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A komáromi kollégium sorsa 
1 6 0 6 — 1 8 5 2 

Jókai a Felvidék Mekkájának nevezte az 1606-tól csaknem kétszázötven éven át működő 
felsőfokú iskolát, amelynek kialakulásához nagyban hozzájárul t az első osztrák—magyar 
kiegyezés: a bécsi béke. E kedvező politikai légkör segítette a protestáns iskolák szervezését 
és tevékenységét. Ezekben az intézetekben a Trotzendorf- rendszer uralkodott , amelyet a 
híres német humanista pedagógus alakított ki a sziléziai Goldbergben. Jól szervezett 
államhoz hasonlítottak ezek a kollégiumok, szigorú fegyelem uralkodott bennük, és 
mindenki tehetsége szerint érvényesülhetett. így kedvezett a tehetséges szegény diákoknak, 
lehetővé tette nemcsak a középiskolai, hanem az egyetemi továbbtanulást is. 

A komáromi felsőfokú iskolában már fennállásának első időszakában is komoly , eredmé-
nyes munka folyt, és ezért az intézet bővítését szorgalmazták. Többek között ezt bizonyítja 
az 1619-es zsinati határozat: „A rév-komáromi főiskolán a logikán kívül a theológia is 
állíttassák fel a nyilvános dogmatikai vitákra, valamint a retorika a szónoklati gyakorlatok 
alapján adandó elő." 

A kiváló komáromi diákokat külföldi akadémiákra az iskola és a református egyház 
küldte. Útiköltséget kaptak és tanulmányaik ideje alatt segélyezték őket. A külföldről 
hazatért rendszerint átvette a kollégium igazgatását. A rektor igen sokrétű munkát végzett, 
hiszen a tananyagot részben ő állította össze, ő osztotta szét az osztályok közöt t , felsőbb 
évfolyamokban a rektor oktat ta a retorikát, logikát, poétikát, osztályokba is ő sorolta be a 
diákokat. Kezdetben nem tankönyvekből tanultak, hanem jegyzetből, amit az előadás 
nyomán maguk a diákok írtak. 

A latin nyelv tanulására nagy gondot fordí tot tak. A tanárok az órát azzal kezdték, hogy a 
tananyagot felolvasták, és a diakokkal nyelvtanilag elemezték. A fogalmakat kikeresték, 
pontosan lefordították, majd összekapcsolták, így megkapták a szöveg összefüggő értelmét, 
amelyet minden oldalról megvilágítottak, a tételt pedig mindig érvekkel bizonyítot ták. A 
tananyagot mind szóban, mind írásban szigorúan visszakérdezték. A számonkérésnek 
magasabb fokú módjai a viták és a szónoki gyakorlatok voltak, amelyeket havonta tartottak. 
A vita levezetésére a rektor vagy a praeceptorok a tanulókból bizottságot állítottak össze, 
kijelölték a tételt, és az előadónak egy óra alatt ki kellett azt fejtenie, a bírálóknak pedig a 
hallottakra kritikai megjegyzéseket kellett tenniük. A tanításnak ez a módszere rászoktatta a 
tanulókat arra, hogy a kérdéseket minden oldalról pontosan megvizsgálják. 

A XVII. század közepén a filozófia nyomán a pedagógia is arra törekedett , hogy a 
tanulókkal a teljes világot megismertesse. Ekkor indult meg olyan tantárgy oktatása, mint a 
földrajz, amely a világról adott képet a diákoknak. A latin tanítása továbbra is az első helyen 
maradt, de a szövegmagyarázat már csökkent , és a nyelvtant jobban összehangoltán a 
szövegek fordításával. Ebben az időben kezdték bevezetni a tankönyvek használatát, és 
ekkor született az első ABC-könyv , amelyet Pécselyi Király Imre, a Komáromi felsőfokú 
iskola rektora állított össze. 

Az iskola első virágzásának azonban véget vetett az I. Lipót trónra lépését követő 
protestánsüldözés. Hoffk i rchen várparancsnok utasítására minden protestáns egyházi épüle-
tet elkoboztak, a bátor ellenállókat pedig az inkvizíció szörnyű máglyahalálra ítélte. A 
megpróbáltatás nehéz időszaka 1672-től 1790-ig tartott, de ebben a korban sem szűnt meg a 
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tanítás, hanem titkos megegyezés alapján a népiskolában folyt. Vezetőrektort mindig 
Debrecenből hozat tak, praeceptorokat pedig Kecskemét és Nagykőrös főiskolái küldtek. 
Komárom a XVIII . században már jelentős katonaváros volt. A városi évkönyvek arról 
számolnak be, hogy az „eördögh hunczfu t nímetek" és a diákok közöt t gyakran összecsapá-
sokra került sor, amelyekből a várbeliek kerültek ki győztesen. Ennek a kornak emléke a 
gerundium, a diákok dorongja, amelynek végén szíj vagy kötélfogó volt, veszélykor kapuk 
döngetésére, tűzesetkor falzúzásra használták. Ugyancsak följegyzések számolnak be arról 
is, hogy tűzoltáskor mindig nagy versengés volt a diákok és a katonák közö t t . Ezt a nemes 
vetélkedőt nemcsak a város vezetői, hanem a várparancsnok is támogatta. Többször 
előfordult , hogy az egyik csoport már el is oltotta a tüzet , amikor a másik oaaért . 

A türelmi rendelet kiadása után javult a protestánsok helyzete, s ekkor a komáromi 
felsőfokú iskola is visszakapta régi jogait. Levéltári adatok szerint 1793. április 23-án 
Kőmíves Ferenc és Horny ik Mátyás városi tanácsnokok Bécsbe utaztak, hogy építkezési 
engedélyt kérjenek az uralkodótól. Az engedély 1794-ben érkezett meg, s n y o m t a n el is 
kezdték a munkát . Az új iskolépület, a kollégium ünnepélyes megnyitására 1797. január 2-án 
került sor. Belső életét szigorú törvények szabályozták. A tantestület számára három részből 
álló törvénygyűj teményt adtak ki. Az első a testneveléssel foglalkozott abból az elvből 
kiindulva, hogy „egészséges testben lakozik az egészséges lélek". Szó volt ebben az 
öltözködésről , tisztálkodásról, tanulásról, játékokról, étkezésről, alvásról. A második az 
erkölcsi nevelés alapelveit foglalta magába, a harmadik pedig a tananyagot és a módszertani 
utasításokat. E törvényekhez kapcsolódott a Classificatio Studiorum, a részletes tanrend és a 
Leges Docentium, a tantestület jogai és kötelességei. 

A kollégiumnak gazdag könyvtára és múzeuma is volt. Ennek az iskolának volt növendéke 
Jókai Mór is, aki így emlekszik: „Az én időmben —- úgymond — a komáromi kollégium volt 
a felvidék Mekkája, ahova nemcsak a megyebeli ifjúság, de a szomszéd Pozsonymegye és az 
akkor még erősen német Fő-Pozsony városának if jú nemzedéke is begyülekezett . . . " 
Abban az időben a logikát, poézist és retorikát egy tanár tanította, az elemi tudományokat 
pedig kettő, akiknek fizetése meghaladta a 700 for intot , amihez még veteményes kert is 
járult. Vagyis hasonló jövedelmük volt, mint az alispánnak. A jó tanulók ösztöndíjat kaptak, 
amelyeket alapítványokból fizettek. 

Ugyancsak Jókai ír a vándorasztalról, a -szatyorról, ami gyékényből fon t kosár volt, és két 
dárdás diák vitte mindennap más házhoz . Ebbe rakták a négyfogásos ebédet a kollégiumi 
tanárok részére. 

A XIX. század első éveiben megindult a versengés a pápai és a komáromi kollégium 
közöt t . Mivel megromlot t a viszony a pápai kollégium tanárai és a város vezetői közöt t , 
Márton István, Tó th Ferenc, Láczai Szabó József professzorok azt szorgalmazták, hogy az 
egyházkerületi iskolát Komáromba helyezzék át. Mind a hárman elmentek Pázmándy 
főkurá torhoz Bőnybe, akit sikerült meggyőzni, hogy az iskolát Komáromba kell áthelyezni. 
Ezt követően városunkba kocsiztak és az itteni vezetőkkel megtárgyalták az áthelyezés 
részletkérdéseit. Miután visszatértek Pápára, beszámoltak az áthelyezés ügyében történt 
lépésekről. Azzal viszont nem számoltak, hogy a pápai vezetők ügyesen felhasználják udvari 
összeköttetéseiket; rövidesen küldöttséget menesztettek Bécsbe, ahol írásban és szóban 
előterjesztették panaszukat, hangsúlyozva, hogy Pápának királyi rendeletben biztosított 
joga van a főiskola tartására, és a város minden szempontból alkalmas erre. Ezzel szemben 
Komárom nem megfelelő, sőt veszélyes hely, mert „gyakran háborgatja földrengés, árvíz, 
katonaság". Ezért kérik az uralkodót, hogy adjon parancsot az iskola helyben maradására. 
Két nap múlva kézbe is kapták a királyi végzést, amely szerint a végső döntésig minden 
maradjon a régiben. Végül a konvent a Pápán maradás mellett döntött . 

A csalódás nem törte meg a komáromiakat , sőt újul t erővel kezdtek hozzá az iskola 
átszervezéséhez. Küldöttség ment Debrecenbe, hogy közösen dolgozzanak ki egy újjászer-
vezési „plánumot". Miután a reformjavaslat elkészült, részletesen közölték a magyar, német 
és latin újságokban. E javaslat alapján született meg az 1810-es években a „Nemzet i Oskola" , 
amely alapja az anyanyelvű népiskolának, és ennek szellemében választották szét ország-
szerte a népiskolákat a gimnáziumoktól . 

A követKező évtizedekben még kétszer lángolt fel a harc Komárom és Pápa között, de 
mind a két alkalommal ismét Pápa került ki győztesen a küzdelemből. A komáromi 
kollégium pedig lassan elindult a hanyatlás útján. Az iskolai ügyek — anyagi gondok miatt — 
egyre inkáüb háttérbe szorultak, a tanári állások éveken át betöltetlenek maradtak. A 
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szabadságharc már megbénulva találta az iskolát. A kollégium épületét katonai kórháznak 
rendezték be, a diákok elszéledtek, az idősebbek a honvédseregbe álltak be. A bukás után 
néhány diák még visszatért, és rendszertelenül meg is indult a tanítás. A honvédsereg volt 
tagjai azonban csak rövid ideig maradtak városunkban, mert Simunich osztrák várparancs-
nok figyeltette őket. 

Az osztrák abszolutizmus nagy fontosságot tulajdonított az oktatás és nevelés központo-
sításának. A komáromi kapituláció és a szabadságharc tábornokainak kivégzése után néhány 
nappal kiadták a német nyelvű Körrendeletet (Cirkular Verordnung), amely 14 paragrafus-
ban tárgyalja az oktatásügy ideiglenes megszervezésének irányelveit. Az első paragrafus 
egyértelműen meghatározta: főfelügyeletet az oktatás- és nevelésügy terén az állam 
gyakorolja. A másodikban azt hangoztatják, hogy az állam nem megfelelő oktatási feltételek 
mellett m ű k ö d ő tanintézetektől megvonhatja a működési engedélyt. A hatodikban a 
gimnáziumokról van szó: a gimnázium nevet csak az olyan iskola viselheti, amelynek 
szervezete minden lényeges vonatkozásban megegyezik az állami gimnáziumokéval, s ezt az 
iskolatípust nyolcosztályossá kell átszervezni. A nyolcadikban ezt olvashatjuk: a középisko-
lák oktatási nyelvét a szóban forgó körzet lakossága érdekeinek megfelelően kell megválasz-
tani. A 11. és 12. paragrafus az ellenőrzést tárgyalja: az egyes tanintézetekhez felügyelőket 
(inspektorokat) jelölnek ki. Ezek feladata lesz a politikailag veszélyes elemek eltávolítása a 
tanárok és a tanulók sorából, a politikai szempontból megbízhatatlan oktatási intézmények 
bezárása. A tizenharmadik így fenyegetődzik: „Általában nem vonható kétségbe, hogy 
Magyarországon eddig aránylag túl sok magasabb fokú tanintézet működöt t , de a legtöbb-
jükben annyira hiányos és elégtelen oktatás folyt , hogy nem a valódi műveltség előmozdítá-
sára, inkább a politikai izgatásban való veszélyes ügyesség kifejlesztésére voltak alkalmasak." 
Ezért bejelenti egyes gimnáziumok megszüntetését vagy algimnáziummá való lefokozását. 

Komárom polgármesterét az osztrák hatóságok 1850. márciusban utasították, hogy az 
iskola tantestületéről, tanulóiról, vagyonáról kimutatást terjesszen elő a császári közoktatás-
ügyi minisztér iumhoz. Majd megérkezett Pfeifer miniszteri biztos szigorú leirata, amely 
szerint az igazgató köteles részletes jelentést küldeni a tantestület azon tagjairól, akik részt 
vettek a forradalomban. Ezt követte 1851 januárjában az Entwurf , a „középiskolai új 
rendszer", amely szigorúan előírta a tanárok minősítését, fizetését, a tanulók beosztását, a 
tananyagot és a tantermek fölszerelését. Ezen követelményeknek a komáromi kollégium már 
nem tuao t t eleget tenni. Tarczy Lajos, a pápai kollégium tanára egyik tanulmányában arra a 
következtetésre jut, hogy az Entwurf az elnémetesítésre és beolvasztásra irányuló terv 
előkészítője. 

Az egyházi hatóságok nem is próbálták megakadályozni a komáromi iskola megszűnését, 
mivel minden erejüket arra összpontosították, hogy megmentsék a kerületi főiskolát, a pápai 
kollégiumot. A tanárok és a diákok is szétszéledtek, így aztán 1852-ben a komáromi 
kollégium beszüntette működését . 

Gáspár Tibor 

( HÍFKK } 
Megúju l t Csokona i s í rker t je Debrecenben. D e b -
recennek, s egyben az egész irodalmi életünknek 
is egyik legjellegzetesebb síremléke a lezárt H a t -
van utcai temetőben található Csokonai Vitéz 
Mihály műemlékké nyilvánított öntöttvas obe-
liszkje. Az 1805-ben meghalt köl tő sírjának mél tó 
megörökítésére egy bizottság alakult, de a terv 
csak halála után 31 évvel valósult meg. Beregszászi 
Pál kollégiumi rajztanár tervei alapján készült el a 
csaknem 6 méter magas síremlék. Tégla alapfalak-
ra, lépcsős kőlábazatra helyezték el a túrjaremetei 
vashámorban öntöt t síremléket, amit igen sokan 
kerestek fel azóta is az irodalmi hagyományok 
tisztelői közül Petőfi Sándortól a ma elő költőkig. 
Többen versben és prózában is megörökítették a 
költőóriással való kései találkozásukat. A legelső 
Csokonai életrajz és tanulmánv írója, D o m b i 
Márton a hű barát volt. Gulyás Pál így fordí tot ta 
le Dombi Márton latin nyelvű szövegét: „Itt 

nyugszik Ovidius , Virgilius és Hora t ius , Csoko-
nai Vitéz Mihályban eltemetve. Ö a magyar Par-
nasszus dísze . . . " 

A több mint fél évszázada lezárt temetőben, a 
síremlék csaknem körbe épült, s hosszú időn 
keresztül igen elhanyagolt állapotban volt. Most a 
környezet beépítése után a védett sírkert megújítá-
sára is sor került . A dombon álló sírkert körül egy 
nagyméretű emlékparkot létesítettek, amelyet tég-
lafal vesz körül . Áz öreg fák, mind a vasrácsos 
sírkerten belül, mind kívül, a he lyükön maradtak, 
s közéjük díszcserjét ültettek. A megszűnt teme-
tőre kíván emlékeztetni a régi sírkövek és sírtöre-
dékek félkörben való elhelyezése, ami egyben 
keretét is adja az új Csokonai Emlékkénnek . A 
méltó környezetben szobrokat is kívánnak elhe-
lyezni, mintegy tisztelegve Csokonai Vitéz Mi-
hály irodalmi hagyatéka és szelleme előtt. 

(Dr. Szamosújvári Sándor) 
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