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1. 
 
Erdélynek főiskola-szervező fejedelmei szándékuk megvalósítá-

sában egyúton haladtak. Akár János Zsigmondot, Báthory Istvánt, 
Bethlen Gábort, akár a Rákócziakat nézzük, egyetértettek abban, 
hogy az országnak egyetemre szüksége van, és hogy annak tanári ka-
rát a legjobb erőkből kell összeállítani. A hazai tanulás szükségessé-
gét legvilágosabban Báthory István fejezte ki a kolozsvári egyetem 
alapítólevelében. Ő olasz egyetemen tanult, és így tudta, hogy költ-
ségesség tekintetében mit jelent a külföldön tanulás. Szegénysége 
miatt a külföldi tanulás hiányában mennyi tehetség kallódik el fel-
használatlanul. Ugyanezt érezte át Bethlen Gábor is, amikor legalább 
itthon alkalmat kívánt adni a tanulásra. 

Tisztában voltak mindannyian azzal, hogy az egyetem tekinté-
lyét elsősorban tanárainak arravalósága adja meg, azért a tanári kar 
összeállításában, a hazai tanárok mellett külföldiek alkalmazását is 
számításba vették. A nemzetközi latin nyelv használata és az egye-
temek meglehetősen hasonló szervezete miatt szándékuk végrehajtá-
sa nagyobb nehézségekbe nem ütközött. János Zsigmond megbízot-
tat küldött ki jeles külföldi tanárok behívására. Bethlen is, majd a 
Rákócziak is több külföldi tanárt nyertek meg főiskolájuk számára. 
Báthory István meg az akkor virágzó jezsuita rendet bízta meg a tőle 
alapított kolozsvári egyetem ellátásával. Mindegyik fejedelem isko-
laalapítását saját egyháza keretébe illesztette be. A közoktatás ugyan-
is akkor a vallások hivatása volt. Az uralkodók szervezéssel és gaz-
dag alapítványokkal támogatták az iskolát. A főiskolák kapui azon-
ban bármely vallású és bármely nemzethez tartozó tanuló számára 
nyitva állottak. Az egyházak tehát országos feladatot oldottak meg. 

Báthory Istvántól alapított jezsuita egyetem tanárai között vol-
tak erdélyi magyarok, akárcsak a többi fejedelem főiskoláján. Az ő 
egyeteme sem távolodott el az erdélyi gondolkozástól, sőt a vitatko-
zásra feltett kérdések, egy-egy előadott színdarab és a hazai viszo-
nyokhoz való alkalmazkodás tanúsága szerint e gondolkozásba egyre 
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jobban beleilleszkedtek. A fejedelem és vele együtt az ország minden 
vallású rendei a jezsuitákban képzett tanárokat láttak, ennek 
megfelelőleg tőlük sokat vártak. Bíztak abban, hogy nem kísérletez-
nek, hanem más országokban alkalmazott tanítási rendjükkel lépnek 
Erdély földjére. 

E tanítási rendszer pedig az akkori idők kívánalmait kielégítet-
te. Az egyetem szoros kapcsolatban állott a gimnáziummal, sőt a 
gimnázium mint nyelvi fakultás (facultas linguarum) az egyetemnek 
egyik karát alkotta. A tulajdonképpeni egyetem bölcseleti és teológia 
karra oszlott. A bölcseleti tanulmányok két évig tartottak. Az első év-
folyam tárgyai: a logika, metafizika, a második félévben ezekhez já-
rult még a matematika. A második évben fizikát (kinematika, dina-
mika, kozmográfia, hőtan, fénytan, cseppfolyós testek statikája) ta-
nulták, a második félévben etikát is. Betetőzésül a teológia követke-
zett, melynek tanulmányozása négy évet vett igénybe. Tárgyai vol-
tak: dogmatika (I–IV.), szentírás-magyarázat (I–IV.), kánonjog (III–
IV.), hitvitázás (I–II.), továbbá egyháztörténelem, ékesszólástan, hé-
ber és görög nyelv. A theologia moralis és a kazuisztika1 tanítása 
nem minden főiskolán ment egyöntetűen.2  

Báthory István alapítólevele és a vitatkozásra tett kérdések ta-
núsága szerint az ő egyeteme is bölcseleti és teológiai karral indult. 
Az egyetemi fokot bizonyította, hogy a főiskola egyetemi fokozato-
kat (borostyánkoszorús, magister, doctor) osztogatott. Az alapítóle-
vél 1581-ben kelt.3 Ez évben már benn a városban kezdődött a taní-
tás, addig, 1579 óta, künn, Kolozsmonostoron működött a főiskola. 

A jezsuiták 1588-ban történt kiutasításuk után csak megszakí-
tással folytathatták tanítói munkájukat. Tevékenységük nagyobb ará-
nyú kibontakozása csak a fejedelemség megszűnése után következett 
be. Most kezdődő munkásságuk 1773-ig tartott, alkotásuk azonban 
ez időn túl is századokon keresztül megmaradt. 

A fejedelemség után beállott új helyzetben a Habsburg-ural-
kodók meg a katolikus társadalom pártfogása és visszanyert vagyona 

                                                 
1 kazuisztika – lat. casus ’eset’ szóból, a katolikus erkölcstanban az a módszer, amely az 
erkölcsi parancsokat és törvényszerűségeket nem összefüggő tud.-os rendszerben tárgyalja, 
az egyes eseteket elválasztja az általános törvényektől, teológiai értelemben elkülöníti a 
parancsot a tanácstól, kidolgozza a törvények lehetséges megvalósulási formáit. 
2 Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I., 98–102. 
3 Veress Endre, Font. Rer Trans. I., 91–92, 127–132.. 
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révén a rend a nagyobb munkalehetőséghez jutott. Ekkor nemcsak 
középiskolákat nyitott, vagy a meglévőket jobban felszerelte, hanem 
a főiskolai oktatást is megkezdette. Gróf Apor István erdélyi kincs-
tartó 8000 forint alapítványával lehetővé tette, hogy 1698 óta a böl-
cseletet is tanították.  

A XVIII. században újraéledt főiskola kezdetben Collegium 
Academicum, akadémiai kollégium nevet viselte. Élén állott az aka-
démiai rektor (rector academicus), neve 1725-től rector magnificus. 
Segítője a cancellarius, amely a hivatalt többször egyben maga a rek-
tor töltötte be. A kancellár feladata abban állott, hogy a tanulmányok 
menetére és rendjére ügyeljen. Tulajdonképpen ő volt az akadémia 
igazgatója. Az 1720-as években a kolozsvári akadémián a rektor egy-
ben kancellár is volt, utóbb a két tisztséget két kézben találjuk.4 

A karok számát 1703-tól kísérhetjük figyelemmel. Ez évvel kez-
dődőleg két egykorú értékes forrás kínálkozik, amelyek a főiskola 
szervezetére felvilágosítást adnak. Egyik magának a főiskolának a  
Névkönyve. E könyv magában foglalja a rektornak, kancellárnak, a 
jezsuita tanároknak nevét évről-évre a tanulók névsorával együtt. A 
tanulók nevét karok szerint tünteti fel. A másik egykorú forrás a je-
zsuita diákotthonkarok szerint tünteti fel. A másik egykorú forrás a 
jezsuita diákotthonban (convictus) lakó tanulók névsora 1703-tól 
kezdve osztályaik, vagy vagyonukhoz mért ellátásuk (I–II–III. asztal) 

                                                 
4 A kollégium 1703-tól 1772-ig terjedő kéziratos Névtárából vett adatok. Ebbe Dávid Pál a 
következő megjegyzést tette. „Notandum: pro distractione a tolleratio után ezen könyv ke-
zemhez került, és nékem adatott, által attam Minorita P. Béla Andrásnak mint jó emberem-
nek, kiis ottan ottan szép jedzékeket tett két testvéreiről s egyebekről is. Nagy káris az, mi-
dőn holmi nevezetes történt dolgokat fel nem jegyez az ember jövendőbeliek olvasására, 
mivel midőn ollyan régiséghez akadhat az olvasó, kiből valamit tanul, vagy pediglen köz-
ben hallgatván mások régiségekről mit szóllanak, tehát folyamatosan tud hozzá szóllani. 
Ebben magomat vádolhatom, hogy eleitől fogva ottan történt nevezetes dolgokat nem je-
gyeztem fel magamnak.” E Névtár Dávid Páltól 1791-ben fiához, Dávid János nagyenyedi 
kántor és orgonistához került, ő pedig 1811-ben Br. Toroczkay Józsefnek adta át. A kézirat 
a Toroczkay család levéltárával a budapesti Országos Levéltárba került. Címe hiányzik, 
lapszámozása nincs. A könyv vastagsága 4–5 cm, bőrkötéses, ívrétű, a végéről a be nem írt 
lapok hiányoznak. L. a marosvásárhelyi letéti osztályon őrzött Toroczkay-levelek 79. 
csómoját.   
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szerint.5 Kiegészítő adatokkal szolgál még a jezsuita rendház történe-
te az 1701. évvel kezdődőleg 1747-ig.6 A folytatólagos kötet lappang.7     

E forrásokból megállapítható, hogy a főiskola csak a bölcseleti 
karral kezdődött, hittudományi tanulók 1712-től szerepelnek. A böl-
csészeti kar első évfolyamának hallgatói a főtantárgyakról elnevezve 
logikus-ok, a második év hallgatói meg fizikusok. A teológiai hallga-
tók kevés számuk miatt (4–5–7) nem alkottak külön kart, a theologia 
moralist azonban 1712–1726 között tanították. Az ilyenek a theologia 
scolastica tanulására Nagyszombatba mentek. A hittanhallgatók ér-
dekében a metafizika tanítását közben annyira elmélyítették, hogy 
ennek hallgatói a bölcsészeti karban harmadik évfolyam gyanánt 
jönnek elő. A tárgyat inkább a teológusok tanulták, világi hallgató 
elvétve fordult elő. Így az évfolyam a teológia első évének is tekint-
hető. A bölcsészeti kar első és második évfolyamának hallgatói átlag 
világiak voltak néhány hittanhallgatóval vegyítve. 

A hallgatók rangsora e szerint alulról fölfelé számítva: logikus, 
fizikus, metafizikus, theologus moralis. A konviktusi bejegyzés gyak-
ran casistá-t (causus-eset-ből) azaz hitvitázót említ. Számokat illető-
leg néhány adat: 1711-ben logikus 11, fizikus 7. 1712-ben theologus 
moralis 4, fiziko-metafizikus 7, logikus 16. 1726-ban theologus 
moralis 7, metafizikus 8, fizikus 11, logikus 18. 1738-ban metafizikus 
15, fizikus 15, logikus 31. 1750-ben metafizikus 14, fizikus 20. Az 
utóbbi években az évfolyamokat kettőre vonták össze. 

A hallgatók többnyire magyarok voltak, főleg székelyek, állan-
dóan találunk azonban más nemzetbelieket is. Feltűnő, hogy a főne-
mes-ifjak milyen szép számmal látogatták a főiskolát. Közülük töb-
ben kiszolgáló diákot tartottak maguk mellett, akik szegény létükre 
ilyen módon tanulhattak. Ilyen diák-famulusok voltak a tanárok mel-
lett is. Mások mint felszolgálók (servitor, credentiarius) a tanárok 
vagy a diákok étkezésénél teljesítettek szolgálatot. Nemcsak középis-
kolások, hanem főiskolai hallgatók is. Évenként 2–4 ilyen főiskolai 
hallgató nevével találkozunk a konviktus névsorában. Voltak teljesen 

                                                 
5 Liber continens nomina et historias concictorum Claudiopoli anno 1703. (Kézirat a ko-
lozsvári piarista rendházban) 
6 Historia S. J. Claudiopoli ab anno millesimo septingentesimo primo ab exordio scilicet p. 
Chr. n. saeculi decimi octavi degentis. (Kézirat a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában)  
7 Jakab Elek azt állítja, hogy a kolozsvári jezsuita háztörténet Pray Györgyhöz, tőle meg a 
budapesti egyetemi könyvtárba került (Századok 189:6.), ott azonban nem volt fellelhető.  
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ingyen tartott főiskolai hallgatók is. Ezekhez járult a nagyszámú ala-
pítványos növendék: ezek egyes jótevők alapítványának kamataiból 
éltek. Ilyen módon jelentős számú diákság jutott ahhoz, hogy olcsón 
tanulhasson. 

A főiskolai tanárok száma az előadott tantárgyaktól függött. A 
bölcsészeti karon általában 5 tantárgy szerepelt. 1748-ban például ta-
nára volt a metafizikának, fizikának, logikának, matematikának, eti-
kának. Többször szerepel a „professor contraversiarum”. Egy sze-
mélyben is egyesülhetett e két feladat elvégzése.8 

A logikában a fogalomról, ítéletről, az okoskodásról, a módszer-
ről tanultak. A metafizika anyaga: ontológia (az Ens), aetiológia 
(okok tana), kozmológia (világ, természet, végzet stb.), lélektan (ben-
ne az angyalokról szóló tan is), a theologia naturalis (Isten és vallás). 
A matematika anyaga az algebra a másodfokú egyenletekig, geomet-
riából a síkmértan, tömörmértan, kúpszeletek. A fizika (általános, 
részleges és kísérlet) az egyenes- és görbevonalú mozgások, világ-
rendszer, fénytan, hőtan, az elektromosság, a cseppfolyós testek ta-
nával. Az etika anyaga: az általános erkölcstan (az ember természetes 
állapota, célja a boldogság), a természetjog a kötelességekről szóló 
tannal, a különleges erkölcstan a négy sarkalatos erénnyel (okosság, 
bátorság, önmérséklet, igazságosság), a társasviszonyból eredő tan 
(családi, polgári, uralkodói stb.).9 

A bölcseleti kar élén a dékán állott (decanus philosophiae). Mint 
dékán azonban – amint már említettük –, nem egymagában képvisel-
te az akadémiát; mellette a középiskolai tanulóknak (a nyelvtani, köl-
tészettani, szónoklattani osztályoknak) is volt dékánjuk (decanus 
linguarum). A két dékán a rektorral együtt alkotta a főiskola ma-
gisztrátusát. Hozzájuk csatlakozott – mint szintén szellemi vezető – a 
kancellár. 

A Collegium Academicum eszerint az intézmény elemi, közép- 
és főiskolai tagozatának összefogó neve. Az elemi ismeretektől felfelé 
a teológiával befejezőleg, ez a jezsuita egyetem felépítése.  

Az 1753. évben a főiskola elnevezésében azonban változás állott 
be. Ez évben ugyanis az akadémia névhez még az universitas elneve-
zés is használatba jött. A rektor így írta magát: „Collegii Academici et 
Almae Universitas Rector Magnificus”. Az ez évi rektor, Gáll András 

                                                 
8 Leggazdagabb adatokban a kollégiumi Névtár és a konviktorok könyve. 
9 Fináczy Ernő, i. m., I, 98–100.  
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egyben az egyetem kancellárja maradt; ezt a tisztséget ő már régóta 
viselte. Nagy elfoglaltságában helyettese Patai András procancella-
rius volt.10  

Az új elnevezés nyilvánvalóan a főiskola nagyszabású fejleszté-
sével függött össze. Ugyanis valószínűleg ez évben kezdődött a kol-
légium új épületének építése. Emellett az egyetem belső fejlesztésé-
nek gondolata már erősen forrott. Az állami nevelés egyre jobban 
népszerűsödő tervében új karok létesítése és új tárgyak bevezetése 
szerepelt. Az egyetemen néhány évig ugyan még az addigi dékánok 
maradtak meg, 1768-tól kezdve  azonban már két dékán: decanus 
theologiae és decanus philosophiae volt. Ezzel az egyetem formailag 
tökéletesedett; emellett csakhamar lényeges változások is bekövet-
keztek. 1768-ban 6, a következő évben 9 (köztük 3 világi), 1770-ben 
11 teológust (köztük 3 világi) találunk a konviktusban. 1771-ben már 
4 negyedéves teológus tanult az egyetemen. Az évek folyamán tehát 
számuk egyre emelkedett.  

A tanári kar és az előadott tantárgyak egyelőre a régi beosztás-
ban maradtak meg. 1753-ban például a dékánon kívül tanára volt a 
metafizikának, fizikának, logikának, etikának, matematikának, vitat-
kozástannak. A következő évi beosztás feltüntette, hogy a fizika 
egyetemes és részleges, és hogy az etika tanára a természetjogot (ius 
naturale) is tanította. A bölcselet tanári kara eszerint a dékánnal 
együtt 7, a rektorral együtt 8 tagból állott. Közben egy-egy tanár két 
tárgyat is tanított. 1755-től kezdve néhány évig a logikusokat I., a fi-
zikusokat meg II. éves filozófusoknak jelölve találjuk. Az egyetem 
hallgatóinak száma így alakult. 1753-ban metafizikus 10 (köztük 3 
pap), fizikus 28 (benne 2 pap), logikus 66. 1755-ben másodéves böl-
csészhallgató 39, elsőéves 57. 1768-ban fizikus 28, logikus 40. A hit-
tudományi kar 9 hallgatóval indult meg. 1772-ben, a jezsuiták mű-
ködésének utolsó teljes évében, logikus 36, fizikus 21. A teológusok 
számát nem jelölték meg, a konviktusban azonban 5 teológus lakott. 

Meglepő, hogy az egész kollégium mindennemű tanulóinak 
száma az akkori kor viszonyaihoz képest milyen nagy volt. Az első 
években, II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején, a tanulók még kis 
számban gyülekeztek, de számuk akkor is nőtt: 1703-ban 50, 1705-
ben 90, 1710-ben 104, 1711-ben 186 tanuló nevét olvassuk. A tanév 

                                                 
10 Kollégiumi Névtár 1753 és a szövegben jelzett években. 
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elején elég szép számmal jelentkeztek, de a háború miatt aztán idő-
közben elszéledtek. Jól jegyzi meg 1706-ban az iskolai Névtár: Mi-
ként a tavaszi időben a virágzó fák gazdagsága miatt nem mindig 
termékeny ősz bizonyítéka, ugyanúgy a tanév végét sem koronázza 
az ifjúság sokasága. Utóbb a létszám tetemesen emelkedett: 1712-ben 
229, 1747-ben 378, 1753-ban 429, 1771-ben 493.11 A nagy szám a jezsu-
iták munkájának értékelésekor figyelemre méltó. A rend 1579–1773 
között, némi megszakításokkal – tehát csaknem 200 évig – állott az 
erdélyi közoktatás szolgálatában. 

Munkájának megítéléséhez fontos adat még, hogy a rend a taní-
táson kívül egyéb, részben gyakorlati köztevékenységet is fejtett ki. 
Papírmalmukban többféle papírt állítottak elő, nyomdájuk meg az 
olcsó könyvkiadást könnyítette meg. E nyomdából sok értékes mű 
került ki. Gyógyszertáruk diáksegélyezés szempontjából is jelentős, 
emellett másoknak is rendelkezésére állott. Csillagvizsgálójukban 
nemcsak égitestek megfigyelésével foglalkoztak, hanem a hőmérsék-
let tanulmányozásával, feljegyzésével is. 

A tanmenetre és a jezsuita iskolákban szokásos vizsgálatokra 
nézve a kolozsvári jezsuita háztörténet részletes felvilágosítással 
szolgál. A vitatkozásra vonatkozólag álljon itt egynéhány adat: 1723-
ban az egyetemes történetből vett kérdéseket egy hallgató kitűnő 
eredménnyel védte meg. 1733-ban a bölcseleti vitatkozásban 24 hall-
gató felelt meg sikerrel, köztük 7 kitűnően. 1746-ban a bölcseletből 27 
hallgató tett sikeres vizsgálatot.12  

A rend feloszlatása után három évi átmenet következett, majd 
1776-ban a kollégium a piaristák kezére jutott.    

 
(folytatás a decemberi lapszámban)         
  
 

Forrás: Bíró Vencel: A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései 
a XVIII. században. Erdélyi Tudományos Füzetek,1–2. Kolozsvár, 1945, 
Erdélyi Múzeum-Egyesület. 

                                                 
11 Kollégiumi Névtár 1753 és a szövegben jelzett években. 
12 Historia S. J. 1723, 1746. 


