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“Iskolába járni majdnem annyi, mint templomba járni” 
A váradi katolikus iskoláztatás a török kiűzésétől 

a polgári forradalomig*

A XVII. század közepéig az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Várad nem csupán a 
védelem fontos bástyája, hanem a református iskoláztatás egyik fontos fellegvára 
is volt. 1660-ban azonban a II. Rákóczi György politikáját büntetni kívánó törökök 
a várat és a környező településeket a magyarországi hódoltság területéhez csatol
ták. A Váradot ostromló Ali basa a megmaradt 300 sebesült védő kérésének eleget 
téve, engedni látszott: „Az oskola minden hozzátartozókkal kár nélkül maradjon 
nálatok. A tipographia minden szerszámaival együtt a tietek legyen. Hogy a hatal
mas császár előtt ezután is érettetek esedezni kész leszek s amit kértek, meg is 
nyeritek, arra magamat Ígérem.”1 A szabad elvonulás két órája azonban kevésnek 
bizonyult a nyomda és a levéltár menekítésére, a törökök végül csak azok helyisé
geit engedték lepecsételtetni. Martonfalvi Györgynek, az iskola professzorának és 
diákjainak végül a vár alá élelemmel odarendelt szekereken* 1 2 sikerült a közeli Deb
recenbe menekülniük. A virágzó váradi református kollégium működésének ezzel 
vége szakadt.3

* A tanulmány az OTKA T 029 149. sz. pályázat támogatásával készült.
1. CsernákBéla: A református egyház Nagyváradon 1557-1660. Nagyvárad, 1992.260. 

A nyomda később Kolozsvárra került. K. Nagy Sándor még úgy tudta, hogy a nyomda 
is Debrecenbe költözött. Bihar-ország. Útirajzok. Nagyvárad, 1884. 59.

2. Rövid Cronica, avagy beszélgetés melly á közelebb elmúlt száz esztendők alatt 
Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokról Barta Boldisár által 1664-dik Eszten
dőben. Debreczen, 1666. (reprint kiadás) 55-56. A debrecenieket rendelték szekerek
kel a vár alá.

3. Magyarország vármegyéi és városai I. Bihar vánnegye és Nagyvárad (Szerk. Borovszky 
Samu) CD-ROM, Sulyok István szerint Szinán basa Szőllősre szállíttatta a reformá
tusokat. Keresztesi József az első XVIII. századi váradolaszi lelkész naplója szerint 
1784-ben a váradi püspök úgy akadályozta meg a református egyház és az iskola
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A várost a törökök saját elképzeléseik szerint építtették újjá. Barta Boldizsár 
debreceni főbíró szerint már 1660-ban „Egész Váradot á megvétel után, á vívás
ban esett romladozásokból, felépíti a törökség, annakutánna mindenfelé eloszol 
kiki lakó helyére.”4

Amikor a Szent Liga seregei 1692-ben visszafoglalták a várat, még néhány 
évtizedig megmaradt annak jelentős katonai szerepe. Bár Váradolaszit Bercsényi
nek sikerült megszereznie, a Rákóczi szabadságharc alatt Várad továbbra is a csá
szári hadvezetés védőbástyája maradt. Talán ezzel a ténnyel magyarázható, hogy 
bár a katolikus püspökség újjászerveződött, sőt Benkovich Ágostont Bihar várme
gye főispánjává is kinevezték, az iskolák szervezése viszonylag későn, a szatmári 
béke megkötése után kapott nagyobb lendületet.

Benkovich püspök már 1692-ben olyan kérvényt írt az udvarhoz, amelyben az 
egyház újjászervezése mellett az iskolák újraindítását is javasolta, tényleges előre
lépést azonban csak több évvel később tapasztalhatunk. A püspökség uradalmai
nak átvétele már 1694-től elindult, a csekély népességgel bíró, adózásra alkalmat
lan települések azonban a püspök terveinek megvalósításához nem tudták biztosí
tani a szükséges anyagi hátteret. Egy katolikus papnevelő intézet létrehozását 
Benkovich azzal kívánta elősegíteni, hogy 1699-ben Bártfa szabad királyi város
nak kölcsönadott pénze (21 ezer forint) kamatát erre a célra ajánlotta fel. Halála 
előtt kénytelen volt elhatározását módosítani, és úgy rendelkezett, hogy a tanulni 
vágyó papnövendékek a befolyt összegből a kassai szemináriumban nevelkedje
nek.5

A jezsuita kisgimnázium működésének kezdetét6 Mészáros István 1695-re tet
te, bár ő maga is azon a véleményen volt, hogy az iskola csak 1711 után működött 
folyamatosan. 1699-ben Benkovich püspök azzal tette meg az oktatás megerösíté-

müködését, hogy a lelkész és a tanító holmiját az utcára hordatta, s abban az udvarban 
mérette olcsón a püspökség borát „mely oskolának volt rendelve...oda borivókat, lár- 
mázókat szerezve...minden illetlenséget elkövettek.” A reformátusok csak 1835-ben 
építettek templomot és 4 osztályos gimnáziumot Beöthy Ödön támogatásával. Az 
evangélikusok 1808-tól indították törekvéseiket a templom és iskola építésére, 1811- 
töl tették le az imaház alapkövét, s 1812-től már elérték az önálló lelkészség elisme
rését is. A zsidóság 1803-ban építette fel a Váralja városrészben a Kolozsvár utcai ó- 
templomot, s 1834-től a közösség gyűjtéséből megalapították az elemi iskolát.

4. Rövid Cronica i. m. 58.
5. A felsőoktatásügy Magyarországon. Bp. 1896. Benkovich 1702-ben módosította aka

ratát, de mindenképpen a nagyváradi egyházmegye számára akart papnövendékeket 
nevelni. A kassai szemináriumot Kisdy Benedek egri püspök alapította.

6. Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Budapest, 
2000. 129.
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se érdekében az első lépést, hogy a jezsuiták számára sikerült Bécsben létrehoznia 
egy hatezer forintos alapítványt. Az alapító levél értelmében a kamatok biztosítot
ták két rendtag - azaz tanár - 180-180 forintos fizetését, Váradon tartózkodását „az 
ifjúság nevelése végett”.7 Még ugyanebben az évben az ország nádora, Esterházy 
Pál is hozzájárult három bihari település (Panasz, Tóttelek és Tarján) adományo
zásával az „ifjúság vallásos és tudományos” neveléséhez.8

Amikor 1703 augusztusában Bercsényi ellentámadása Váradolaszit a kurucok 
kezére juttatta - aki felégetette a mezővárost -, az ebben a városrészben megnyitott 
jezsuita iskola kénytelen volt szüneteltetni az oktatást.9 1710-től azonban Csáky 
Imre püspöknek, Benkovich utódának kezdeményezésre már egyházmegyei pap
nevelde is szerveződött.

Csáky Imre tette lehetővé, hogy a görög-katolikusok (görög-egyesültek) is is
kolát nyithassanak, valamint segítette, hogy a jezsuiták a várból kiköltözve ismét a 
városban taníthassanak. 1735-ben a két teremből álló iskolát Okolicsányi János 
váradi püspök bővítette, aki a régi püspöki lakrész és a jezsuita kolostor közé új 
iskolaépületet emeltetett, s akinek újabb háromezer forintos alapítványa fedezte 
egy harmadik (költészet és szónoklattan) tanár fizetését is. Ezzel az iskola hatosz
tályos jezsuita nagygimnáziummá alakult, amelynek működését az osztrák-magyar 
rendtartomány azévi instrukciója, az első hazai tanterv és módszertani útmutató10 11 
szabályozta, amely kötelezővé tette a történelem oktatását is. A gimnáziumban a 
tanulói létszám másfél évtizedig dinamikusan emelkedett (1740-ben alig száz fő
ről 1755-re több mint 300 főre), amelyben csak 1743, a pestisjárvány éve jelentett 
kivételt (70 fő). Kisebb ingadozások után 1772-ben is 294 beiratkozott növendé
kük volt."

A negyedik terem, a Theatrum, az iskolai színjátékok színtere lett, amelyeket 
már 1731-től tartottak a váradi gimnázium tanulói. 1744-től évente legalább két 
előadást mutattak be, amelyek egyikén, 1746-ban a nagynevű püspök is részt vett. 
Megbecsülésének kétségtelen jeleként a jezsuitáknak adományozta az iskola tel
kének végében álló Arany Korona vendéglőt, hogy annak épületében megalapít
hassák a nemesi ifjak nevelő intézetét. Az előadások közöl néhánynak Várad, vagy 
a fejedelemség történetéhez kapcsolódó témája volt, például az egyik a város ala
pítójáról, Szent Lászlóról (1744, 1766, az utóbbi magyarul), vagy egy másik a

7. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. IV. k. Debre
cen, 1935. 183. és 186. A püspök először 1699-ből keltezte „váradi udvarházából” 
leveleit. A jezsuitáknak átengedte a várad-velencei apácák egykori birtokait is.

8. Uo. 367. Esterházy nádori jogkörében adományozott.
9. Uo. A jezsuiták a várba menekültek.
10. Mészáros 1:. i. m. 134-135.
11. Bunyitay V. i. m. 371.
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török által Szapolyai János mellé rendelt dózsefiról, Ludovicus Grittiről (1745) 
szólt.

Csáky Imre öccse, Csáky Miklós 1737-ben lett váradi püspök és bihari főispán. 
Bár papokat Egerben és Budán is taníttatott, 1741-ben az Újvároson lévő püspöki 
palotájának „háta megett” - a Körös utcán - felépíttette a papnevelde épületét, az 
ún. „Csáky szemináriumot”, amelyhez megszerezve a elhunyt nyomdász felszere
lését, magyar betűkészlettel rendelkező tipográfiához juttatta a papképzö intéz
ményt. A papnevelő intézet 32 500 forintos alapítványa tizennnyolc növendéknek 
nyújtott képzési lehetőséget.12 1770-ben Patachich Ádám püspök volt az, aki je 
lentős anyagi ráfordítással kívánta bővíteni a váradi intézet lehetőségeit, amikor új 
épületben, egy megreformált rendszerben képeztette a katolikus és unitus ifjakat.13 
Amikor 1780-ra felépült Váradolasziban az új püspöki székesegyház, a papi sze
minárium is oda, a volt nagypréposti házba költözött. A Káptalan sornál 1809-ben 
kezdték építeni a papnevelő intézet új épületét, amelyet a kanonokok (Csáky Lász
ló gróf, Püspöky Ferenc, Jedlicska Antal, Haller Ferenc) és Miklósy Ferenc püs
pök adományából létesítettek.

1773-ban a jezsuita rend magyarországi betiltásával új helyzet teremtődött. A 
rend vagyonát felmérték, s a katolikus oktatás céljait szolgáló országos Fundus 
Studiorum (Tanügyi Alap) kezelésébe helyezték. A nagyváradi jezsuita vagyon 
eladásából 133 302 forint és 34 krajcár származott, mivel azonban a gimnázium 
fenntartása ennek töredéke (1792-ben pl. 2900 forint) volt, annak működése anya
gi okból nem került veszélybe. A tanítás azonban 1777-ig „csak tengett”, bár a 
püspök támogatását is élvezte. 1787-ben П. József a premontrei rendet is elűzte a 
városból. 1808-tól azonban premontrei rend vette át a gimnáziumi oktatás irányí
tását, így a tanárok között is számos rendtagot találunk.14

Mária Terézia már 1769. november 9-én arra utasította Esterházy kancellárt, 
hogy végeztessen felmérést a népiskolákkal kapcsolatban. Esterházy körrendeleté 
után 1770/71-ben összesítést készítettek az ország alapfokú iskoláiról. A bihari

12. A felsöoktatásügy Magyarországon, i. m. 594. A Sarlós Boldogasszony védelme alá 
helyezett intézetben csak 12 papnövendékről tudósít, akiket két pálos rendi tanár ok
tatott.

13. A kancelláriához küldött előterjesztéshez csatolta a 70 helyiségből álló, s a kanonoki 
lakásokhoz hasonló emeletes épület tervrajzát is. A papnevelés előmozdításához hoz
zájárult az is, hogy a váradi káptalan erre a célra átengedte hét bihari helység tizedét 
A püspökök fizették az elöljárókat, s évente 100 öl fával biztosították az épület fűté
sét. Az intézménynek magának szőlője és majorja volt, amit eredményesen hasznosí
tott. Uo. 327.

14. Magyarország vármegyéi és városai I. i. m. CD-ROM. 1806-ig a tanulmányi alap 
támogatta a gimnázium működését.
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felmérés15 adataiból az derült ki, hogy Nagyváradot és Várad-Velencét külön mér
ték fel, Olaszi adatait viszont, amely gazdag mezővárosnak számított, nem találjuk 
az összeírásban. (A két város, Nagyvárad és Olaszi már 1769-ben kísérletet tett az 
egyesítésre, s erről megállapodást is kötött, törekvésük16 azonban kudarcba ful
ladt.) A 472 összeírt település sorában tehát a váradi vár melletti településeken 
három római katolikus és három görög-katolikus alapfokú iskola működött. Nagy
váradon (amelynek lakosságát 3979 főben határozták meg) egy régen működő 
magyar nyelvű iskolában tanított Szalvai Ferenc, akinek 50 tanulója volt, Diringer 
Ferenc viszont (aki a város tenoristájaként külön javadalmat is élvezett) 30 kisdi
ákot tanított német nyelven. A görögkeleti vallásúak román nyelvű iskoláját 1769- 
ben alapították, Fodor Pál 30 gyermeket tanított, míg a görög-katolikusok román 
iskolájában Erdélyi Vazul vezetésével 70 gyermek szerezte meg az alapfokú isme
reteket. Velencén, ahol 1242 lakosra jutott két iskola, az ortodox vallásúak 50 gyer
mekét Orsenovits Mózes tanította a régi iskolában, az 1753-ban alapított római 
katolikus iskolában Osdolai Antal foglalkozott 10 gyermekkel. A két váradi katoli
kus és a velencei görögkeleti iskola az összeírás szerint emberemlékezet óta mű
ködött, vagyis feltehetően a XVIII. század eleje óta. Mindegyik tanítója írni, ol
vasni tanította, s az alapvető hittani ismereteket közvetítette a legifjabbaknak, a 
nyelvtant, számtant és a latint viszont a gimnáziumban sajátíthatták el a fiatalok. A 
tanítókat a váradi püspöki pénztárból fizették, munkájukkal alapvetően elégedet
tek voltak.

Salamon József nagyváradi őrkanonok 1781-ben végrendeletében alapítványt 
tett árva gyermekek tanítására. Ebből jött létre egy emeletes palotában a "Szent 
József intézet”, ahol a hatodik osztályig fekete köpenyt kellett a tanulóknak visel
niük, azt követően azonban csak a reverendás kispapok maradhattak az intézetben. 
Az első igazgató Jedlicska Antal volt, aki 1788-ig, az akkori Apáca utcában vezet
te az intézetet. A XIX. században még további két árvaház létesült, 1823-ban Né
meti József, és 1843-ban Lajcsák Ferenc váradi püspök alapítványaiból.17

A jezsuiták egykori kolostorát és templomát II. Lipót 1792-ben a görög-katoli
kusoknak adta, hogy alapítványa értelmében tanítókat és papokat képezzenek. A

15. J. Fráter Zsuzsa: Népiskolák Bihar megyében 1770/71-ben. A Hajdú Bihar Megyei 
Levéltár Évkönyve XII. (Szerk. Gazdag István) Debrecen, 1985.10-13. a MÓL Hely
tartótanácsi Levéltár C 39. Acta fundationalia, Lad. E. 63-64. cs. 67-69. cs. alapján.

16. Lakos Lajos: Nagy-Várad múltja és jelenjéből a városi levéltár adatai alapján. Nagy
várad, 1901. 162-163.

17. K. NagyS.: i.m. 30-31. Szerinte 1788-1794 között Pozsonyba vitték az árvákat, mert 
az Apáca utcai épületbe kormányhivatal költözött. Akkortól 1868-ig azonban ismét 
árvaház működött benne.
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fiúnevelő intézet nyomán a „tanító-képezdét” azonban csak 1848-ban szervezték 
meg.18

A XIX. század második felében már több magániskola működött Váradon, a 
század közepéig azonban e téren még csak az első lépések történtek meg. Amikor 
1864-ben Kováts László városi biztos felmérette a magántanodákat, rákérdezett 
azok alapítási idejére is. A tizenkét magántulajdonban lévő iskolából csak kettő 
kezdte meg működését 1848 előtt. Széher Rozália római katolikus leányiskolája 
1830 óta működött egy osztállyal Váradolasziban, az Apolló utcában, de minden 
engedély nélkül.19 Gaál Eliza római katolikus leányiskolája 1846-ban nyílt meg 
négy osztállyal ugyanott, a Kis Megyer utcában.20

Mária Terézia a jezsuita rend feloszlatása után komoly iskolareformot indított 
útjára. 1776-ra Örményi József kancelláriai tanügyi tanácsos vezetésével elkészült 
az állami tanügyigazgatás rendszere, amely kilenc tankerületre osztotta a korabeli 
(Erdély nélküli) Magyarországot. Az uralkodó felségjoga alapján, a jó állampol
gárok nevelése érdekében egységes keretbe kívánta vonni a felekezeti iskolákat, 
amelyet az 1777-ben Bécsben kiadott Ratio educationis rendeletében tett meg.21 A 
Ratio részét képezte a tankerületi rendszer, valamint egy normaiskola, amelyet a 
tankerületek székhelyén szerveztek meg. Ez minta-népiskolából, ének- és rajzis
kolából valamint tanítóképző tagozatból állott.22

A Ratio az oktatás középszintjén - a kisgimnázium (három grammatikai osz
tály), a nagygimnázium (retorikai és poétikai osztályokkal) és a két évfolyamos 
bölcseleti tagozat - változtatni kívánt, hiszen a tankerületek székhelyén akadémiák 
szervezését rendelte el. Az akadémia két éves bölcsészképzésböl és arra épülő szin
tén két éves jogi tagozatból állt. A katolikusok számára kötelező érvénnyel szüle
tett meg 1806-ban az újabb Ratio, amely a kisgimnáziumot négyéves, a nagygim
náziumot hatéves képzéssé tette.

18. Uo. 54. 1792. január 30-án keltezett adománylevél szerint. A görög-katolikus tanító
képzőt is a tanulmányi alapból fizették.

19. Archivele Nationale — Direcpa judetean? Bihor (továbbiakban A. N. - D. J. B. fond 
Primária municipiuli Oradea (Nagyvárad város polgármesteri iratai) inv. 141.79. cs. 
1864-ben Suller József segédtanítóval kisdedóvóként működött, 16 római katolikus, 
4 református és egy evangélikus vallási! leánytanulóval.

20. 1864-ben Szervanszky Liszka Czóbel Ignácz segédtanítóval 36 római katolikus, 4 
református, 1 evangélikus és 2 izraelita vallási! leánytanulóval.

21. Ratio educationis totiusque rei literariae per Regnum Hungáriáé et provincias eidem 
adnexas. Bécs 1777. — Ratio Educationis. Az 1777-i és 1806-i kiadás magyar fordí
tása. Bp., 1981.

22. Mészáros /.: i. m. 167. Bár 1782-ben a tankerületek számát hatra csökkentették, en
nek Nagyvárad számára nem volt jelentősége, hiszen a tankerületi központ szerepét 
megőrizte.
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Le kell szögeznünk, hogy - ahogyan a XVIII. század oktatási változásait jelez
ve eddig is tettük - nem egy, hanem több közigazgatási egység helyzetét kell meg
vizsgálni, amelyek azonban nagyon szoros kapcsolatban álltak egymással. Ennek 
oka, hogy a török elleni visszafoglaló háború után Nagyvárad a váradi káptalan, 
míg Váradolaszi a váradi püspökség birtoka lett.23 A XIX. század elejére már kör
vonalazódott a négy város, amelynek elöljáróihoz oktatási kérdésekben közös le
velet küldött a bihari szolgabíró, s amelyek 1806-ban adózó lakosságuk számát 
tekintve a következő sorrendet adták: Nagyvárad, Váradolaszi, Várad-Velence és 
Váralja.24

Mária Terézia rendelete után a Helytartótanács tanulmányi bizottságát, mint 
tanulmányi főigazgató, az országbírói tisztet is betöltő Fekete György gróf vezette. 
Az ungvári és nagyváradi tankerületben a „királyi tanulmányi főigazgató” poszt
ját, s ezzel a református és katolikus iskolák és az árvaházak felügyeleti jogát Ká
rolyi Antal gróf kapta meg. 1777 őszén Nagyváradon, mint a tankerület központjá
ban is megkezdte működését a mintaiskola,25 Tanárai között volt a piarista Révai 
Miklós is, aki pártfogójának, Károlyi Antalnak megbízása alapján Bécsben tanul
mányozta az elemi oktatás reformját, majd magyarra fordította és átdolgozta Felbiger 
osztrák ábécés olvasókönyvét. Ezt követően Luby Károly felkérésére (aki a tanke
rület nevében 1778-ban, Budán a magyar, román és ruszin tankönyvek megíratta- 
tását vállalta) sorra jelentek meg tankönyvei a helyesírásról, a szépírásról, vagy az 
építészetről. Ez a tankönyvsorozat először tett kísérletet arra, hogy anyanyelven 
kínáljon magas szintű, korszerű ismereteket a 6-10 éves katolikus és görög-katoli-

23. Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) U. et C. Fasc. 84. No. 1. (1722) a 
váradi káptalan és MOL U.et C. Fasc. 17. No. 10. (1732) a váradi püspökség össze
írásai alapján.

24. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (továbbiakban HBML) IV. A. 4/b. 86. k. Nagyváradon 
441 inquilinus, 191 subinquilinus, 7 servus (szolga) és 50 ancillae (szolgáló), 
Váradolasziban 325 inquilinus, 46 subinquilinus, 5 servus és 40 ancillae, Várad-Ve
lencén 38 colonus, 54 inquilinus és 1 subinquilinus, 3 servus és 1 ancillae, Váralján 
pedig 26 inquilinus, 11 subinquilinus, 1 servus és 2 ancillae került összeírásra. A 
Várad-Váralja városrész József 1779 májusi látogatása után alakult ki, amikor a csá
szár megszüntette a vár erőd jellegét és ezzel lehetőséget teremtett a vár melletti terü
let benépesülésére. Váraljára jelentős számú zsidó népesség költözött.

25. A tankerületben 20-25 új iskola (pl. Diószeg mezővárosban is) kezdte meg működé
sét. A nagyváradi mintaiskolában „Révai Miklós tanította a rajzot és építészetet”. 
Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980. 459. 
Mellette az első népiskolai felügyelő a későbbi szatmári alispán, Luby Károly lett. 
Uo. 414-415. Utóda a szabadkőműves Haller József gróf volt, aki a pozsonyi páholy 
tagja lett. Uo. 445.
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kus tanulóknak.26 1786-ban ebben a nagyváradi nemzeti iskolában tanított Szentjóbi 
Szabó László is, aki ezekben az években került barátságba Kazinczyva!.27

Az uralkodói rendelet nyomán létrejött iskolák működtetése azonban vissza
visszatérő konfliktusokat és gondot okozott a településeknek. Az 1770-es évektől 
több adat maradt ránk a váradi polgármesteri iratok között28 a nemzeti normál 
iskoláról. 1780-ban a királyi kamara és a katolikus püspökség birtokán összeírták 
a nemzeti és triviális iskolát. A váradolaszi communitas a birtokosokkal megálla
podást kötött a működtetéssel kapcsolatban. A contractus szerint a communitas 
vállalta az épületek fenntartásához szükséges kézi és szekeres munkákat, a domí
nium a szükséges faanyagot. Az iskola és a tanárok számára szükséges tűzifát az 
uradalom és a communitas közösen biztosította. A tanár (magister) fizetése részint 
természetben történt, pl. két tehén eltartásához elegendő rét és legelő állt rendelke
zésére. A tanár rendelkezésére álló telek a communitásé volt.

Lakos Lajos úgy tudja, hogy a normális iskolát29 1781-ben már „új városhá
zánk Teleky utcai részébe viszik át”, mivel korábbi helyét - a régi püspöki palotát 
- kinőtte, s ugyanott „egy muzsika iskolát is állítanak fel”. 1783-ban már egy unitus 
iskola kijavításának tényét is bejegyezték a protocollumba. Egy 1785-ből szárma
zó adat már két normaiskoláról tudósít: egy görög-katolikusról, amelybe Váradról 
és Olasziból jártak és egy latin ritusú katolikusról.30 1784-ben a tankerület unitus 
román tanfelügyelője, Simion Maghiar kanonok tevékenysége nyomán ugyanis 
egy, a norma szerint működő román unitus (görög-katolikus) mintaiskola kezdte 
meg működését. A hajdúdorogi nemesi származású Maghiar a román népiskolák 
igazgatója lett, aki a felbigeri alapelveket követva kéziratban maradt tankönyveket 
(ábécét, német nyelvtankönyvet) is összeállított.31

1781-ben a bihari nemesi közgyűlésen egy comissiót (bizottságot) hoztak létre, 
amelynek a normaiskola kérdésével kellett foglalkoznia. A bizottság el is készített 
egy tervezetet (Opinio), amelyben az előbbi iskolával kapcsolatban eldöntendő kér
désnek tekintette, hogy az iskola irányításában a kamara és a váradi püspökség kö-

26. Uo. 462. A reformkönyvek 1779-től a budai egyetemi nyomdában jelentek meg. Ré
vai olvasókönyve Pál Gáspár pozsonyi népiskolai felügyelő fordítását követte. To
vábbi tankönyvei: A magyar nyelvnek helyes írása és kimondása (1778), Az ékes 
írásnak a nemzeti oskolákra alkalmaztatott eleji (1780), Városi építésnek eleji (1780)

27. KosáryD. : i. m. 655. és 670. Szentjóbi Szabó László néhány év múlva állását elvesz
tette.

28. A. N. - D. J. B. fond Primária municipiuli Oradea, inv. 141. 79. cs.
29. Uo. és Lakos L.\ i. m. 270.
30. KosáiyD.: i. m. 372. A nagyváradi görög-katolikus püspökség megalakítása-a mun

kácsival együtt - 1777-re tehető.
31. Uo. 479. Simion Magyarnak nevezi, idézi V. Bolca: Çcoala normalä Romänä din

166



zül valamelyik félnek meghatározónak kell lennie. Ehhez képest 1783-ban Nagyvá
rad és Váradolaszi közösen írtak a deputatusoknak, hogy a normál iskolát közösen 
kívánják fenntartani úgy, hogy Olaszi a harmadát vállalja a költségeknek. Egy Nagy
váradon 1851-ben lefolytatott vizsgálat szerint, amely a normaiskolákkal kapcsola
tos többletterheket vizsgálta, a levéltári források alapján évente az alábbi hozzájáru
lást adták: 250 forint, 40 öl fa, a belső reparátiók (javítások) 2/3-a, 15 font faggyú.32

II. József a tankerületekben ún. nemzeti iskolákat állított fel, így a nagyváradi is 
ezt a nevet viselte. A királyi támogatás még ebben az évben lehetővé tette, hogy 
őfelsége a „machinák conservátiójára egy Thécát készíttetett” a tanulók számára.

1784-ben kiemelten foglalkoztak a magisterek fizetésével. A nemzeti oskola 
magistère szerint 1777-ben még 100 forint volt a fizetés.33 1781-től a dotatio 150 
forintra emelkedett. 1874-ben azonban, a magister levele alapján Nagyváradon a 
civitas már 300 forintos solutiót (fízettséget) határozott meg minden magisternek. 
1784. október 1 б-án ezért a nemes magistratus együttes ülést tartott a communitással, 
ahol a normál iskolamesterek fizetéséről is megállapodtak. Az ülésen felvetett kér
dések tartalma arra utal, hogy a városban lakó nemesekkel a communitas nem 
teljesen értett egyet. Megemlékeztek egy bizonyos Dolinski nevű iskolamesterről, 
akit a két város együtt alkalmazott, de mégis az ő hírük nélkül „tovább küldetett, 
helyében más idegen, előttünk is ösméretlen szállíttatott.”34

A kialakult helyzetben egy felmérés elkészítését határozták el, amelynek fel
adata feltárni, hogy a tanulók között milyen arányban vannak az adózók és a neme
sek gyermekei. A városoknak ugyanis már előzetesen is az volt az álláspontja, 
hogy a fizetések nem őket terhelik, azt a nemes és szabadságban álló lakosok hoz
zájárulása révén kell növelni. Gróf Károlyi Antal kérésére ugyanis a két város az 
oktatás elindulásakor meghatározott 100 forintos fizetést még 50 forinttal megtol
dotta. A communitas egyértelműen kimutatta, hogy a város „cassájába a nemesek 
és a szabadságban állók nem fizettek”. Ezért az adózó gazdák gyermekeiért meg
alapozottan érezték elegendőnek az általuk adott hozzájárulást35. Valószínű azon-

Oradea, 1784-1934. Oradea, 1934. munkáját. A kérdésre lásd. még Remus Câmpeanu: 
Elite româneçti din Transilvania veacul al XVIII-lea. Cluj-Napoca, 2002. 256.

32. A. N. - D. J. B. fond Primäria municipiuli Oradea, inv. 141. No. 79.
33. Uo. Lakos szerint a 100 forintot maga Károlyi ajánlotta fel. Az iskolát 1788-tól ne

vezték „national-iskolának”.
34. Uo. Szerintük, mivel a városok fizették az iskolamestert, azt „hírek nélkül nem is 

kelletett volna elbocsájtani”.
35. Uo. különös tekintettel arra, hogy az adózó lakosoknak “mindenféle adókat adni kel

letik, úgymint Portiót, Ns. Vármegye Domestica adóját, Mlgos Uraság Taxáját, Váro
si költséget, Tűzi Cassât tartani, koldusokat, rész szerint hidakat s gátakat, forspontozást 
és levelek hordását meg tenni.”
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ban, hogy a privilegizáltak fizetési kötelezettségének valóra váltásában maguk sem 
nagyon bíztak, mivel végül azt a következtetést vonták le, hogy nem idegenből kell 
tanítókat idehívni, hanem az itt végzetteket kell mesternek megfogadni, „azok pe
dig meg elégesznek 150 forint fizetéssel.”

A tanárok fizetésének ügye azonban továbbra is problémát jelentett. Néhány 
évvel később Perger János direktor kénytelen volt a magistrátushoz fordulni, mert 
Horváth János, az első osztály professzora két hónapja nem kapta meg járandósá
gát. Az igazgató úgy érezte, a panaszos könnyen „magasabb helyre” mehet, ha 
nem történik meg a kifizetés.36 1811-ben a szegedi iskola példáját emlegették az 
elöljárók előtt, ahol az első osztályokban 250, a felsőbb osztályokban 350 forintra 
emelkedtek a professzori fizetések. A hivatkozásnak azonban feltehetően kevés 
foganatja volt, mivel 1817-ben egy Skupénszky Mátyás nevű professzor esedező 
levelet volt kénytelen írni37 a „fizetés megnagyobbítása végett”. 1820-ban a taní
tói fizetés pótlásának elmaradása miatt írott levelet továbbküldték, amelynek az 
lett a következménye, hogy a pótlással kapcsolatban királyi parancsot kapott a 
város. A hiányt az utasítás szerint a két mezővárosnak együtt kellett megadnia.33 
1822-ben a romló pénzügyi viszonyokkal magyarázták az elmaradásokat „azon 
szerfelett való drágaság miatt, mely ezen a részeken 1814 esztendő olta uralkodott 
s a militaris deperditák által vallott kár miatt” szaporodtak meg adósságaik. Az 
első classist tanító fizetése 150 forint volt, amiből 90 Váradot, 60 Olaszit terhelte.

A tanári fizetések előteremtése még 1850-ben is gondot okozott. Ekkor Szidor 
Antal főgimnáziumi igazgató azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez, hogy 
döntse el, milyen iskolára van szüksége a városnak? A válaszként megfogalmazott 
gondolatok kellő önbizalomról tanúskodtak, hiszen leírták „Nagyvárad és vidéke 
népességének polgári állapota, foglalkozása és életmódja igen megkívánja, hogy 
Nagyváradon á magasabb tudományokra előkészítő iskola légyen”. Ezért a váradi 
tankerületnek, s magának Nagyváradnak 22 ezres népessége szükségessé tenné 
egy nyolcosztályos gimnázium és abban 12 tanár működését. A tanítói fizetés ga
ranciáját a „gazdagabb polgárok adományában” látták, bár gátló körülményként 
értékelték a magyar bankjegyek megszűntét, az orosz háborút és a katonaság költ
ségeit, amely miatt a városnak túlzott költségekre nem maradt pénze.

A magistrátusok és az iskolavezetés között állandó összeütközések forrása ma
radt az iskolaépületek fenntartásának, a tanárok ellátásának ügye. 1797-ben Perger 
József három levelében értesítette a „nemes Magistratust” az iskolában elvégzett 
munkálatokról. Január 26-án például két német nyelvű kimutatást csatolt kérelmé-

36. Uo. 1797. október 20-án írott levél
37. Uo. No. 107.
38. Uo. A protocollum bejegyzése szerint “ezer egynéhányszáz forintokat” kellett kifizet

niük, amiről rendelést is tettek.
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hez, amelyben a lakatosmester 1796-ban elvégzett munkáit összegezte. A Rajzoló 
Oskolában előbb 6 Rft 33 krajcár, majd 20 Rft 24 krajcár értékű munkák kifizeté
sét várta a várostól. 1797 januárjában Vemer Jakab a nemzeti iskolai inspectora (a 
nagyváradi tankerület tanfelügyelője) 24 rhénes forintot utalt ki egy Horváth Jó
zsef nevű mesternek, mert két új kályhát rakott az épületben. Az igazgató levelé
hez csatolták Tokody fődirektor felszólítását, amelyben a fazekas és lakatos mun
kák ellenértékének kiegyenlítésére figyelmeztetett: a „Felséges Consilium úgy te
kint a fő-iskolákra, mint más királyi városokban lévő iskolákra, melyeknek min
denféle Conservatiója, akár Reparatio, akár új daraboknak tsinálása tsupán stak a 
várost illeti.” Ezért kérte „a két nemes város főbíráját, hogy ezt kifizetni ne sajnál
ják, úgyis ezen munkának csupán a város ifiai veszik hasznát.” 1797 februárjában 
Perger József már azt is igazolta, hogy nem egyszerű mulasztásról volt szó, hiszen 
ahogyan a direktor levelében fogalmazott „két éves elmaradás van a kifizetésben”. 
A hosszú éi-velő levél egyértelmű utalást tartalmaz a Helytartótanács “parancsolat
jára”, amelyet véleménye szerint feltehetően a város protocollumába is bemásol
tak, s amely tartalmazza, hogy „az oskolában tett némely újításokat is ki kell fizet
ni”. Tokody György tankerületi fődirektor már 1798. augusztus 28-án ismét arra 
utasította a váradi bírót, hogy ne sajnálja kifizetni azokat a reparációkat, amelye
ket a “Nationalis Oskolában” elvégeztek.

A városok kötelezettségeivel kapcsolatos nézeteltérések azonban továbbra is 
fennálltak. 1801 szeptemberében Tokody királyi fődirektor újabb dörgedelmes le
vél megírására kényszerült. Mivel a „Nemzeti Fő Iskolában” annak megnyitása 
óta a tanárok asztalai és székei annyira tönkrementek, hogy azokat már nem lehet 
raparálni, a kétségbeejtő helyzetről egy jelentést készített a Helytartótanács szá
mára. Onnan azonban azt a választ kapta, hogy „az Iskolák fundusa nagyon meg 
vagyon terhelve” egyébként is arra hívták fel figyelmét, hogy a „belső szükségek...a 
városi communitást terhelik”. Ezért Tokody György ismét arra kényszerült, hogy a 
két város vezetését kérje új berendezés csináltatására, mivel „azokat helyreállítani 
és a tanítást bennek folytatni lehetetlen”.

Az iskola fenntartással kapcsolatos problémák a későbbi években is megma
radtak. 1807. július 17-én a váradolaszi elöljárók saját szempontjaikat is megfo
galmazták Kiscepcsényi Sántha Ferenc főszolgabírónak írott válaszlevelükben. 
Szerintük ugyanis nem csupán az „ifjúság számára hasznos változtatásokért” kérik 
hozzájárulásukat, hanem gyakorlatilag mindent velük akarnak megfizettetni. A 
konkrét panaszok alapján arra derült fény, hogy valóban voltak az igényeknek vi
tatható elemei. Kiderült például, hogy Bornemissza András lakatosnak új kulcso
kért kellett fizetniük, de azokat „nem az íjak hagyták el”, a professzorok ablakára 
készíttetett zsalugátereket pedig olyan túlzott és szokatlan tehernek érezték, amely 
„csupán a professzorok comoditását szolgálja”. Az Olasziak Tokody György szem-
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pontjait elfogadták, de igyekeztek tudatosítani, hogy nem akarnak többletterhet 
magukra vállalni. Ha Nagyváradnak nem voltak soha ilyen kötelezettségei, ők sem 
„érzik kötelességüknek.”39 A tiltakozásoknak és magyarázkodásoknak azonban nem 
sok foganatja volt, mert 1815-ben a nemzeti iskola az üveges ajtaját valamint a 
kályháját csináltatták, s fizették a kéményseprő bérét, a rajzoló iskolában pedig 
fizették öt pad készítését. 1821-ben Debrecen fordult a magistratushoz, mivel kirá
lyi engedelem alapján a szabad királyi város tipográfiája kapta az ABC nyomtatá
sának jogát, ezért kérték, hogy a helyi nyomdászt tiltsák el tőle.

1823-ban a püspök iskolát akart építtetni „a Parochiális Templom Miseriek fe
lől kertjeibe”, a várostól csak napszámot kért, minden egyebet maga adott volna. 
Mivel azonban azt nem kapta meg, „megharagudván azt declarálta, hogy aszerint 
az Oskola építésétől eláll és immáron nem építtet”. Az 1824/25. tanévben Janka 
József direktor ismét a főszolgabíróhoz volt kénytelen panaszlevelet írni, mert a 
város nem akarta a nemzeti iskolában szükséges javításokat megfizetni. Váradolaszit 
végül a vármegye kérte a reparátiók megfizetésére.

A városok feladata volt az iskola tűzifával való ellátása is. A váradi káptalan és 
a püspökség, mint a települések birtokosai, uradalmukhoz tartozó erdőségeikből 
adtak el fát, amiből Nagyváradnak 24, Váradolaszinak évente 16 öl fát kellett a 
nemzeti iskolába beszállítani. A fa árát a mezővárosok saját bevételükből fizették 
a birtokosoknak. A püspökség általában a száldobágyi erdőn jelölte meg a kivág
ható fákat. A nagyváradiak viszont maguk rendezték a vásárlást, ebben azonban 
időnként problémáik adódtak. 1811-ben a főbíró azért kereste meg a káptalant, 
mert kötelezettségeiknek ez idáig csak a felét tudták beszerezni, s az a veszély 
fenyegetett, hogy ha a következő héten sem szállítanak, akkor - Janka József direk
tor panasza szerint - „az Oskolákat kénytelen bezáratni, és az oskolabeli gyerme
keket az mi feleletünk terhe mellett haza bocsájtani”. A mezőváros arra kérte a 
káptalant, hogy a törekvésük ellenére kialakult súlyos helyzet elhárítására a szám
tartónál rendelje meg rendelkezésre álló pénzükből a hiányzó 12 ölnyi fát, s a 
következő évekre is gondoskodjék a számukra kötelező 24 öl beszerzésésének le
hetőségéről. 1848-ra a helyzet annyira elmérgesedett, hogy az elemi iskolába járók 
szülei fordultak panasszal a váradolaszi tanácshoz. A tanítók ugyanis fütésdíj cí
mén külön fizettséget kértek a tanulóktól. A helyzet kivizsgálására Sáfrány Márton 
albírót küldte ki a tanács, de az iskolalátogatás eredményét és az intézkedést nem 
rögzítette a jegyzőkönyv.40

39. A. N. - D. J. B. fond Primária municipiuli Oradea, inv. 141. 79. es. A levelezés sajá
tossága, hogy Tokody fődirektorhoz hasonlóan a váradolasziak is Helytartótanácshoz 
kívántak panaszukkal fordulni.

40. A. N. - D. J. B. fond Primária municipiuli Oradea, inv. 141. 96. cs.
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1816-ra a nemzeti iskolának a „Generális Qvartélyháza felé való fedele úgy 
meg romladozott, hogy azt egészen újra kelletik fedni”. Tokody György az esetet 
jelentette a Helytartótanácsnak, hogy a „Studiorum fundusból adjanak” a javítás
ra, de onnan ismételten azt a választ kapta, hogy a megújított rendeletek41 is a 
városokra terhelik a fizetési kötelezettséget, illetve, ha azok „tehetetlenek volná
nak, a Földes Uraságot illeti a költség”. Tokody fődirektor szerint a két város taná
csának kell a költségeket megfizetni. Kimutatása szerint 207 ölnyi területre 103.500 
fenyőzsindelyt (828 forint), minden két zsindelyhez három zsindelyszeget, azaz 
összesen 155 250 darabot (362 forint 45 krajcár) használtak fel. A régi zsindely 
leveréséért, a zsindelynek való fa kivágásáért és a „felhordásért” 724 forintot és 30 
krajcárt fizettek, vagyis 1915 rhénes forintot és 15 krajcárt kellett Váradnak és 
Olaszinak megosztva fizetni.42 A nagyváradiak a normaiskola épületének javítása
it a későbbi években is vitatták. 1821-ben Király Imre, Nagyvárad számvevője 
abban látta a probléma gyökerét, hogy az épületek alapítványi funduson vannak, 
ezért a fedél javítása szerinte nem a város feladata. A városi iskolákat javíttatják, 
de mivel a nagy pénzszűke miatt még a „királyi adót sem szedhetik be ...a polgá
roktól”, további ajánlatot nem tudott tenni.

1795-ben hosszasan foglalkoztak a norma-iskolák keretébe tartozó rajzoló is
kolákkal is. A Magyar Királyi Helytartótanácstól érkezett leirat szerint olyan pana
szok érkeztek, amelyek a királyi rendelet megsértéséről tanúskodnak. Szerintük 
Mária Terézia kifejezetten azzal a céllal hozta létre a rajzoló iskolákat, hogy a 
„kézi mesterségek nagyobb tökéletességre vitessenek” és a kereskedés fejlődés
nek induljon: „a mívesek és a mester-emberek inasai a rajzoló kezdetekben hamar 
reá adván magát a mesterségben jól tanítókhoz, az országban mind a mívesek, és 
mesteremberek alkalmatosabbak, mind a kereskedés nagyobb tökéletességre és 
haszonra vitetni fognak és lehet reményleni, nem is lészen szükség a külsőkre, 
akik drágábba kerülnek.”43 II. József viszont már olyan rendeletet adott ki a rajzo
ló iskolákkal kapcsolatban, hogy „senki az Inasok közül ...Mester emberek mellé a 
Legények Társaságában be ne fogadtassék, aki az Oskolai hellyes bizonyságtétel 
levél által meg nem tudja mutatni, hogy ő a Rajzoló Oskolát Vasárnapokon és 
Ünnepnapokon, egy egész esztendő alatt szorgalmatoson nem járt volna”. A pana
szok szerint sok esetben tesznek mesterlegénnyé olyanokat, akik - mivel nem láto
gatták a rajzoló oskolát - nem rendelkeznek bizonyságlevéllel sem.

41. Uo. 79. cs. Az 1780., 1786., 1795. és 1801 .évi megújításokról volt szó.
42. Uo. 1816. szeptember 6-án írott levél melléklete. A zsindely ára 8 forint, a zsindely

szegé 3 rhénes forint 30 krajcár, a felhordásé 3 forint 30 krajcár qvadrátonként.
43. Uo. Az 1795. szeptember 25. dátummal Budáról leküldött irat másolata, amelyet Jó

zsef királyi helytartó és grófNádasdy Ferenc írt alá.
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Az újabb rendelet a céhmesterek kötelességévé tette, hogy minden év kezdetén 
készítsen kimutatást azokról, akik nem végeztek rajzoló iskolát, s azok névsorát 
adja be a helyi tanácsoknak. A céhbeli 4 rhénes forintot tartozott fizetni a taná
csoknak, akik a büntetéspénzt a direktoroknak adták át (szegény gyermekek tanítá
sára, papirosra stb.). A nemzeti iskola 4. osztálya és a rajzoló iskola egyaránt taní
totta a geometriát és a mechanikát, mivel ezek tudását követelték meg a tanulóktól, 
ismételten megerősítve, hogy bizonyságlevél nélkül nem lehet senkit a mesterek 
lajstromába beírni. Ugyanakkor azt is kimondták (3. pont), hogy „az inasok közül 
senki sem lehet legény bizonyságlevél nélkül. ”

A rendelet első kiadása óta eltelt időszak felszínre hozta a végrehajtás problé
más részleteit is. A máshonnan jöttek számára biztosítani kellett a pótlás lehetősé
gét, amelynek idejét a rendelet egy évben határozta meg, ekkor kell „vasár- és 
ünnepnap” oskolába járni. Azok az inasok (pl. kőművesek, asztalosok), akik falun 
dolgoztak, „két télen kell, hogy a rajzoló oskolába járjanak vasár- és ünnepnap”. A 
vándorlási éveket is úgy töltsék az inasok - írta elő a szabályzat -, hogy a nagyobb 
városokban legyen alkalmuk az iskolát elvégezni. Az írni és olvasni nem tudó ina
sok számára a vasárnapi iskolákban legyenek „tanításokra való órák”, ahová az 
iparosok és kereskedők engedjék el őket. Az inasok közé az árvákat és a segítség 
nélkül valókat be lehetett írni, őket kivették a kötelezettséget teljesítők közül. A 
direktoroknak ugyanakkor megengedték, hogy a kezükhöz jutott bírságpénzből 
támogassák az árvák taníttatását.

A helytartótanácsi rendelet 22 mesterséget sorolt fel, amelyeknél a szabályokat 
alkalmazni kellett.44 A tankerületi direktor kötelességévé tették, hogy mindkét nor
ma-iskolában legyen negyedik osztály, ahová tanítványokat rendeljen be. Ugyan
csak neki kellett megszerveznie a vasárnapi „repetitio”-t (ismétlést) is.

1796-ban a helytartótanácsi rendeletet a megyegyülésen is kihirdették, de Verner 
Jakab, a nemzeti iskolák inspectora nem sokkal később azt írta, hogy Perger direk
tor intézkedései ellenére két egymást követő vasárnapon alig voltak a vasárnapi 
iskolában.45

A váradolaszi tanács ekkor elrendelte, hogy a céhmesterekkel írassák le a ren
deletet, a céh comissariusa adja be a céhek névsorát, az új inasokat jelentsék be a 
direktoroknak, s azt is jelezzék, hogy mikorra várható azok szabadulása.

44. Uo. „kőműves, kőfaragó, gyantarozó, asztalos, kerékgyártó, ács, lakatos, ötves, tsatcsináló, 
rézöntő, harangöntö, bádogos, rézműves, aranymíves, paszomány csináló, gombkötő, posztó 
és selyem csináló, takács, nyerges, szíjgyártó, minden mesterséges eszköz csinálója, faze
kas”.

45. A. N. - D. J. B. fond Primária municipiuli Oradea, inv. 141.96. cs. Perger József, a „királyi 
Nemzeti fő Oskolának direktora” 1796. jan. 6-án tette közzé, hogy vasárnaponként délelőtt 
9-11 között lesz a Rajzoló Oskola, amely tényről a magisztrátus értesítse a város polgárait.
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A rendelkezés lassan - bár nem minden ellenállás nélkül - mégis hozzájárult az 
iskola beindulásához. Az igazgató, Perger József 1797. január 25-én bejelentette a 
magistrátusnak, hogy Erdélyi Gábor csizmadiamester úgy szabadította fel Orosz 
János nevű inasát, hogy nem járatta iskolába. Ezért mind a céhmester, mind Erdé
lyi Gábor esetében arra kérte a tanácsot, hogy a rendeletben megszabott 4-4 Rft 
bírságot hajtsák be rajtuk, s azt adják át neki.

A rendelet végrehajtása a továbbiakban sem lett problémamentes. A nemzeti 
oskola direktora 1813-ban, 1818-ban, majd 1826-ban is azt kérte a magistrátustól, 
hogy a „mester-inasokat és a legényeket” utasítsa a tanulásra.46

1839. december 15-én Kovács Imre főszolgabíró és főpásztor már a négy város 
elöljáróinak küldte felszólító levelét, amelyben nyolc pontba szedve adta elő a 
feladatokat. Az iskolába járás megkövetelésének indoka nagyon hasonlított az ere
deti célkitűzésre, de már a helyi és a konkrét tapasztalatokra hivatkozott: az ifjúság 
nem jár az oskolába, „ vergődve a mesterségökhöz szükséges ismeretek híjával, 
képtelen ennélfogva a megkívántaié) remeklések teljesítésére ” valamint „ a mester
legények és inasok műveletlensége miatt olly méltó panaszok hallatnak a mester
emberek munkái ellen ”.

A nagyváradi gimnázium is egyike volt az ország 9 főgimnáziumának, amely
nek tanárait 1776-ban Pesten versenyvizsgákon választották ki, s magasabb kép
zettségüket jelentősen megemelt (350-600 forint közötti) fizetésekkel díjazták.47

A főgimnázium jó színvonalú oktatása adta az alapját annak, hogy Nagyvára
don is megszervezték a királyi akadémiát. 1759-ben Patachich Ádám püspök ala
pítványa a bölcsészeti tárgyak oktatását már lehetővé tette. Ezért Károlyi Antal 
már 1776-ban azt kérte egy helytartótanácsi felterjesztésében, hogy az ország kele
ti fele, ahol jelentős számú katolikus nemes él, más területekhez hasonlóan része
süljön a fejlesztésekben. 1780-ban a régi püspökségi rezidencián nyílt meg a két
éves képzést nyújtó filozófiai-bölcsészeti királyi akadémia, amely 1788-raTokody 
György tankerületi aligazgató közreműködése révén bővült kétéves jogi karral.48

46. A. N. - D. J. B. fond Primäria municipiuli Oradea, inv. 141. 107. cs. Protocollum 
1812-1827

47. Mihalóczy György pl. előbb Kassán szerzett magának állást, később Váradon a fő
gimnázium, majd a jogakadémia tanára lett. Kosáry D: i. m. 482. A Ratio educationis 
hatásáról még Gheorghe Gorun: Biserica româneascâ §i societatea transilväneanä. 
Studii de istorie a bisericii greco-catolice româneçti. Oradea, 2002. 132.

48. Bozóty Alajos: A nagyváradi királyi akadémia százados múltja 1788-tól 1888-ig. Bp., 
1889. 1-2. Tokody György 1786-1793 között aligazgatóként, 1793-1818 között tankerü
leti főigazgatóként tevékenykedett. Uo. 53. A bölcsészeti kar hetven évig működött, ezt 
követően az intézmény önálló jogakadémia volt. A felsőoktatásügy Magyarországon. 
Bp., 1896. 758-762.
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Az akadémia tanárainak egy része korábban a gimnáziumban tanított, s onnan vet
te át őket - színvonalas munkájukat értékelve - a tankerület vezetése. Az 1776/1777. 
iskolai évben Horváth Mihály igazgató mellett még öt professzor oktatott a gimnázi
umban.49 1781-ben Horváth Mihályt már a királyi akadémia és a főgimnázium direk
toraként50 tartották számon (ekkor már teológiai doktor), akinek 800 forintos fizetést 
adtak. A gimnáziumi tanárok közül Vass Jánost 700, Miller Ferdinándot 600 forintos 
fizetéssel vette át a filozófiai (bölcsészeti) fakultás, rajtuk kívül még Steindl Ferencet 
(volt jezsuitát) és Praun Károlyt 500-500, Révay Miklóst pedig 300 forintért alkal
mazták.51 Az alapvetően világi képzést nyújtó akadémiákat52 a tanulmányi alapból 
tartották fenn, ezért egyértelmű, hogy tanárai katolikus vallású szakemberek voltak, 
akik megemelt fizetést kaptak. A gyakorlati közéleti szerepkörre, elsősorban a hivatali 
feladatok ellátására képző akadémiák a tantárgyak oktatásában is elsősorban a hasz
nosítható tudásra és kevésbé a magas szintű elméleti képzésre helyezték a hangsúlyt.

1788. szeptember elsején a Szent László székesegyházban, majd az akadémia dísz
termében nyílt meg a jogi karral bővített teljes akadémia első éve, ahol az egybegyűl
tek latin szónoklatokat hallgattak végig. Már a következő évben két új professzort 
(Szerdahelyi Antalt és Balugyánszky Mihályt) neveztek ki, s lehetővé tették, hogy az 
új tanárok a megyei közéletben is vállalhassanak feladatokat.53 A királyi akadémiát a 
tankerületi főigazgató (az ún. Provinciális Director) az aligazgató (prodirector) közre
működésével irányította. 1848-ig nyolc főigazgató és kilenc aligazgató vezette az aka
démiát. Tokody György főigazgató (1818-ig) és Hatvány István( 1816-ig), majd Ge
deon László (1816-1828) aligazgató működését követően a vezetésben főleg egyházi 
személyiségek játszottak meghatározó szerepet.54

49. Archivele Nationale — Direcfa judetean? Cluj (továbbiakban A. N. - D. J. C.) fond 
Directia §colara Oradea 1776-1849, 1. к. Vass János, Jantso Antal, Miller Ferdinánd, 
Jósa György és Zluho Demeter

50. Uo. „Academiae Regiae et Archi-Gymn. N. Varadiensis director cum salario 800 ft.”
51. Uo. 1781-ben a főgimnáziumban Mihálóczy György és Jósa György a humanista osztá

lyok professzorai 600-600 forintot, a grammatikai osztályokban tanítók: Töesy Ignác 
500, Szluha Demeter 400, Kaszner György 350, Domián János 200 és Novák György 
pedellus, Bihar vármegye orvosa 150 forintot kapott. 1784-ben a gimnáziumnak 231 
tanulója volt.

52. 1776 óta Kassán, Nagyszombatban, Győrött (majd Pécsett), Nagyváradon és Zágrábban 
működött királyi akadémia. Kosáry D.. \ i. m. 497.

53. BozókyA.: i. m. 4-5. Tokody György, aki a vármegye törvényszékének elnöke is volt „de 
potestate Principis in legum reformationem”, Müller Jakab Nándor jogtanár pedig „de 
ortu et progressu litterarum apud M. Varadiensis” címmel tartották meg előadásaikat.

54. Uo. 53-57. Laicsák Ferenc, Lonovics József, Fábry Ignác, Oswald Ferenc főigazgatók, 
Sipos József, Fogarassy Mihály, Oswald Ferenc aligazgatók. A bölcsészeti kart 1850-ben 
szüntették be, s ekkortól lépett a tankerületi igazgató helyébe az akadémia igazgatója.
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A királyi akadémia Bozóky Alajos szerint 1848-ig dinamikusan fejlődött, s a 
két kar diákjainak száma a XIX. század elejétől általában 200 főhöz közelített, 
vagy némileg meghaladta azt. Az általa közölt kimutatás azonban azt igazolja, 
hogy a magas hallgatói létszám csak az 1790-es évek végétől tapasztalható.55 A 
bölcsészek és joghallgatók aránya hosszú ideig változatlan maradt, az előbbiek 
túlsúlyával. 1788/89-ben csak 17jogász kezdte meg tanulmányait a 71 bölcsésszel 
szemben, 1799-re a jogászok száma 76-ra, míg a bölcsészeké 144-re emelkedett. A 
2:1 arány csak az 1830-as évek végétől változott meg, amikor a joghallgatók a 
akadémisták felét tették ki. 1846-tól némileg csökkent a beiratkozottak száma (110), 
míg 1847-től ismét jelentős a visszaesés (85, majd 82), ami a korábbi állapothoz 
való visszatérést jelentette. Neupauer János aligazgató 1847. augusztusában írott 
jelentéséből56 tudjuk, hogy a joghallgatók számának visszaesése a nagyváradi aka
démia tanárait is nyugtalanította. A csökkenésnek három tényezőjét emelték ki: 
egyrészt okolták érte a Nagyváradon tapasztalt drágaságot, amely „az iskolaév 
kezdetekor szokatlanul megmutatkozott”, másrészt a temesvári jogtani tanszék 
megnyitását, amely oda vonzotta az aradi és a bánáti ifjakat, harmadrészt „a szigo
rú iskolai fegyelmet” nem tűrő diákság döntését, hogy minden tiltó királyi rendelet 
ellenére az evangélikus lyceumokban (Kecskemét, Sziget, Szarvas) igyekezett ta
nulmányait folytatni, vagy vizsgáit letenni.57 58 Az aligazgató a diákok egyik komoly 
problémájaként jelezte feletteseinek, hogy „a természetjog, bánya és büntetőjog 
latin nyelven adatnak elő, ...a nyelveknek nem tudása miatt még á jobb ifjak sem 
tudták leküzdeni az akadályt, s előmutatni á tőlök várt sikert”. Bár a tanár - a 
nehézség áthidalására - minkét nyelven előadta a legfontosabb ismereteket, 
Neupauer a megoldást vagy a latin ismeretek magasabb szintre emelésében, vagy - 
amit célravezetőbbnek értékelt - a magyar nyelven tartott előadásokban látta.

A megszerzett tudás felhasználását illetően a végzettek elhelyezkedésének ada
tai nyújthatnak támogatást. Az 1832/36. évben végzettekről Lázár Mihály készített

55. Bozóky Alajos, aki az 1870-es évektől részt vett a királyi akadémiák újjászervezésé
ben, majd 1879-től a nagyváradi akadémia igazgatója lett, két terjedelmes munkát 
szentelt az intézmény történetének. Bozóky Alajos: A nagyváradi kir. Jogakadémiá
nak vázlatos történelme alapíttatásától az 1870/1871 tanévvégéig. Nagyvárad, 1872. 
Bozóky A.: i. m. 251-252. Az 1780-as években 100 fő alatti a hallgatói létszám.

56. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 21. cs. 1847. aug. 28-án írott végjelentés. Az 
előadás ideje rövidült, ezért rendkívüli órákat is tartottak, ami a diákságnak nem na
gyon tetszett.

57. 1847. december 20-án a katolikus ifjaknak szigorúan megtiltották “a helvét vagy ágostai 
vallásúak köz intézményeiben tanulni”, az így szerzett bizonyítványokat érvénytelen
nek tekintették.

58. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 7. cs.
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egy tanulságos kimutatást58. Azt jegyezte fel, milyen feladatokat kaptak, állásokat 
láttak el a jogakadémia végzettjei. Megállapíthatjuk, hogy viszonylag gyakori volt 
közöttük az uradalmi tiszt (pl. Drágán János a belényesi uradalomban urasági tiszt, 
Köteles József a váradi káptalannál gazdatiszt, Rusch Pál gazdatiszt, Tivadar Já
nos egykori nagyváradi diák a püspökségi uradalomban lett uradalmi tiszt, Orisek 
Vencel gróf Wenkheim uradalmában nyert alkalmazást), de akadtak köztük mér
nökök mint Kubik András, pénztárnokok mint Parola Ferenc, városi jegyzők mint 
Holczman (újabb nevén Holdi) András Váradolasziban, vagy helytartósági osz
tályelnöki titkár mint Szalai Miklós 1849/50-ben Nagyváradon. De szép számmal 
futottak be nagy karriert a végzettek közül: Csapó Lajos a sárréti járás főszolgabí
rójaként szolgált. Orosz Antal 1849-ben kormánybiztosként tevékenykedett, Lázár 
Mihály királyi tanácsos lett, a III. osztályú vaskorona rend lovagja, királyi bíró. 
Ormos Péter szintén királyi tanácsos lett és Arad vármegye alispánja, Somosy La
jos pedig a Honvédelmi Minisztériumban osztálytanácsosságáig vitte. Jancsik 
Mihály Kassán tanított a Jogakadémián, Detrich Zsigmond a koronázó országgyű
lésen képviselte Székesfehérvár városát. Haller Sándor grófot bihari, majd zarándi 
főispánná nevezték ki.

Az 1840-es évek beiratkozási jegyzőkönyvei a diákok vallási-társadalmi hova
tartozásának vizsgálatához is adalékokat szolgáltatnak. 1844-ben59 a 188 diák több
sége (147 fő) volt katolikus, a 26 görög-katolikus és a 14 ortodox mellett. A diákok 
32 megyéből érkeztek, a többség azonban Biharból (56), Szatmárból (14), Ternes 
(14) és Arad megyéből (14). Mellettük Békés (8), Csongrád (9) és Szepes (8) terü
letéről érkeztek még nagyobb számban. A legtávolabbról egy marburgi joghallgató 
- Weck Antonius- utazott Nagyváradra. A bihariak közül húszán voltak nagyvára
diak, s csupán ketten váradolasziak. 1847-ben a másodévi joghallgatók (41 fő) 
közül 4 görög-katolikus és 2 helvét hitvallású tanuló (mindketten nagyváradiak) 
volt, a többiek mind római katolikusok. A hallgatók csaknem fele ( 17 fő) bihari, 11 
diák nagyváradi volt. Arra a kérdésre, hogy hol járt iskolába, két kivétellel (Ko
lozsvár és Sziget) mindenki azt válaszolta, hogy Nagyváradon. A szülők között 
csak tíz volt nemesi származású, köztük a magát görög-katolikusnak valló és Nagy
váradon lakó Gálbory Samu. További két unitus vallású volt két helybéli lelkész 
(Nyisztor Vazul és Román János), akik midketten magyar nemzetiségűnek mond
ták magukat.60 Az elsőéves jogászok (28 fő) között 6 görög-katolikus, három orto
dox, és két helvét hitvallású tanuló iratkozott be. A bihariak száma 13, a nagyvára-

59. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 19. cs. Egy tanuló nem közölte vallását. 
BozókyA.: i. m. 251-252. szerint 1844-ben 280 (!) hallgatója volt az akadémiának.

60. Uo. A nemzetiségi beírást nem lehet autentikusnak tekinteni, hiszen mindenkit ma
gyarnak tüntettek fel. A harmadik görög-katolikus apa Moldovány Lukács 
szentmihályteleki (Kolozs megye) földműves volt.
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diáké 8 fő. Iskoláikat öten nem helyben (Szegeden, Kassán, Egerben, Szatmáron) 
végezték. A szülök között csak három nemes volt (a Varasd vármegyei Czibóczy 
József horvát nemzetiségűnek írva), de a szilágysomlyói főbíró, Bocsánczy Már
ton is ide küldte 23 éves György nevű fiát tanulni. A 74 másodéves bölcsész között 
21 görög-katolikust, két ortodoxot, négy helvét és két izraelita hitvallásút találunk. 
28 diák érkezett bihari településről, ebből 18 Nagyváradról való. Az apák között 
csak három nemest, de igen sok polgárt, sőt földművest találunk. A 64 elsőéves 
bölcsész közül 12 unitus és egy ortodox vallású volt. Csak 18-an voltak bihariak, s 
nagyváradiak heten. A beiratkozottak között nyolcán vallották magukat nemesek
nek. Az alapozó bölcsész képzésben az ország távoli tájairól érkezett diákokat ta
lálunk, míg a jogi képzés inkább - az eredeti célkitűzésnek megfelelően - a keleti 
országrész szükségleteit elégítette ki.

A diákok szüleinek társadalmi hovatartozását nem lehet mindig teljes bizonyos
sággal rekonstruálni.61 Az 1844-es adatsor részletes vizsgálata szerint a nemesek 
száma volt jelentős (34), mellette a tisztviselők (ispán, fiskális, nótárius, urasági 
tiszt) száma kimagasló (28), s ehhez kapcsolódhatott a pap, kántor (14) apák száma. 
A nemes szülők számát növelték az özvegyek, akiknek egy része (8) nemesnek 
nevezte magát. Városlakó cívis 19, míg iparos 20 fő mellett a paraszt (colonus) csak 
9 fő volt. Ebben az évben még három tanárt (professzort) valamint egy-egy orvost, 
mérnököt és tipográfust találhattunk a beazonosítható foglalkozások között.

Az igazgatói jelentések a diákok munkáját és az oktatást kielégítőnek értékel
ték. 1847-ben a próbatételekjó szereplést mutattak, „csak egyetlen egy volt a nagy
váradi l-ö évi joghallgatók között olyan is, ki a leczkék mulasztása, előmeneteli 
hiány, éjjeli kóborlás, és a tanácsülésbe lett megidéztetésre meg nem jelenése mi
att az iskolából kirekesztetett.”

A Helytartótanács az ifjúság részvételét a megyei gyűléseken erősen tiltotta. 
Ezt 1847 decemberében is megismételte, azzal, hogy tekintettel a drágaságra „a 
szokott farsangi tánczvigalmak megvitatnak az ifjúságnak.”62 Bizonyos tilalmakat 
a vármegye is bevezetett. 1818-ban a tőrös botok viselésétől az egész tanulóifjúsá
got, 1827-ben a pipázástól az akadémiai ifjakat tiltották el.63

Az akadémia tanulóit különféle alapítványok is segítették. 1846. március 25-én 
Fogarassy Mihály egykori aligazgató (prodirector) - aki már 1840-ben az akadé
mia alapítványi pénztárának gondviselője volt - a nagyváradi katolikus ifjak szá
mára egy ezer forintos alapítványt tett, amelynek kamataiból az egyik évben egy

61. Uo. Az özvegyasszony fia megnevezés társadalmi helyzetet nem jelölt pontosan, s 
hasonló a helyzet, ha a diákot árvának tüntették fel.

62. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 21. cs.
63. BozókyA.: i. m. 160-161.
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bölcsész, míg a másik évben egy joghallgatónak kívánt ösztöndíjat nyújtani. (Az 
ösztöndíj létesítését 1847-ben hagyták jóvá.)64

1847-ben útjára indítottak egy gyűjtést65 a „szegény beteg ifjakat ápoló” ún. 
Kóroda létrehozására, amelynek működtetéséhez az akadémia korábbi alapítványa
it is fel akarták használni. A gyűjtés elindítója és az alapítványi pénz kezelője 
Neupauer János lett, akinek kezéhez három hónapos adakozás után 213 ezüst forint 
és 30 krajcár gyűlt össze. A pénzt betették a nagyváradi takarékpénztárba, amihez 
1848-ban további 77 forintot gyűjtöttek. Addig is, amíg az alapítvány tényleges 
működését megkezdhette, megtették az első lépéseket a diákok gyógyításának meg
szervezésére. A pénz kamatából fedezték a gyógyszereket, a „díj nélküli” gyógyí
tást pedig egy Lukács János nevű orvos végezte. Sok terhet vállalt magára Bercsinszky 
Károly gyógyszerész is, aki évi 25 forintot elengedett a gyógyszerek árából.

Oswald Ferenc akadémiai aligazgató 1747. november 14-én a betegeskedő if
jak ápolását segítő alapítványt Neupauer János nevéhez kötötte, aki 1847. július 
15-én az „Académiai tanácsülésen” vétette jegyzőkönyvbe a kezdeményezést. Az 
aligazgató Fogarassy püspök alapítványán kívül ekkor még négy korábbi alapít
ványt sorolt fel, amelyeket számításba lehet venni a terv megvalósításához: Szanczy 
kanonokét 227 forint 55 krajcár értékben, Kondé püspökét szegény éneklő tanulók 
számára 378 forint 47 krajcár értékben, Jedlicska kanonokét 3000 forint és Jedlicska 
„Szent László alapítványát” 4000 forint értékben.66 Oswald aligazgató a 7606 fo
rint és 42 krajcáros összeg egészét a Kóroda létrehozására szerette volna fordítani. 
1848 január 6-án egy hangversenyt is rendeztek, amiből 67 ezüst forint és 30 kraj
cár folyt be. (A tanárok 10 ezüstöt ajánlottak fel.) Az alapítvány azonban a forra
dalmi események miatt nem tudta a hasznos elképzelést megvalósítani.

A kétéves bölcsész képzésnek 1850-ig 24, a jogi képzésnek 39 jogtanára és 6 
magántanára volt. A tanárok egy része a nagyváradi premontrei gimnázium okta
tói közül került ki, nagyobb hányaduk az ország más vidékeiről érkezett. Megbe-

64. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 15. cs. Fogarassy a Jedlicska kanonok által 
Sántha József táblabíróhoz kamatra kihelyezett 4000 forintot visszaszerezte, mivel 
egy fél év eltelte után nem látta biztosítottnak a 6% kamat megfizetését. Sántha József 
örököseinek, Sántha Jánosnak és Györgynek történt a törvényes felmondás.

65. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 26. cs. Az első adakozó maga Neupauer volt. 
A helybeli káptalan pl. 27 forintot adott. A szegény ifjak orvosa egy erre a célra ké
szíttetett könyvbe a beteg neve mellé beírta a szükséges gyógyszert. A gyógyszerész a 
könyvbe bevezette az átadott orvosságot, majd visszaküldte azt az orvosnak.

66. Uo. Szenczy alapítványa a kincstárnak volt kiadva, a Kondé alapítvány a megyei 
közpénztár kezelésében volt. A Szent László alapítvány kamatát 10 ifjú között osztot
ták meg, akik „a váradi piacon álló Szent László szobor előtt minden szombaton a 
Laurétomi Létániát énekelni s hozzá tartozó imádságokat mondani tartoznak”.
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csillésüket jelzi, hogy pl. Keresztúry József történelemtanár 1808-ban kiemelt fi
zetést kapott, majd I. Ferenc 1822-ben címeres nemeslevéllel jutalmazta, SteindI 
Ferenc matematikus (volt jezsuita) szintén kiemelt személyi fizetéssel rendelke
zett.67 Brassói Miller Ferdinándot a pesti próbatételen választották ki, s előbb a 
gimnáziumban, majd 20 évig a jogi karon tanított, az első könyvtárnoka volt az 
intézménynek.68 Az 1839-ben jogtanárrá kinevezett Neupauer János, Bihar vár
megye táblabírája, Szepesváraljáról érkezett a megyébe. Saját bevallása szerint 
„magyar, német és tót” nyelven beszélt, s 1841-ben „tanári koszorút” szerzett, egyike 
volt a tehetséges és reformokat támogató, előadásait magyar nyelven tartó taná
roknak. (Nevét 1848-ban Földy-re változtatta.)69 A „haladás föltartózhatatlanságát” 
hirdető Neupauper (Földy) János nagy népszerűségnek örvendett, amire 1855-ben 
így emlékezett: „A tisztelkedések az ifjúság és tanártársaim részéről annyira men
tek, hogy irigységet és nem csekély kellemetlenséget támasztottak”70

Az intézmény a jezsuiták könyvtárát örökölte, amit néhány tanár hagyatéka 
bővített. Neupauer 1847. évi jelentése igen rossz állapotban lévőnek írta le a könyv
tárat, ami „alig érdemli meg e nevezettet, mert azon felül, hogy évek óta rendezet
len állapotban hever, és a közhasználat alól el van vonva, a benne igen csekély 
számmal lévő régi és minden belértéket nélkülöző munkák többnyire csonkák és 
haszonvehetetlenek.” Ezt a helyzetet - ami egyáltalán nem volt általánosan jellem
ző a korszak iskoláira - az aligazgató veszteségnek tekintette a tanári karra, de úgy 
vélte, hogy az „általános értelmiség nem csekély kárával” is jár, ezért a tanári 
testület nevében kérte ennek az „ügyefogyottságnak” megváltoztatását.71

67. BozókyA.: i. m. 66-67. Keresztúry 100, míg SteindI 300 forintos pótlékot kapott.
68. Uo. 72. Kollár Ádám munkatársa volt Pozsonyban, majd élete végén a Magyar Nem

zeti Múzeum igazgatója lett.
69. Uo. 88. A forradalom idején a vésztörvényszék bírája volt, amiért halálra ítélték, majd 

15 év várfogságot kapott. Eötvös József 1869-ben Bihar vármegye tanfelügyelőjévé 
nevezte ki. Az akadémián az 1790. évi országgyűlés döntése alapján az 1791/92-től 
magyar nyelv és irodalom tanszéket is létesítettek. Első tanára Zombory Bálint volt. 
Uo. 158. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 25. cs. - Értesítvény a nagyváradi 
királyi akadémiában lévő jogtanítókról 1847/48-dik tanévre. Neupauer János ekkor 
36 éves, két éve a tudományos életben is jelen lévő tanár voit.

70. 1855. március 8-án, névnapján a josephstadti börtönben emlékezett vissza ifjúkorára. 
1855. áprilisában is azt írta be naplójába: „Az idő nem áll meg. A haladást feltartóztatni 
nem lehet. Aki erről kételkednék, vegye kezébe a történet lapjait és hasonlítsa össze a 
jelenkor törvényeit, szokásait az emberiség életét csak a múlt egy-két évszázadnak tör
vényeivel, szokásaival s életével.” Földy János töredékes naplójegyzeteit „Világostól 
Josephstadtig 1849-1856” címmel Balassa Imre adta ki. Bp., 1939. 223., 240.

71. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 21. cs. 1849-ig a történelemtanárok egyúttal könyv
tárosok is voltak. 1836-tól egy Krausz G. László nevű tanár idején romlottak ennyire az
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Valószínűleg a fennálló hiányosságok orvoslásának igénye vezette az akadémia 
vezetőit, amikor lemásoltatták a Toldy Ferenc vezette pesti egyetemi könyvtár sza
bályzatát (elfogadva 1848 februárjában).72

A komoly könyvtárra azért is szüksége lett volna a tanároknak, mert 1796-tól az 
akadémiai tanároknak tudományos munkát kellett végezni, s az előírások szerint „tu- 
dori rangfokozatot” is kellett szerezniük. Időnként szakértőknek kérték fel őket, ami 
megkívánta tudományos képzettségük szinten tartását. 1794-ben pl. a vármegye kér
te fel Tomcsányi Ádám akadémiai tanárt, hogy mondjon szakvéleményt a szalárdi 
savanyúvízzel kapcsolatban.73 „Kis Asszony havának 4dikén mellénk vevén az itten 
lévő Királyi Akadémiában á Természetieknek Professorát Tomcsányi Ádám urat, 
Szalárdra ki mentünk, és ottan mindenekelőtt á víznek minemüségét bővebben meg 
vizsgáltuk, minémü próbákat tett légyen Doctor Báti Ur jelenlétében á fent említett 
Professor ur az ide rekesztetett jegyzésekből bővebben kitetszik... mivel a víznek 
minemüsége jónak s á valóságos Mártiális Víznek lenni” találtatott - állt a 
Váradolasziban megírt jelentésben.

A tanárok között nem minden kérdésben volt egyetértés. 1832-ben a Helytartóta
nács Vas Tóbiás Alajos tanár elnökletével kivételesen még engedélyezte a másodéves 
joghallgatók önképzőkörének megalakulását.74 A kör tagjai a tanév végén a helyi és a 
vármegyei értelmiség részvételével „a Félix-furdőben ...nagyszerű bankettet rendez
tek.” A rendezvény olyan , jól sikerült”, hogy hatása miatt hosszú ideig nem hallunk a 
diákok Önképző-körének működéséről. Csak 1846-ban eszközölte ki Fogarassy Mi
hály aligazgató, hogy miután az 1844. évi 2. te. szerint az akadémia hivatalos nyelve 
is a magyar lett, alakíthassanak a tanulók egy „önképző-egyletet” és egy zeneegyle
tet. (1839-ben Fogarassy Mihály aligazgató volt az, aki V. Ferdinánd születésnapja 
alkalmából Bécsben saját költségén vásároltatott meg az uralkodóról egy olajképet, s 
azt nagy ünnepség keretében elhelyeztette az akadémia dísztermében.)

Talán az egyletek működésének is szerepe lehetett abban, hogy a Helytartóta
nács Mikussay János, Vass Tóbiás és Novobáczky András tanárokat 1846-ban a 
„felsőbbség rendelkezése ellen tanúsított törekvésök” miatt75 az összes tanár jelen

állapotok. A temesvári Lyceumban a Csanádi püspök és más adakozók felajánlásából egy 
évi 1000 pengő forintos alapítvány kamatait használhatták a tanárok könyvek vásárlására.

72. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 28. cs.
73. Statny Oblastnÿ Archív Levoőa. Inv. 6. 148. Sign-Fasc. XV. No. 2/a kart. 17.- Szalárd 

(1794-1796)
74. BozókyA.: i. m. 161. és 163. A tanárok tevékenységéről nincs pontos adatunk.
75. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 22. cs. Mikussay János a Helytartótanácshoz 

intézett egy folyamodványt, amit “szerénytelen és kíméletlen kifejezésekkel telt”-nek 
minősített a püspöknek írott, s a helytartótanácsi ülésről tudósító válaszlevél. Az aláírók: 
gr. Keglevich Gábor, Vorsich József és Beöthy Alajos nagyváradi tanulmányi főigazgató.
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létében megdorgálásra, szigorú megintésre ítélte, külön figyelmeztetve őket, hogy a 
„felsöbbség rendeletéit tisztelettel fogadván, azokat óvásokkal, vagy ellentmondás
okkal illetni ne merészeljék.” Mikussay a természettan, természettörténet és a mezei 
gazdaság tanára volt, akit már 1745 decemberében „tantételeinek” megváltoztatá
sára utasítottak (bár arra nem derült fény, mire vonatkoztak ezek a tantételek).

Miközben a nagyváradi akadémiában a „magyar nyelven előadott tudományo
kat tekintve” kielégítőnek tekintették az oktatást, külön kiemelték, hogy „Mikussay 
János természettan és Vass Tóbiás magyar nyelv és irodalom tanárai sem tanári 
kötelességeik teljesítésében, sem a fegyelem fenntartásában nem fejtettek ki olly 
erélyt, milyent tőlük várni lehetett, miért is felsőbb helyről az első szigorú megro
vást vont magára, a másik az előadások folytatásától is felmentetett.” Vass Tóbiást a 
konfliktusok következtében 1847-ben hivatalából felfüggesztették, s Turcsányi Vincét 
a statisztika és bányajog tanárát bízták meg helyettesítéssel, a magyar nyelv és iro
dalom tanszék vezetésével. Ugyanakkor Novobáczky András hittantanárt és szóno
kot hivatalából végképp felmentették és 600 pengő forinttal nyugdíjba küldték.

Az akadémia iratai között 1837 júliusából fennmaradt egy olyan egylet76 alap
szabálya, amelynek célja „ezen T. Bihar Vgyében kebelezett Rézbánya és Vaskoh 
vidékére az ottani természeti ritkaságok és ipari nevezetességek megtekintése vé
gett utazási kirándulást tűzvén ki”. A résztvevő „polgárok” nem a célkitűzéssel, 
hanem az alapszabályban foglalt alapelvek megfogalmazásával kapcsolódtak a 
reformokat támogatókhoz. A társaság demokratikus alapelveket határozott meg, 
amikor kimondta „mindenki egyenlő joggal bír, mint szintén a terheket is egyenlő
en tartozik viselni”, illetve „indítványt minden időben minden tag tehet, melynek 
el vagy nem fogadásáról a többség határoz”. A társaság jegyzője77 a nagyváradi 
joghallgató, Hoványi Lajos volt, akit az 1847/48-as tanévben az akadémia jogta
nárai között találunk, s aki ekkor már 8. éve tanított a tanintézetben. A természet 
értékeit felkutató társaság tagjait tehát korántsem sújtották a tevékenység meg- 
akasztásával, mint az említett tanárokat.

1848. március 23-án „tanácskozmány tartatott”, amelyen a diákok és a két kar 
tanárai egyaránt igyekeztek kihasználni az országos politika változásait. A tanuló- 
ifjúság egy hatpontos tervezetet terjesztett elő. Az első három pontban a diákok a

76. A. N. - D. J. B. fond Academia de drept, 9. es. A 7 pontos szabályzat mellett tisztség
viselőket választottak, s 3-3 pengő forint hozzájárulásban is megegyeztek, amihez 
még egy-egy pengőt az esetleges bírságok fizetésére előre befizettek.

77. Uo. Étel-ital tárnok Szilágyi Lajos, pénztárnok Lukács János, lovászmester Verbán 
Antal, tanyamester Verbán Endre, lommester Lukács Miklós, segédek Lukács Antal 
és Verbán Márton voltak. A tanyamester kötelessége volt pl. „Jó tanyáról, éjjeli ké
nyelmes hajlékról, ételről-italról gondoskodni, hogy a társaság e részben fogyakozást 
ne tapasztaljon.”
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katolikus egyházi szertartások alól kértek felmentést, (a, A mindennapi sz. misére 
való járás szüntettessék meg, egyedül ünnep és vasárnapnapokra hagyatván fel. b, 
A sz. járdalatok alól - az úrnapiakat kivéve mentessenek fel. c, A sz. gyónás, s 
oltári szentséghezi járulás egyedül a húsvéti ünnepekre hagyassékfel. ) Az akadé
miai tanács az első pont teljesítésére hajlott, a két utóbbit a felsöbbség véleményé
től tette függővé. A d. pontban az ifjak a nyilvános mulatóhelyek tiltásának eltörlé
sét kérték, amire „a jó magaviseletű s hivatalos kötelességeiknek pontosan megfe
lelő ifiakra nézve elnézést gyakorolván” szintén megengedő választ kaptak. A kö
vetkező kérés az osztályozás eltörlésére vonatkozott, amely „iránt örömest enged a 
tanári kar”, kivéve a szorgalom és az erkölcs rovatokat. Utolsó kérésként a délutá
ni felolvasás megszüntetése szerepelt, amivel a tanárok egyetértettek.

A diákok szerettek volna a „nemzeti őrseregben tevőlegesen részt venni”, ami
re Beöthy Ödön is kérte az iskola elöljáróit. A válasz ez esetben is megengedő volt, 
csak arra hívták fel az ifjakat, hogy az iskolába járást és kötelezettségeiket ne ha
nyagolják. (A felvetés megvalósulását elősegítette, hogy 1848 májusában tartották 
az akadémián az utolsó előadásokat!)

Hazafiúi kötelességtől vezérelve a tanári kar tagjai készítettek továbbá egy ja 
vaslatot, amelyet az országgyűlés elé akartak terjeszteni. Ebben a tervezetben az 
iskola kormányzását az oktatásban érdemeket szerzett, az akadémia székhelyén 
lakó tanárokra kívánták bízni, s az intézményt országgyűlési képviseleti joggal 
kérték felruházni. Kiálltak a tudományosság és a „kifejlettebb alkotmányos élet 
igényeinek” megfelelő tanszékek működése mellett, miközben a teljes tanszabad
ságot hirdették. A könyvtárak bővülését legalább olyan fontosnak érezték, mint a 
testgyakorlás intézetének felállítását. A tanári karral kapcsolatos állásfoglalásuk 
még napjainkra is őriz megszívlelendő tanulságokat: „A tanárok úgy láttassanak 
el, hogy egész életidejöket a tudományoknak szentelhetvén, élelmi gondokkal küz
deni, avagy a tudományok elhanyagolásával más mellékes keresetmódhoz folya
modni ne kénytelenittessenek;... 20 évnél tovább szolgálni ne kényteleníttessenek, 
hanem azontúl vagy más hivatalokra előléptessenek, vagy egész fizetéssel nyugdí- 
jaztassanak. ”78

78. A.N. - D. J. B. fond Academia de drept, 25. es. A tanácsülés Osvald Ferenc aligazgató 
elnökletével a kinevezett miniszterelnökhöz és „tanulmányi és nevelési” miniszter 
urakhoz üdvözlő távirat elküldését határozta el. Bozóky A.: i. m. 8. csak a tanárok 
tervezetét közölte.
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Résumé

Klára Papp: “Going to school is almost like going to church”. Catholic school
ing in Várad from the expulsion of the Turks to the Civic Revolution

Nagyvárad, as episcopal see had been an important basis of the Hungarian educa
tion since medieval times. After the spread of reformation, a printing house, as 
well as a college known all over the country were working. This essential basis of 
education was completely destroyed by the occupation of Várad castle by the Turks, 
although the students and the press could be rescued from the devastation -  partly 
with the consent of the Turks. After the reoccupation of the castle in 1692, the 
bishopric and the chapter received the city and their lands back, as a result of 
which Nagyvárad grew one of the most important centres of Catholic schooling. 
Besides the organization of elementary shools, grammar school education and priest 
training also got an important role as a result of the inexhaustible activity of the 
existing bishops and canons. The essay is examining how the Catholic Church 
organized the multiple-stage educational system in Nagyvárad after the expulsion 
of the Turks, in what conditions the rectors and the teachers taught, and what kind 
of foundations were created by the bishops and canons to provide the financial 
basis of education.
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