium Oeconomicum
alapítása, i. m. 147–165.

24Vö. Ratio Educationis
totiusque rei litterariae

per Regnum Hungariae
et Provincias eidem

adnexas. Trattner,
Wien, 1777, 1. §
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