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Mészáros István 
egyetemi tanár 

 

Káptalani iskolák a XII–XIV. században 
 
Az István király és munkatársai által elgondolt állami és egyházi intézmé-

nyek, s ez utóbbiak keretében az iskolák a XII. század elejére a maguk teljes-
ségében kialakultak, megerősödtek, működésük hatósugara ekkor már átfogta az 
ország egész területét. A tíz püspökség mellé tizenegyedikként létrejött a zágrábi 
püspökség is, amelyet Szent László alapított 1092-ben, a bihari püspökség 
székhelyét pedig Váradra helyezte. Megszilárdult a falusi és városi települések 
plébániáinak szervezete, a püspökök, illetőleg a káptalanok irányítása alatt. 
Gyarapodott a kolostorok száma is. A káptalani és kolostori könyvmásoló műhe-
lyek a könyvek sokaságát másolták a székesegyházak, a kolostori és plébániai 
templomok számára. A XII. század elejére a hazai klerikusok zöme már a magyar 
föld szülötte, nagy részük már hazai iskolákban szerezhette képzettségét. 

Nemesifjainknak csak kisebb része előtt volt életcél a klerikuspálya, akár-
csak a korábbi évszázadban, számukra továbbra is a fegyverforgatás volt a 
legfőbb tanulnivaló. De ebben az időben egy más tartalmú világi műveltség 
kibontakozása is megkezdődött. 

Káptalani iskoláink legtöbbje a XIV. században már szilárd szervezettsé-
gűvé vált. Ránk maradt 1334-ből a zágrábi, 1374-ből pedig a nagyváradi káptalan 
szabályzata, bennük az iskolára vonatkozó részletes megjegyzésekkel. Lényeges 
különbség nem volt a zágrábi és a nagyváradi iskola között. Ilyen lehetett az 
átlagos káptalani iskolák belső élete másutt is hazánkban, illetőleg Nyugat-
Európában. 

A káptalani iskolának mindkét helyen két tanára volt, részükre a káptalan 
aránylag magas jövedelmet adott. A vezető tanár (sublector) fő feladata a latin 
grammatika tág ismeretkörének oktatása, tehát a korábbról, már Esztergomból 
ismert grammatika-prozódia-retorika tanítása volt. A másik tanerő, az énektanár 
(succentor) az éneket tanította. 

Az iskola növendékserege mindkét városban három csoportra, tagozatra 
oszlott. Részletesen csak az alsó és a középső tagozat munkáját írta elő a sza-
bályzat. A vezető tanár a középső tagozat számára minden reggel grammatikai 
előadást tartott, s vezette a grammatikai gyakorlatokat. Ugyanebből a tagozat-
ból a haladottabbak csoportja számára logikát adott elő. A délutáni iskolai fog-
lalkozás az alsó tagozaté, vagyis a kisdiákoké volt. A latin nyelvtan elemeivel 
ismertette meg őket a vezető tanár, ekkor kezdtek az alapvető latin szókincs 
megtanulásához is. 
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A harmadik tagozat nagydiákjaival, illetőleg azok kisebb-nagyobb tanuló-
csoportjaival a vezető tanár vagy külső előadó foglalkozott. Filozófiai műveket 
tanulmányoztak vagy más tudományszakokat tárgyaltak. 

 
A tandíj 

 

Részletesen szabályozták mindkét káptalani iskolában a tandíjakat. Így 
szól a nagyváradi szabályzat erre vonatkozó része: 

„Elrendeljük, hogy a mindenkori vezető tanár – mivel el van látva egy kanonoki 
javadalom fentebb felsorolt jövedelmeivel – a szegény tanulóktól, akik mendikálnak vagy 
mendikálniuk kellene, ha mások segítő jóindulata nem támogatná őket, semmit sem kérhet, 
sem közvetlenül, sem közvetve, még muna vagy szolgálat ürügyén sem. 

Meghagyjuk viszont, hogy a nem mendikáló tanulóktól, akár bentlakók, akár 
bejárók, akiket tehát szüleik vagy hozzátartozóik tartanak el, a vezető tanár jogosan 
kérhet karácsonykor egy kappant és két kenyeret; húsvétkor hasonlóképpen két kenyeret, egy 
sajtot és nyolc tojást; Szent Gál napján [október 16.] pedig egy kakast vagy tyúkot; ezen 
felül minden hónapban minden tanulótól egy dénárt az iskolaszolga fizetésére; a téli idő-
szakban pedig – megőrizve a régi szokást – fát az iskola fűtésére. Mindezeken túl azonban 
többet nem kérhet, hacsak a tanulók, illetőleg azok szülei vagy barátai neki valamit a 
maguk jószántából fel nem ajánlanak. 

Ha pedig a vezető tanár, túl az előírtakon, többre is jogot formál vagy iskolásaival – 
az ajándékok hatására – nem egyformán törődik és nem a növendékek tehetsége szerint 
oktat, gondosan mérlegelve a tanítandó tudományt, akkor az ilyen tanárt alkalmatlannak 
kell tartani és le kell váltani; kicserélni olyannal, aki az előírásokat összességükben és 
külön-külön is szívvel-lélekkel teljesíteni tudja és akarja.” 

 
Canonica visitatio 

 

Számos új vonással teszi teljesebbé XIV. századi hazai káptalani isko-
láinkról nyert képet az esztergomi káptalanban 1397-ben lebonyolított 
„canonica visitatio” azaz a kánonjogban előírt felügyeleti látogatás jegyző-
könyve.1 Ez a forrás, műfajából következően, főként szervezeti vonatkozásban 
gazdagítja ismereteinket. 

Az esztergomi káptalani iskola élén – mint a jegyzőkönyvből kitűnik – itt is a 
vezetőtanár állt, a lektor-kanonok felügyelete alatt. Számára az iskolában lakást 
adni a lektor-kanonok kötelessége, s neki kell őt először az érseknek, majd a 
káptalan tagjainak bemutatni és beajánlani. (Az iskola fenn volt a várhegyen, a 
székesegyház, az érseki várpalota és a káptalani épületek szomszédságában. A 
királyi várpalota 1249-től az érsek rezidenciája lett.) 

Az 1397-i jegyzőkönyv szerint a káptalani iskola vezetőtanárának reggelijé-
ről és vacsorájáról az érsek gondoskodik (e századokban a napi kétszeri étkezés 
volt szokásban); télen az iskolában levő lakására küldték a húsból, kenyérből és 
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borból álló vacsorát. A káptalan természetbeni juttatást adott a vezetőtanárnak 
gabonából és borból; a lektor-kanonok pedig készpénzjövedelméről gondosko-
dott oly összegben, amennyiben vele meg tudott egyezni. 

Melyek voltak a vezetőtanár kötelességei? A számára kijelölt növendékeknek 
három előadást köteles tartani minden nap, kivéve az ünnepeket, valamint az 
énektanításra fenntartott napokat. Ezeken a másutt is szokásos hagyományos 
tudományszakokat kell oktatni. De más ismeretkörökből is tarthat „rendkívüli 
előadásokat”, ilyenekre külső előadókat is felkérhet. 

Nem részletezi az esztergomi jegyzőkönyv a tandíjakat, azt azonban 
leszögezi, hogy a vezető tanár ingyen köteles tanítani a szegény tanulókat. 

A vezető tanárnak jól képzett klerikusnak kellett lennie, mivel kötelessé-
gei közé tartozott az is, hogy a székesegyházban a káptalan és az egész klérus 
előtt ünnepi beszédet mondjon nagycsütörtökön, továbbá az egyik adventi 
napon, valamint a zsinat első napján. 

Segédtanítók is tevékenykedtek az esztergomi káptalani iskolában, nevük 
socius, illetőleg informator; úgy, ahogyan Nyugat-Európában minden nagyobb isko-
lában szokásos volt. A rátermettebb nagyobb diákok közül választották ki őket 
az elöljárók s a kisebb gyermekekkel való foglalkozás volt a feladatuk. Vagy a 
latinos tananyagot ismételték-gyakorolták velük mint idősebb társuk (socius); 
vagy pedig olvasást-írást, latin szókincset tanítottak a kezdő legkisebb gyerme-
keknek (informator). Számos szabálypont foglalkozott e segédtanítókkal. 

A diákok nagyobb része – a nyugat-európai szokásoknak megfelelően – 
az iskola épületében lakott. Számukra részletes rendtartást is megfogalmaztak; 
egyes szakkifejezések használatából arra lehet következtetni, hogy ennek szövege 
a XII. században keletkezett. Ez tehát az első hazai „iskolatörvény”, fegyelmi szabály-
zat. Szigorú rend uralkodott ebben az első esztergomi „kollégium”-ban. Az 
egyik első szabály kimondja: a diákok kötelesek elöljárójuknak elfogadni a 
vezetőtanárt; útmutatásait, utasításait engedelmesen, készségesen teljesíteniük 
kell. Az iskolaépületből való eltávozáshoz minden esetben engedélyt kell kérni 
tőle; aki este, besötétedéskor kimaradt, azt megbüntették. S a többi szabály 
végén még egy: egyetlen tanuló sem viselhet kardot sem az iskolában, sem a 
templomban. 

Jövedelmének szabatos rögzítése mellett pontosan körülírták – akárcsak 
Nagyváradon és Zágrábban – az énektanár iskolai kötelességeit is. Ő vette át a 
tanítást az iskolában minden péntek délután, szombaton, a nagyobb ünnepek 
előtti napokon, valamint egy teljes héten át karácsony és húsvét előtt. Ezeken a 
napokon ő kapta meg az iskolások feletti fegyelmezési jogot, ami máskor a 
vezető tanáré volt. De – fűzi hozzá a jegyzőkönyv – ezt „módjával és botrány 
nélkül tegye, azzal a céllal, hogy általa a tanulást ne megutálhassa, hanem 
inkább megszerettesse...” 
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Mindezzel szorosan összefüggött az iskolások rendszeres énekes-liturgikus 
szolgálata. A székesegyházi szertartások legfőbb irányítója is az énektanár volt, 
aki az iskolás énekesekkel, valamint az iskolások közül kikerülő szolgálattevők-
kel „rendezte meg” a szertartásokat. Szombati napokon, illetőleg az ünnepek 
előtti napokon összeállította a szolgálattevők névsorát, ezt kifüggesztette a 
táblára „a megszokott helyen”, hogy mindenki kellő időben megtudja feladatát. 

Kötelessége volt az is, hogy ügyeljen a szertartások közben énekelt vagy 
felolvasott szövegek szép és pontos ejtésére, utólag javítsa az előforduló prozó-
diai hibákat. Hatáskörébe tartozott a szertartások teljes esztétikai élményhatásá-
nak biztosítása más vonatkozásokban is (öltözetek, dekorációk, fényhatások stb.) 

Nem elhanyagolható mindezek együttes személyiségformáló, meggyőződést elmélyítő 
hatása a résztvevőkre, de az sem, hogy az esztergomi Szent Adalbert-székesegy-
ház a középkori magyar művészet európai rangú alkotása volt. A XIV. századi 
káptalani iskola növendékei naponta átlépték pompázatos díszkapujának, a 
Porta Speciosa küszöbét, naponta gyönyörködhettek magyar témájú márvány-
intarziás színes képsorozataiban, naponta olvashatták a kapu ékes irodalmi 
stílusban megszövegezett feliratait. Ez volt a megkoronázó nagybetűs felirat 
latinul: „Szent és készséges elmét, tiszteletet Istennek és szabadságot a hazának” – akár a 
káptalani iskola jelmondata is lehetett volna.2 

Ebben a belül ugyancsak gyönyörű székesegyházban orgona állt, s annak 
mestere, ahogy erről ugyancsak az 1397-i jegyzőkönyv tudósít, egy teljes kano-
noki javadalmat élvező orgonista volt. A káptalani iskola énektanára – szertar-
tásmesteri minőségében – nyilván vele is együttműködött. 

Az esztergomi káptalani iskolában tehát – az 1397-i canonica visitatio 
jegyzőkönyve szerint – a vezető tanár a tudományokat, az énektanár pedig a művészeteket 
ismertette meg a növendékekkel, az oktatás-nevelés harmonikus, életszerű 
egységében. 

 
Krisztus-kollégium 

 

Még a XIV. század végén egy újabb intézménnyel gyarapodott az eszter-
gomi káptalani iskola. Budai János esztergomi kanonok, barsi főesperes alapítása 
volt az 1390-es évek elején a Krisztus-kollégium. Az 1397-i jegyzőkönyvből 
sokat megtudunk róla. 

Hivatalos neve: „a tanulni kívánó szegény iskolások Krisztus-kollégiuma” 
(Collegium Christi pauperum scholarium studere volentium). Az alapító kano-
nok négy budai házát adta a nemes célra, a káptalan pedig hozzájárult, hogy 
ettől kezdve a mindenkori barsi főesperességet viselő kanonok javadalmának 
jelentős része is a kollégiumé lesz. 

A kollégium elöljárója – prezidense – a mindenkori barsi főesperes-
kanonok; e tisztségbe azonban csakis olyan klerikust nevezhet ki az érsek, aki 
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korábban a kollégium növendéke volt, s annak költségén szerzett külföldön 
egyetemi végzettséget. „Természetesen az idősebbek és a méltóbbak közül” – 
teszi hozzá a jegyzőkönyv. 

A kollégium tagjai azok a szegény, ugyanakkor tehetséges fiatalok 
lehettek, akik a káptalani iskolában kiemelkedő tanulmányi eredményt 
felmutató diákok voltak. A prezidens közülük választotta ki a legkiválóbbakat, 
hogy a hazai kollégiumi képzés után a kollégium költségén külföldi tanulmányokat 
végezzenek, majd hazajőve fontos értelmiségi posztokat töltsenek be. De kiköti a 
szabály: „Ha ezek a növendékek azután jól jövedelmező álláshoz jutnak, kötele-
sek visszafizetni a Krisztus-kollégiumnak az összes költséget, amelyet a tanít-
tatásukra fordított. Egyébként mentesek a visszafizetéstől.” Az intézmény ily 
módon megszerzett javaiból kellett a külföldre küldött diákok tanulmányinak, 
illetőleg magának a kollégiumnak, tehát az esztergomi kollégiumi épületben a 
külföldi tanulmányra még csak készülő tanulók megélhetésének költségeit 
fedezni.3 

A Krisztus-kollégiumnak saját könyvtára is volt. Ennek több kötet ránk 
maradt, pontos tulajdonos-bejegyzéssel: „a Krisztus-kollégiumé”.4 

A szegény iskolások esztergomi kollégiuma az 1390-es évek elejétől egé-
szen Esztergom török kézre kerüléséig, 1543-ig működött ebben a szervezeti 
keretben, az alsóbb társadalmi rétegekből származó ifjak sokaságának téve 
lehetővé közép- és felsőszintű tanulmányok végzését. 

 
Aprószentek 

 

Középkori iskoláink életéből sem hiányoztak a szórakozás, a vigasság napjai: 
ezeket éppen úgy megtartották hazai diákjaink, mint nyugat-európai társaik. 
Ezek közül is kiemelkedett a bolondünnep, a „festum stultorum”: ez december 
28-án, Aprószentek napján, illetve a hamvazószerda előtti húshagyókedden 
zajlott le. Mai szóval „fordított nap” volt ez, az ókori szaturnália mintájára. E 
napok egyikén a székesegyházakban, nagyobb templomokban, iskolákban 
püspököt választottak maguk közül a nagydiákok, köréje káptalant, s díszes 
egyházi ornátusba öltözve vonultak a templomba, s elvégezték kellő komoly-
sággal és ájtatossággal a zsolozsmát. Majd kivonultak a templom elé az össze-
gyülekezett városi nép nagy örömrivallgása közepette. Ekkor már a vidámság 
uralkodott közöttük, s nem volt ritka az elöljárók karikírozása, az iskolai élet 
parodizálása, csúfondáros jelenetek, dalok, táncok előadása. 

A bolondünnep szokása nálunk még a XVI. század első évtizedeiben is élt. 
Taurinus István gyulafehérvári püspöki helynök 1519 márciusában arról 
panaszkodott, hogy jegyzeteit a Stauromachia című, Dózsát megéneklő eposzá-
hoz igen nagy zajban kénytelen írni, mert írószobájába behallatszik a káptalani 
iskolai diákok bolondünnepének farsangi zsivaja.5 
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Nem maradhatott ki a játékból a legfőbb iskolarektori hatalmi jelkép, a 
vessző sem, főként az Aprószentek-napi mulatságokból: a nagydiákok kezébe 
került e fenyítő eszköz, s kedvükre használhatták kisebb társaik hátán. Jól is-
merjük ennek egy 1507-ben lezajló, kellemetlenül végződő esetét a krakkói 
magyar egyetemisták körében: a rektor súlyos pénzbüntetésre ítélte az itthoni 
szokást lengyel diáktársaikon alkalmazó tréfamestereket.6 

Ezt ugyanis ekkor már mindenütt tiltották az egyházi hatóságok (ennek 
ellenére még a XX. század első felében is élt megszelidülve szerte az országban, 
mint jóegészséget kívánó gyerek-népszokás). De nemcsak tiltották, hanem Apró-
szentek napján, december 28-án tartották ezután az iskolások jelenlétében a 
templomban a tanítók pálcáinak megáldását. Radó Polikárp tette közzé a szertartás 
liturgikus imádságát: Legyen bűntől tisztító, javító hatása e vesszőknek – szólt 
az áldás – „s aki alázatosan aláveti magát e vesszők csapásainak, attól távozzék 
az ördög minden kísértése”.7 
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