
BITSKEY ISTVÁN 

A RÓMAI COLLEGIUM GERMANICUM-HUNGARICUM 
ÉS A MAGYAR ELLENREFORMÁCIÓ KEZDETEI 

A XVI. század közepére a rohamosan terjedő reformáció térhódítása következtében a magyar
országi katolikus egyház egyre válságosabb helyzetbe került. Híveinek száma egyre csökkent, a 
darabokra szakadt ország zilált politikai viszonyai között a főpapi tisztségek betöltetlenek maradtak, 
az egyházmegyék nagy része török uralom alatt állott, az egyházi javakat gyakran a főurak sajátították 
ki, s a kolostorok is mindinkább elnéptelenedtek. Az alsópapságot egyrészt a kolostori, másrészt a 
káptalani iskolák képezték ki, ezek azonban most vagy felbomlottak, vagy protestánssá lettek, így 
szinte teljes mértékben elakadt a katolikus papi utánpótlás képzése. A németországi egyetemeken 
tanuló diákok szinte valamennyien a protestantizmushoz csatlakoztak, a magyarországi protestáns 
értelmiség és a német egyetemek kapcsolata egyre szorosabbá vált. A század közepe táján elsősorban a 
wittenbergi teológusok (Luther, Melanchthon), később a svájciak (Zwingli,Theodor de Béze, Bullinger, 
Kálvin) hatása bizonyult erősnek, a német nyelvterület egyetemeiről egyre több jól képzett tanár és 
lelkész került a magyarországi protestáns iskolákba és templomokba.1 

Maga Loyolai Szent Ignác, a jezsuita rend alapítója is világosan látta, hogy a protestáns többségűvé 
vált közép- és kelet-európai országokban csakis új alapokra helyezett, a korábbinál jóval magasabb 
színvonalú papképzés eredményezhet egy esetleges későbbi katolikus restaurációt. Ennek a gondolat
nak a szellemében alapította meg 1552-ben a jezsuita képzési központtól, a Collegium Romanumtól 
független, önálló Collegium Germanicumot, amely német anyanyelvű világi papok képzését tűzte ki 
célul. A német kollégium monográfusa, Andreas Steinhuber részletesen bemutatta azokat a nehéz
ségeket, amelyekkel az új oktatási intézménynek meg kellett küzdenie, s röviden azt a folyamatot is 
vázolta, amelynek eredményeképpen 1580-ban az egyesített német-magyar kollégium (Collegium 
Germanicum-Hungaricum) létrejött.2 

A Steinhuber által feldolgozott anyag magyar vonatkozásai azonban jelentős mértékben bővít
hetők, az újabb kutatások eredményeivel kiegészíthetők, így a Collegium Germanicum-
Hungaricumnak a magyar szellemi életben betöltött szerepe a korábbiaknál pontosabban, árnyaltabban 
rajzolható meg. A hazai katolikus restauráció legkorábbi szakaszáról, a magyar barokk kultúra egyik 
elevenen ható szellemi gócpontjáról kívánunk képet adni akkor, amikor az alábbiakban az intézmény 
XVI. századi történetének magyar vonatkozásait kíséreljük meg áttekinteni és rendszerezni. 

'HORVÁTH János, A reformáció jegyében. Bp. 1953. 15-18. ZOVÁNYI Jenő, A magyarországi 
protestantizmus 1565-től 1600-ig. (Humanizmus és reformáció 6.) Bp. 1977. 359-360. BUCSAY 
Mihály, Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Stuttgart 1959. ROTH, Erich, Die Reformation in 
Siebenbürgen. Ihr Verhältnis zu Wittenberg und der Schweiz I--II. Köln-Graz, 1962-64. KOVÁJCS 
Endre, Melanchthon und Ungarn. Philipp Melanchthon 1497-1560. Humanist, Reformator, Praecep-
tor Germaniae I. Berlin 1963. 261-269. BORZSÁK István, A magyarországi Melanchthon-recepció 
kérdéséhez. ItK 1965.433-446. 

* STEINHUBER, Andreas, Geschichte des Collegium Germanicum Hungaricum in Rom, I. 
Freiburg 1895. 142-145. 

130 



Előzmény: a Collegium Germanicum és Magyarország 

A magyarországi teológusképzés eló'mozdítása céljából Rómában létesítendő magyar kollégium 
gondolatát legeló'ször Loyolai Ignác fogalmazta meg. Több levelében is említette, hogy a Collegium 
Germanicum lehetne a minta a kelet-európai nemzetek - lengyejek, magyarok, csehek - hasonló 
jellegű intézményei számára, egy alkalommal pedig nem kevesebb, mint száz magyar számára léte
sítendő' kollégiumról szólt. Az ó' szándékait tolmácsolva írta titkára, Polanco: „Germaniae nomen 
collegio est inditum. Bohemia, Polonia et Ungaria et aliae huiusmodi septentrionales nationes, quae 
huiusmodi operariis indigebant in locis haeresi infectis, pro germanis habebantur."3 Maga a rendalapító 
pedig így nyilatkozott 1554. augusztus 4-i levelében: „Et quil il Signor Ambasciatore di detto Re de 
Romani ha mostrato grandé animo de volere negotiare con Sua Maesta, accio faccia qui un collegio de 
100 ungheri per istruirsi al modo del Germanico, et ha detto che lui in persona vi andera a trattarlo, se 
sara bisogno."4 

Ez irányú terveinek megvalósítását Loyola Ignác már nem érhette meg, a római magyar teológus
képzés gondolata viszont ettó'l kezdve állandóan eló'térben állott. Idézett kijelentései azt is bizonyítják, 
hogy noha a Germanicum elsó'sorban német anyanyelvű hallgatók számára létesült, ez a követelmény 
már fennállásának első éveiben meglehetősen rugalmas elbírálás alá esett. Flamandok, hollandok, 
osztrákok, svájciak, majd angolok, s természetesen sziléziai és csehországi német nyelvű diákok ugyan
csak tanultak falai között. Ebben a korai szakaszban magyarországi tanulót még nem találunk ugyan a 
Steinhuber által összeállított névjegyzéken, olyan külföldi viszont több is akad, aki később jelentős 
szerepet kapott a királyi Magyarország szellemi életének alakításában. 

Közülük az egyik a neves flandriai humanista, Nicasius Ellebodius, aki leuweni egyetemi tanul
mányai (1549-55) után lett három évre a Collegium Germanicum hallgatója.s Innen ment 1558-ban 
Oláh Miklós esztergomi érsek hívására Nagyszombatba, hogy az ottani városi iskolában tanítson. 
„Nicasio fiamingho, il qualle stette nel collegio di thedeschi in Roma, lege 7 letioni di greco in tutta la 
settimana" - olvassuk róla Joannes de Vitoria bécsi jezsuita rektor jelentésében, amelyet Jacobo 
Lainez rendi generálisnak küldött Rómába 1559. március 22-én.6 Az Oláh Miklós által 1561. április 
23-ra összehívott nagyszombati zsinaton a flamand humanista De authoritate et necessitate conciliorum 
címmel tartott egy elegáns latinsággal fogalmazott, nagy elismerést kiváltó szónoklatot, amelyhez a 
retorikai műveltséget és dogmatikai képzettséget minden bizonnyal a Collegium Germanicumban 
szerezte meg. Alighanem ez az első eszmetörténeti adat a Germanicum magyarországi hatását, ki
sugárzását illetően. 

Figyelemre méltó s a kutatás által eddig számon nem tartott tény, hogy Ellebodius mellett a német 
kollégium más hallgatói is rövidesen eljutottak Magyarországra. így például a szintén Flandriából, a 
trajectumi (Utrecht) egyházmegyei Doesburgból származó Magister Guilhelmus Sulenius, aki 1552-ben 
volt germanista.7 Természetesen ő is Oláh Miklós érsek hívására jött Pozsonyba, ahol kanonoki 
stallumot kapott, valószínűleg - a kor szokása szerint - tanári munkája elismeréséül. Ugyanakkor 
érkezett a pozsonyi iskola élére a bécsi egyetemen már jó hírt szerzett Arnoldus Gerardus, aki 
ugyancsak flandriai,8 az ő nevét viszont nem találhatjuk meg Steinhuber listáján. így is figyelemre 
méltó adat a németalföldi-itáliai-magyarországi szellemi kapcsolatok történetéhez, hogy az 1550-es 
években Oláh Miklós által meghívott három flamand humanista közül kettő a római Germanicum 

3Monumenta antiquae Hungáriáé (Monumenta historica Societatis Jesu, vol. 101.). Edidit Ladislaus 
LUKÁCS. Romae 1969.1. 3. 

*Uo. 
»STEINHUBER, i. m. 39-42. KLANICZAY Tibor, Nicasius Ellebodius és Poétiká-ja. ItK 1971. 

24-34., valamint, A múlt nagy korszakai, Bp. 1973. 174-191. WAGNER, Dieter, Zur Biographie des 
Nicasius Ellebodius (-f 1577) und zu seinen „Notae" zu den aristotelischen Magna Moralia. 
Heidelberg 1973. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch
historische Klasse. Jg. 1973. 5. Abh.), 7-8. 

'Monumenta . . . i. m. 18. 
'STEINHUBER, i. m. 41., valamint MÉSZÁROS István, XVI. századi városi iskoláink és a „studio 

humanitatis". (Humanizmus és reformáció 11.) Bp. 1981. 77. 
8MÉSZÁROS, i.m. 77. 
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növendéke volt, mindketten az ott szerzett szellemi tőkével gazdálkodtak Pozsonyban, illetve Nagy
szombatban. A Rómából, ill. Bécsből meghívott flamand tanárok munkája megerősíti azt a meg
állapítást, amely szerint Oláh érsek „szeme előtt nyilván a németalföldi akadémiák képe lebegett" 
iskolareformjainak kialakítása során.9 

Mint ismeretes, 1561-ben az érsek a nagyszombati városi iskolát átadta a jezsuitáknak, ekkor 
távozott a városból Ellebodius. Az új rektor Johannes Seidel (1532—1574) lett, aki korábban két évig 
- 1554-1556 között - ugyancsak a Germanicum hallgatója volt.1 ° Ezt követően lépett be a jezsuita 
rendbe, majd Ingolstadtba ment, s ott megszerezte a teológiai doktorátust. 1561-62-ben jelentős 
érdemei voltak az új nagyszombati jezsuita kollégium megszervezésében, különösen ragyogó szónoki 
képességeiről beszélt mindenki elragadtatással. Mivel azonban egyre több hír keringett meglehetősen 
szabados életmódjáról, a bécsi rektor javaslatára visszahívták a császárvárosba. 1565-ben viszont már 
Pozsonyban találjuk: Oláh Miklós kérte őt ki a rendi generálistól, mert az országgyűlés székhelyén 
szüksége volt egy jó német szónokra. Beszédeivel igen nagy népszerűségre tett szert Pozsonyban, s a 
rendi elöljárók ismételt hívása ellenére sem tért innen vissza. Végül 1570-ben engedetlenség, 
erkölcstelen életmód és iszákosság miatt elbocsátották a Jézustársaságból. Ezt követően már csak 
annyit tudunk róla, hogy 1574-ben Wiener Neustadtba költözött, feltehetően itt is halt meg.1 * 

Seidel rektorsága és pozsonyi szónoki tevékenysége, Ellebodius nagyszombati tanári munkája és 
zsinati beszéde, Sulenius pozsonyi megjelenése egyaránt azt bizonyítja, hogy a Collegium Germanicum-
nak már akkor is fontos szerepe volt a magyarországi katolikus restauráció és ellenreformáció 
megindításában, amikor még magyar diákok nem tanultak falai között. 

Ez a szerep jelentősen megnövekedett később, amikor Magyarország területéről származó hallgatók 
is beiratkoztak a Germanicumba.12 

Magyarországi hallgatók a Germanicumban 

Legelsőként a zágrábi egyházmegyéből származó Martinus Ivitius neve tűnik fel a névjegyzéken 
1559-ben, ő azonban rövid idő múltán el is távozott onnan. A következő évben a szepességi Gregorius 
Lamperti iratkozott be, akit tanulmányainak elvégzése után Lainez rendi generális mint tehetséges és 
képzett szónokot ajánlott az osztrák rendtartomány főnökének figyelmébe: kassai hitszónoknak 
szánták őt elöljárói.13 Ugyancsak 1560-ban érkezett a kollégiumba Szántó (Arator) István, aki 
rövidesen belépett a jezsuita rendbe, majd a következő évtizedekben a magyar katolikus restauráció 
egyik közismert vezéralakja lett. Néhány évvel később, 1566-ban „Demetrius Szykora Felnémethy" 
nevét találjuk a tanulók között, ő feltehetően az egri egyházmegye javaslatára kerül ide. Itt tanult a 

\soproni Johannes Carbo is, aki azonban luteránussá lett, s tübingeni teológiai professzorként halt meg. 
XFelnémeti (Szikora) Demeter nevével három évvel később, 1569-ben az egri kanonokok névsorában 

találkozunk.1 4 Ekkor Balaszentmiklósi Lukácsot kizárták a káptalanból, az erről szóló okmányt 
19 kanonok írta alá, többek között a 16. helyen Demetrius Felnémeti. Mivel a sorrend rangsort is 
jelentett, így^az ő esetében feltehetően új, fiatal kanonokról van szó, azonossága a Germanicumba 
1566-ban beiratkozott növendékével biztosra vehető. Már csak azért is, mert a germanisták 
hazatérésük után többnyire kanonokként kezdték pályafutásukat az egyházi ranglétrán, noha arra is 
van példa, hogy kanonok iratkozott be néhány évi stúdiumra a kollégiumba. 

'MÉSZÁROS István, Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Bp. 1981. 234. 
1 ° STEINHUBER, i. m. 41. 
11Catalogi personamm et officiorum Provinciáé Austriae S. I. (1551-1600). Collegit et edidit 

Ladislaus LUKACS (Monumenta HistoricaxSocietatis Jesu, vol. 117.). Romae 1978. 784. PÉTERI 
János, Az első jezsuiták Magyarországon. RomVl963. 251-268. 

12 VERESS Endre, A római Collegium Germamcum et Hungaricum magyarországi tanulóinak 
anyakönyve és iratai I. Bp. 1917. 1-11. (Fontes rerurrbhungaricarum II.) 

13Monumenta . . . vol. 101. 213. \ ^ 
14SZABÓ János Győző, Az egyház és a reformáció Egerben (1553-1595). Az Egri Múzeum 

Évkönyve XV. 1977. 131. (Az irat fakszimiléjének közlésével.) Vö^még Adatok az egri egyházmegye 
történelméhez IV. Eger 1908. (Szerk. LESKÓ József) 180. 
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Érdemes itt egy pillanatra megállnunk és felvetnünk a kérdést: vajon lehetséges-e, hogy ez a 
Felnémeti Szikora Demeter rejtőzik a „Felnémeti Névtelen" megjelölés mögött? Vajon írhatta-e ő a 
Luther-papok ellen irányuló cantiót 1565-ben, lehetett-e ő a szerzője a reformáció lendületes előre
törésének idején az első ellenreformációs tendenciájú magyar költeménynek? 

Kovács Béla nemrég megfogalmazott hipotézise szerint Felnémethy Benedek (t 1567) pálos 
szerzetes, a későbbi felsőelefánti perjel és nyitrai kanonok jöhet szóba a szatirikus vers szerzőjeként.15 

Ezt azért nem tartjuk valószínűnek, mert a pálosok a török támadás előkészületeinek hírére már 
1548-ban elhagyták Felnémetet, s többé oda vissza sem költöztek.16 Márpedig a ,,kisded éneket nem 
régen szerzettek . . . híres Felnémeten" - olvassuk az utolsó strófában, s így a helyhez kötődés 
egyértelmű.17 Valószínűnek látjuk, hogy az élesen gunyoros, csípős hangú verses paszkvillust - a 
műfaj többi darabjaihoz hasonlóan - nem szerzetes írta, hanem - Varjas Béla szavaival - Felnémet 
község „valamelyik katoükus diákja".18 Könnyen lehet, hogy ez a diák iratkozott be a versírást 
követő évben a Germanicumba, s ez tűnt fel néhány évvel ezután az egri kanonokok sorában. A vers 
éle minden bizonnyal Szegedi Gergely ellen irányul, aki ekkor - Mágócsy Gáspár kapitánysága idején 
(1563-67)- az egri vár református lelkészi állását töltötte be.19 A versszerző vádja szerint ugyanis az 
„oltáriszentséget. .*. most immár csak jelnek és pecsétnek mondják", ez pedig egyértelműen a helvét 
reformációra vall. A költemény íróját illetően csak további kutatások hozhatnak végleges eredményt, 
hipotézisünk viszont talán ezekhez is nyújthat támpontot. 

A továbbiakban két olyan Germanicum-hallgatót említhetünk meg, akik Veress Endre összeállításá
ból hiányoznak. Pozsgay Zsigmond 1568. szeptember 19.-1571. április 1. között, Görög János pedig 
1569. május 28.-1571. április 5. között végezte tanulmányait a kollégiumban.20 Az utóbbi, aki a 
szemináriumi évkönyvben Ceruti néven szerepel, már nagyszombati kanonokként került Rómába, 
Lorenzo Maggio, az osztrák jezsuita rendtartomány elöljárója 1569. április 25-i levelében Francisco de 
Borja római rendfőnöknek meleg szavakkal ajánlotta Görög János felvételét a konviktorok közé, ez 
- mint írja - az egész esztergomi egyházmegye számára hasznos lenne. Görög ekkorra már befejezte a 
bécsi jezsuitáknál a filozófiai kurzust, így a Germanicumban teológiai tanulmányait végezhetné. 

Pozsgay Zsigmond korábban, 1562-ben Bécsben a szegény diákok jezsuita vezetés alatt álló 
kollégiumában (Collegium Studiosorum Pauperum) végezte tanulmányait három magyar társával 
együtt. Egy adat szerint Vitoria bécsi rektor és Albertus Theoboltius lengyel novicius kíséretében járt 
Nagyszombatban 1561-ben. 

Ezzel a két névvel kell tehát e helyütt Veress Endre névsorát kiegészítenünk. 
Az 1559-79 közötti két évtizedből így összesen hat magyarországi tanulóról tudunk, s ez nem 

nagy szám. Fontosabb viszont, hogy közülük került ki az a Szántó István, aki mindent elkövetett egy 
önálló magyar kollégium létesítése érdekében. 

Kísérlet az önálló magyar kollégium létrehozására 

A jezsuita rend generálisa 1574 végén visszarendelte Rómába Szántó Istvánt Bécsből, ahol már hat 
éve tanított filozófiát. Várható volt ugyanis, hogy az 1575-ös szentév alkalmából számos magyar 
zarándok érkezik az örök városba, ezért Rómában magyar gyóntatóra volt szükség. Ezt a tisztséget 
töltötte be Szántó 1574-79 között. 

Ez alatt az idő alatt lázas tevékenységet fejtett ki egy önálló magyar kollégium létrehozására. 
Észrevette, hogy a Monte Celio magaslatán emelkedő magyar pálos kolostor nem tölti be többé 

1 s KOVÁCS Béla, Elpusztult középkori kolostorok Heves megyében. Az Egri Múzeum 
Évkönyve IV. 1966. 80. 

16Heves Megye műemlékein. írták: VOIT Pál és munkatársai. Bp. 1972. 602., valamint ALBERT 
Ferenc, Heves és Külső-Szolnok vármegyék leírása, Eger 1868. 469. 

17RMKTXVI/7. 296. 
1 'A magyar irodalom története I. Bp. 1964. (Szerk. KLANICZAY Tibor) 409. 
19 VARJAS Béla, Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely. ItK 1970. 132. 
20Monumenta .. . vol. 101. 88. és 351., valamint 370-371. A kötet névmutatójából Pozsgay neve 

hiányzik, Ritoók Zsigmondnénak köszönöm, hogy felhívta rá figyelmem. Pozsgay bécsi tartózkodására 
vonatkozó adat: Catalogi... i. m. 98. 



hivatását, a benne lakó szerzetesek többnyire nem magyarok, s erkölcstelen életmódot folytatnak. 
Szántó kérvények, levelek, emlékiratok és feljegyzések egész sorát írta ezután a pápához és a bíborosok 
testületének befolyásos tagjaihoz annak érdekében, hogy ezt a kolostort a pálosok kezébó'l kivéve 
magyar szemináriummá lehessen alakítani. Fraknói Vilmos két tanulmánya részletesen ismerteti azt a 
folyamatot, amelynek eredményeképpen végül 1579-ben sikerült megvalósítania tervét, s létrejöhetett 
az önálló Collegium Hungaricum.2 * összesen négy hallgató kezdte meg itt tanulmányait még ugyan
ebben az évben. Neveiket mind Fraknói, mind Veress Endre hibásan, vagy legalábbis hiányosan 
közölte, csupán legújabban Lukács László nagyszabású dokumentumgyűjteményéből ismerjük őket 
pontosan. Eszerint 1579-ben a magyar szeminárium hallgatója volt a győri egyházmegyéből, Vasvárról 
érkező Kondi (Kundli) Benedek, a dalmáciai Zamobori György, a zágrábi egyházmegyéből származó 
Blasius Baronicius, valamint Uzsalyi Miklós, akiről Szántó így emlékezik meg: „Nicolaus Usali nobilis, 
pius et generosus adolescens, ianitor seminarü, optime his diebus functus est officio suo."2 2 A pápai 
rendelkezésnek megfelelően a jezsuita generálisnak kellett kijelölnie a rektort. Mivel Szántó erdélyi 
misszióba készült, így a választás egy spanyol jezsuitára, Franciscus Turrianus (Torres) (1509-84) 
személyére esett, aki korábban a tridenti zsinaton is részt vett.2 3 

Az önálló Collegium Hungaricum azonban nem sokáig állott fönn. XIII. Gergely pápa még ugyan
ebben az évben - jórészt takarékossági szempontokra hivatkozva - rendeletet hozott a német és 
magyar kollégium egyesítéséről. A négy magyar hallgató és Szántó hiába tiltakozott, az 1580. április 
13-i Ita sunt humana c. pápai bulla végleg megerősítette a korábbi határozatot. Arról is intézkedett 
azonban a bulla, hogy ezentúl az egyesített kollégiumban mindig fenn kell tartani 12 helyet a 
Magyarországról érkező tanulók számára. Az ekkor ott levő négy hallgató közül Kondi Benedek és 
Blasius Baronicius némi ellenkezés után ugyan, de végül is beiratkozott a Germanicumba, ahová 1579 
őszén még további három diák érkezett Magyarországról: az ugocsai Bereczk Dániel, valamint Hármas 
László és Johannes Smugger Pozsonyból (az utóbbi egyébként is német anyanyelvű volt).24 

Az önálló Collegium Hungaricum sorsa így megpecsételődött. Noha a következő években a lengyel 
királlyá választott Báthory István és egyes magyarországi főpapok is lépéseket tettek visszaállítása 
érdekében, az már nem járhatott sikerrel, mert a magyar katolikus egyházi vezetés ehhez nem 
bizonyult elég erősnek, sem diplomáciai, sem anyagi téren nem tudta az ügyet kellő mértékben 
támogatni. 

A Collegium Germanicum-Hungaricum magyar hallgatói (1580-1600) 

Új fejezet nyílt a római magyar teológusképzés történetében a két kollégium egyesítése után. 
Kezdetben olykor még felröppent egy-egy hír arról, hogy a német és magyar diákok között ellentétek, 
súrlódások vannak, később azonban ezek megszűntek, s a közös kollégium eredményesen működött a 
magyarországi katolikus restauráció érdekében. 

1580. január 1.-1600. január 1. között összesen 45 magyarországi hallgató iratkozott be a 
Collegium Germanicum-Hungaricumba. Legtöbben az esztergomi egyházmegyéből érkeztek (20 fő), 
ezt követte az erdélyi (6), a győri (5), az egri (4), majd a zágrábi, váradi és pécsi (3-3), végül a 
kalocsai (1) egyházmegye. A számok egyben a hazai katolicizmus helyzetéről is képet adnak: a királyi 
országrész északnyugati részeiből jött a legtöbb hallgató, a többi területeken már jóval gyengébbek 
voltak a római egyház pozíciói. 

A Germanicumban szigorú szabályok szerint éltek és tanultak a hallgatók. Az intézmény élén 
mindig jezsuita rektor állott, vizsgált időszakunkban ez csak egyszer volt német (Georg Bader), máskor 
olasz rendtag töltötte be ezt a tisztséget.2 s Ilyen volt például a szicíliai származású Lodovico Mansoni, 
akit a rendi elöljárók kezdettől fogva kormányzásra szemeltek ki, mert már külseje is tekintélyt 

21FRAKNÖI Vilmos, Egy magyar jezsuita a XVI. században (Szántó István élete). Katolikus 
Szemle 1887. 385-433. Uő, A római magyar szeminárium története. Katolikus Szemle 1912. 
444-453., 562-580. 

22Monumenta. . . vol. 101. 880. 
2 3 Backer, SOMMERVOGEL,Bibliothéque de la Compagnie de Jesus. Bruxelles-Paris 1890-1900. 
24VERESS,i.m. 2. 
2 5 STEINHUBER, i. m. 181. 
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parancsolt: a rendi krónika szerint „bella e maestrosa presenza" jellemezte.26 Pályáján a genovai, 
milánói és torinói rendházak kormányzása után következett a Collegium Germanicum-Hungaricum, 
majd innen a Collegium Romanumba került. Néhány évig a nápolyi Pierantonio Spinelli állt a 
kollégium élén, aki késó'bb a Romanumban Pázmány Péternek is tanára volt, és számos aszkétikus 
könyvet írt. Alfonzo Agazzari ugyancsak a rend legnagyobb befolyású, legtehetségesebb vezetői közé 
tartozott, késó'bb ő lett a Collegium Anglicanum első' jezsuita rektora. A kollégium vezetése tehát a 
legképzettebb jezsuiták kezében volt, akik gazdag könyvtár és több felsőéves hallgató, ún. „repetitor" 
segítségével biztosították a színvonalas oktatást. A Germanicum vöröstaláros hallgatói szigorú napirend 
szerint éltek, s a jezsuita oktatási rendszerhez tartozó ünnepélyes disputák révén többnyire kitűnő 
szónokokká lettek. 

A XVI. század utolsó két évtizedében végzett 45 magyarországi hallgató közül Steinhuber csak a 
legkiemelkedőbbek nevét sorolja fel,2 7 Veress Endre névjegyzéke sokkal pontosabb, ennek alapján 
tekinthető át a teljes névsor. 

A 45 hallgató közül Lósy Imre jutott a legmesszebbre az egyházi ranglétrán: 1637-42 között 
Pázmány Péter utódaként esztergomi érsek lett. Elődjének egyetemalapító munkáját tovább folytatta 
azáltal, hogy a nagyszombati egyetemen - ahol még csak teológiai kar működött — a jogi kar 
alapítására végrendeletében jelentős összeget adományozott. A nagyszombati nyomda fejlesztésére és 
az ugyanott létesítendő papi szemináriumra szintén nagy összegeket áldozott.2 8 

A Germanicum XVI. századi hallgatói közül további három kapott a későbbiekben püspöki 
kinevezést. Deáki László (t 1628) boszniai, Dávid Pál (t 1633) pedig pécsi, váci, majd veszprémi 
püspök lett. Külön is említést érdemel Nagyfalvy Gergely (1576-1643) mindmáig kissé talányos 
alakja. A Germanicumban töltött évei után a győri káptalan tagja lett, végül szerémi, majd váci püspök
nek nevezték ki (1636-38). A váci püspökség monográfusa arról is megemlékezik, hogy a papképzés 
céljaira nagyobb összegű alapítványt tett.29 Irodalmi munkássága ugyancsak figyelemre méltó:latinul 
epigrammákat és naplót írt, Székely Mózes hadjáratairól pedig históriás éneket szerzett, amely azonban 
elveszett.30 Ingóságainak leltárában „sokféle könyveknek bőséges számáról" is olvasunk, sajnos, 
könyvjegyzéke még nem került elő. Ez a nagy műveltségű főpap, akit a kortársak bölcselkedésre hajló, 
melankolikus természetű embernek jellemeztek, a magyar korai barokk kultúra jellegzetes alakja volt, 
aki a győri katolikus írócsoport tagjaival (Nyéki Vörös Mátyás, Lépes Bálint, Balásfy Tamás, Náprághy 
Demeter stb.) szoros kapcsolatban állt. írói munkásságának (főként naplójának) részletes vizsgálata a 
további kutatás feladata. 

A Collegium Germanicum-Hungaricum XVI. századi hallgatóinak zöme az egyházi hierarchia 
valamelyik középső fokán folytatta pályáját, többségük a királyi Magyarország egy-egy káptalani 
testületének lett tagja mint prépost vagy kanonok. Külön tanulmány tárgya lehetne a közöttük 
kialakult kapcsolatok vizsgálata, amelyhez anyagot szolgáltathatna többek között egyházi könyv
táraink XVII. század eleji állományának possessor-vizsgálata. A győri Székesegyházi Könyvtár 
possessorai között pl. a Collegium Germanicum-Hungaricum több egykori hallgatójának nevét meg
találjuk (pl. Deáki László szentgyörgymezői prépostét, Bácsmegyei György egri kanokokét stb),3" a 
könyvek gyakran vándoroltak közöttük kézről kézre, jelezve, hogy az egykori hallgatótársak között 
később is megmaradtak a kapcsolatok. 

A Veress Endre által közölt névsorban néhány olyan hallgatót is találunk, aki késó'bb belépett a 
jezsuita rendbe. A Germanicum jezsuita elöljáróinak és tanárainak egyébként még maga az alapító 
tiltotta meg, hogy növendékeiket a rendbe történő belépésre rábeszéljék, ez csakis a növendék saját 

2 6 ÖRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei Eisenstadt 1970. 99. 
2 'STEINHUBER, i. m. 325-328. 
2'HERMANN Egyed, A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973. 

250-251. 
2 9 KARCSÚ Antal Arzén, Vác város története. Vác 1885. V. 167. 
30 SZABADI Béla, Nagyfalvy Gergely váci püspök, zalavári apát. Pannonhalmi Szemle 1932. 

213-232. HEGEDŰS István, Nagyfalvi Gergely ismeretlen Carmené. ItK1891. 402-403. Latin 
epigrammáit vö. RMKT XVII/2. Bp. 1962. 431. Nagyfalvi Gergely ingóságainak leltára: Történelmi Tár 
1899.535-536. 

3 ' VÁSÁRHELYI Judit, A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai. MKsz 1980. 325. 
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kérésére történhetett. Ezt kérte például Szentgyörgyi János (1577-1627), aki 1599-től volta brünni 
rendház lakója, majd Sellyén, Grazban és Bécsben tevékenykedett, végül Pázmány misszióstársa volt 
Felsó'-Magyarorszáeion. Az ő közvetítésével küldött levelet Roberto Bellarmino 1617-ben Homonnai 
Drugeth Györgynek, akit arra biztatott, hogy továbbra is buzgólkodjon a római egyház érdekében 
Felsó'-Magyarország területén.3 2 Hasonlóképpen jezsuitává lett Némethi Jakab is, aki 1600-ban tette le 
az esküt a Germanicumban. 

Akadt azonban néhány olyan germanikus is, aki később a protestantizmushoz csatlakozott: a már 
említett Johannes Carbo mellett ilyen volt az erdélyi származású Tordai János, akiről Pázmány Péter 
ismert beszéde szól; majd Ráckövi Ambrus, aki Bocskai hadjárata alatt lett protestáns, őt azonban 
Pázmány visszatérítette a katolicizmushoz.3 3 

Végeredményben megállapítható, hogy a római magyar teológusképzés XVI. századi történetében 
közvetve már a német kollégium is szerepet játszott, az 1580-as egyesítés után pedig az intézmény a 
magyarországi egyházi viszonyok alakításában figyelmen kívül nem hagyható tényezővé lépett elő. Az 
onnan hazakerült hallgatók többnyire, nem a harcias, militáns ellenreformáció képviselői lettek, hanem 
sokkal inkább a békés eszközökkel történő rekatolizáció hívei. Tagjai lettek az újjászervezett káp
talanoknak, többen közülük iskolák és szemináriumok alapításával, könyvtárak és nyomdák létesíté
sével és támogatásával, könyvek gyűjtésével és terjesztésével, olykor pedig önálló írói alkotásokkal is 
hozzájárultak a magyarországi korai barokk kultúra arculatának kialakításához. A célratörőbb, 
harciasabb irányvonalat a CoUegium Romanumban végzett jezsuiták képviselték, az ellenreformáció
ban nekik jutott a vezető szerep; a CoUegium Germanicum-Hungáriáim inkább a római barokk 
művelődés hatósugarának szélesítése révén éreztette hatását, ezért válhatott olyan intézménnyé, amely 
a következő évszázadok során nem csekély mértékű befolyást gyakorolt a magyar szeUemi életre. 

3 2 VERESS, i. m. 8. - Catalogi... im. 794. Bellarmino levele Homonnai Drugeth Györgyhöz: 
MTA Könyvtára. Kézirattár, Oklevélgyűjtemény 1486. 

3 3FRAKNÓI Vilmos, Pázmány Péter és kora I. Pest 1868. 81. 

136 


