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Bisztray Gyula 
 

A kolozsvári Báthory-egyetem 
(1581–1588) 

 
Báthory István 1581. május hó 12-én Vilnában kelt alapítóleve-

lével emelte egyetemi rangra a jezsuiták kolozsvári kollégiumát. A 
nevezetes oklevél a király európai szellemét és magyar gondjait im-
már az erdélyi művelődési igényekkel egybeforrva fejezi ki. Megírja, 
hogy a jezsuitákat, e bölcs, kegyes és istenfélő férfiakat azért küldte 
be Erdélybe, hogy tanításukkal a valódi jámborságot régi jogaiba ál-
lítsák vissza, s hogy ifjaink teológiai és humanista kiképeztetésükkel 
részint az egyházi, részint a világi tisztségekre minél alkalmasabbá 
váljanak. Annál szükségesebbnek látta ezt, mert sem Erdélynek, sem 
magának Magyarországnak megfelelő akadémiája nem lévén, ifjaink 
csak költséges utazások árán folytathatnak külföldi tanulmányokat; 
sokan azonban a törökök miatt elszegényedvén, nem mehetnek kül-
földre, s így gyakran épp a legjelesebb tehetségek nem fejlődhetnek 
ki; a tanulatlan ifjakban aztán eltompul a tudományok iránti érzék, s 
kivész a kegyelet. Emiatt határozta el, hogy Kolozsvárra jezsuitákat 
telepít, s Istennek szolgálatára, az embereknek hasznára és Erdélyor-
szág javára számukra társasházat alapít. Kivette őket minden polgári 
hatóság, teher és szolgálat alól, s világi dolgokban egyenesen az er-
délyi vajda alá helyezte. Egyúttal megengedi, hogy az, aki náluk a 
széptudományokban, a zsidó, görög és latin nyelvekben dicséretes 
jártasságot szerzett, majd pedig akár a hittudományi, akár a bölcsé-
szettudományi karban tökéletes eredménnyel végzett, a babéros, 
mesteri és doktori fokozatot elnyerhesse („ad gradus, et baccalaurea-
tus, et magisterii, et doctoratus promoveri possit”). Ez a képesítés 
pedig éppannyi jogot, méltóságot, kitüntetést és díszt adjon neki, 
vagyis ugyanolyan érvénnyel bírjon, mintha csak olasz, francia, 
spanyol vagy német egyetemeken szerezte volna, ennek elismerését 
az Apostoli Szentszéknél kieszközölni ígéri. Egyetemalapítását XIII. 
Gergely pápa 1582. febr. 9-én erősítette meg. 
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Az akadémiai rangra emelt iskola első rektora a lengyel Vang-
rovitius. Első tanárai: a magyar Szántó István, Thomány Mátyás és 
Ladó Bálint, a német Schreck Farkas és Pusch János, az olasz Sfond-
rato, majd pedig a krakkói Justus Rabbus. 

A két fakultással, hit- és bölcsészettudományi karral bíró egye-
tem alapításának művét szervesen egészíti ki Báthory István másik 
nagy kulturális alkotása: a kolozsvári „Seminarium pontificium et re-
gium”, amelyet a lengyelországi Nepolomic várában 1583. február 
13-án kelt alapítólevelével létesített. Báthory eleinte két külön szemi-
náriumot óhajtott felállítani: egyet nemesifjak és egyet a nem nemes 
tanulók részére; de aztán Possevino tanácsára elállt e tervétől, s kö-
zös intézetet alapított. Báthory a szeminárium fenntartását a pápával 
közösen vállalta. Évi 1000 magyar aranyforintot ajánlott fel e célra, 
melyhez a pápa szintén hasonló összeggel, 15 évig fizetendő 1200 
tallérral járult hozzá. E két összeg közel 150 ifjú ellátását biztosította. 
Ez az intézet nem volt szigorúan véve papi szemináriumnak ter-
vezve, hanem annak, amit ma konviktusnak nevezünk, vagyis közös 
étkezővel egybekötött diákotthon. Neve azonban kétségtelenül utal 
ama legfőbb céljára, hogy a jezsuiták magyar tagozatának kiépítését, 
az erdélyi katolikus papnevelés feladatát lássa el. Erre vall a fejede-
lem azon intézkedése, hogy a jelentkezők elsősorban Erdély és a Ré-
szek területéről veendők fel, s csak azután Magyarországból. E kettős 
feladata nyilvánvaló azon adatokból, hogy az intézet, melynek 1585-
ben 50 tagja volt, a következő évben a jelentkező 20 ifjúból csupán 6 
jelöltet jegyzett a jezsuita rend új tagjaként. Mindjárt az első nemze-
dékkel nevelkedett itt ama Dobokay Sándor, aki 1594. május 26-án a 
haldokló Balassi Bálintnak az utolsó vigaszt nyújtotta, s ennek 
Campianus-fordítását befejezte és Bécsben kiadta (1607); mint 
vágsellyei, majd zágrábi házfőnök és rektor magas életszentség híré-
ben állt; sellyei rektorsága alatt (1601) a magyar hitszónoki tisztet 
Pázmány Péter töltötte be. A szeminárium tagjainak tehát csak ki-
sebb része volt papnövendék, nagyobb része felsőbb tanulmányait 
folytató bennlakó diák: nemesúrfi és az ország minden tájáról, főleg a 
Székelyföldről tanulni ideigyekvő szegény sorsú ifjú. 
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Ahogy az egyetem, úgy a diákotthon létesítésében is olasz páte-
reket találunk Báthory legközvetlenebb munkatársai között. Az első 
a mantuai Possevino Antal, aki XIII. Gergely pápa megbízásából ek-
kor már több ilyen intézetet szervezett. Ő kezdte meg a tárgyalásokat 
az ezúttal is makacskodó kolozsvári városi tanáccsal; tanügyi ta-
pasztalatai alapján ő dolgozta ki a szeminárium szabályzatát is; Er-
dély történetéről, földrajzi és etnográfiai viszonyairól részletes em-
lékiratban számolt be a pápának (1584). Utána Campani János Pál, az 
egykori tudós prágai rektor, a lengyelországi új provinciális buzgal-
mának sikerült végleges új otthont biztosítani a szemináriumnak. A 
Farkas utcában, a jezsuita kollégiummal szemben, több kisebb ház 
telkén emelték a kényelmes új diákszállást, amely a hagyomány sze-
rint az akkori Kolozsvár legszebb épülete volt. Campanival együtt 
jött Erdélybe a nápolyi eredetű Capecius Ferdinánd, aki Vangrovitius 
utódaként töltötte be a rektori széket s a nevelői tisztet a kiskorú 
Zsigmond fejedelem mellett. 

1586-ban a pestis súlyosan meglátogatta a kolozsvári jezsuitá-
kat: 30-ból 20 páter esett a járvány áldozatául. Ugyanezen év decem-
ber 12-én a lengyelországi Grodno várban elhunyt ötvennégy éves 
korában Báthory István, miután a kolozsvári egyetem fundálásán 
felül a nagyváradi jezsuita rendházat is gazdag alapítványokkal látta 
el, a gyulafehérvári kollégiumot pedig kevéssel halála előtt az elha-
gyott Szent Mihály zárdával bővítette ki, s évi 1000 magyar arannyal 
biztosította. Saját kezűleg írott végrendeletében többek között e sza-
vakat intézi utódához, a tizennégy éves Zsigmondhoz: „Hozzád for-
dulok, legkedvesebb unokám, Erdély fejedelme, Báthory Zsigmond, 
s mindenekfölött a kolozsvári és a fehérvári kollégiumokat hagyom 
és bízom rád, amely kollégiumokat a te atyád és én saját tehetsé-
günkből alapítottunk, senkinek a jogát sem sértve; úgy oltalmazd és 
védd ezeket, hogy szívednek drága azon hazának üdve, amelynek 
fejedelme vagy.” 

Báthory István institutumai azonban – hiába kötötte sorsukat 
utódainak lelkére – csak részben állták ki az idők próbáját. Halála 
megrendítette a kolozsvári jezsuita egyetem alapjait, mint ahogy 
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megrendültek előtte is, utána is mindazon főiskolák, melyeknek po-
litikai vagy vallási indítékban gyökerező személyes jellege hasonló-
képpen nem tudott országos érdekűvé válni. De emberi alakja és ál-
lamférfiúi nagysága egyre határozottabban bontakozik ki a történeti 
szemléletben, amely benne látja az erdélyi öntudat első s az öncélú 
magyar politika egyik legnagyobb képviselőjét. Művelődéspolitikai 
jelentőségét már a múlt század elején helyesen körvonalazza egyik 
életrajzírója a maga virágos nyelvén: „Báthory sok oskolákat állított, 
mindeneket elkövetett és megpróbált, hogy a szelíd Múzsákat Erdély 
országának erdőkkel s ligetekkel környülvett paradicsomkertjébe 
édesgethesse, és a szépmesterségeket is a városokban mint jövendő-
beli kedves lakóhelyeikben letelepíthesse.” 

A Báthory-egyetem hátralevő, nem egészen két évtizede egyre 
több megpróbáltatás közt hanyatlik a bizonytalan jövőbe. A fiatal 
Báthory Zsigmond fejedelem szeretettel támogatta egykori nevelői-
nek intézményeit: az akadémiát és a szemináriumot személyes láto-
gatásaival tüntette ki, 1587 őszén részt vett a tanulók vizsgálatán, 
emelte a tanszékek számát, növelte az intézet jövedelmét – Mákó falu 
belsőségét ő csatolta a jezsuita birtokokhoz –, de ingatag jelleme, a 
trónról való ismételt lemondása végül hazájával együtt a főiskolát is 
romlásba döntötte. Pedig az akadémia jó híre egyre növekedett, a ta-
nulók és új rendtagok száma tovább gyarapodott; nem katolikusok is 
szívesen adták fiaikat a kiváló eredménnyel tanító, tudós jezsuiták 
keze alá. Részint épp e nagy sikerük s az ezzel kiváltott féltékenység, 
de nagyrészt a kor általános vallási türelmetlensége okozta, hogy a 
protestáns tényezők minden alkalmat megragadtak ellenük. Így tör-
tént, hogy a többségben levő unitárius és kálvinista rendek az 1588. 
október 29-i nagyenyedi részleges és ugyanazon év december 8–23-i 
medgyesi rendes országgyűlésen kimondták száműzetésüket. A je-
zsuiták kénytelenek voltak elhagyni Erdélyt, s ezzel kolozsvári egye-
temük első fejezete (1581–1588) lezárult. 

 
Erdély Magyar Egyeteme. Kolozsvár. 1941. 46–49. 

 


