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Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár rendezéséről

A ma is működő magyarországi felsőoktatási intézmények közül a legkoráb-
bi alapítású a Szent István Szeminárium. Az Oláh Miklós esztergomi érsek
(1553–1568) által 1566-ban alapított, és a Boldogságos Szűz Máriáról elne-
vezett papnevelőnek Pázmány Péter érsek (1616–1637) később új patrónust
adott Szent István király személyében. Az intézet jogutódja a mai esztergo-
mi szeminárium, amely jelenleg két szervezetileg önálló intézményben látja
el a lelki nevelést (Érseki Papnevelő Intézet) és a szellemi képzést (Eszter-
gomi Hittudományi Főiskola). Jelen írásban e 453 éves papnövelde levéltá-
rának rendezéséről adunk számot.1

Az esztergomi Szent István Szemináriumban őrzött levéltári anyagot mai
ismereteink szerint2 1953-ban az esztergomi bazilika sekrestye fölötti helyi-
ségébe menekítették.3 A káptalani konzisztórium jegyzőkönyvei drámai tö-
mörséggel adnak hírt arról, hogyan vették el a papnevelő épületét úgy, hogy
végül nem adtak cserébe semmilyen elhelyezésre alkalmas ingatlant.4 Sőt,
egyidejűleg a főegyházmegye és a káptalan házaiból is állami kezelésbe ke-
rült tizennyolc.5 A szeminárium az 1950-ben feloszlatott szatmári irgalmas

1 A levéltárrendezés során bebizonyosodott,  hogy a jelenlegi esztergomi  szeminárium levéltára
több papnevelő iratait őrzi. Ezen intézményeket a későbbiekben röviden ismertetjük.

2 Bár a közérthetőség kedvéért ki kell térnünk a szemináriumi levéltár történetére is, a téma feldol-
gozása még várat magára. Egyelőre kevés a forrás, sok a bizonytalanság. Tudjuk, hogy a levéltár
az 1953 és 2006 közötti „átmeneti” időben az esztergomi bazilikában kapott helyet, de lehetsé-
ges, hogy a költöztetés során ideiglenesen volt másutt is (mint ahogy a szeminárium könyvtára a
prímási palota lépcsőházában „ömlesztve” – lásd: 6. jegyzet).

3 Nemcsak a szeminárium, hanem (már a 19. század második felétől) a káptalan levéltárát, és a
Prímási Levéltár gazdasági iratainak egy részét is itt helyezték el.

4 Az esztergomi szeminárium az 1952. évben más egyházmegyék növendékeit is befogadta. Ennek
ellenére 1953. február 25-én az ÁEH megbízottja vis maiorra hivatkozva közölte Hamvas Endre
apostoli adminisztrátorral, hogy a katonaság átveszi az esztergomi szemináriumot, amelyben ka-
tonai nevelőintézetet fog létrehozni. („Már a mostani polgári év kezdetén felmerült ez a terv, de
akkor az Állami Egyházügyi Hivatal Beresztóczy vikárius úr közbelépésére az ügyet tárgytalan-
nak jelentette ki.”) Hiába Hamvas püspök, majd a püspöki kar közbenjárása, 1953. március 24-
én szóban (!) közölték, hogy a döntés végleges. A cserébe felkínált (nagyrészt szintén az egyház-
tól elvett) épületeket – március végétől egymás után két lehetőséget is felkínált az állam, s a káp-
talan mindkettőt megvizsgálta – végül nem kapták meg: május 26-án az ÁEH bejelentette, hogy
a kanonoksor felkínált házaira is szüksége van a katonaságnak; a második felkínált lehetőség, a
volt vármegyeháza a káptalan számításai szerint önmagában nem elegendő a szeminárium elhe-
lyezésére, csak a volt bencés székházzal együtt. Esztergomi Főkáptalan Magánlevéltára (a továb-
biakban: EFMlt), Konzisztoriális jegyzőkönyvek, 1953. április 7-ei ülés: 51/1953; 1953. május
28-ai ülés: 75/1953; 1953. május 29-ei circulus: 76/1953; 1953. június 1-jei ülés: 87/1953.

5 A főkáptalan házaiból tizennyolcat államosítottak: EFMlt, Konzisztoriális jegyzőkönyvek, 1953.
április 20-ai ülés: 62/1953. (Az egyházmegyének, amely a trianoni, majd a párizsi békeszerződés
folytán területének és birtokainak túlnyomó részét elveszítette, 1953-ra megmaradt ingatlanai ─
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rend épületegyüttesének az Esztergomi  Főegyházmegye  kezelésébe került
töredékébe költözött. 1953 nyarán két hét maradt arra, hogy a papnevelő öt-
szintes épületét elhagyják.6

Az iratanyagot a körülmények és a sietség ellenére a lehető legjobb szán-
dék mellett megőrizték, de a jóakarat sem tudta pótolni az elegendő és meg-
felelő hely hiányát. A dokumentumok zsúfoltan, kutatásra és rendezésre al-
kalmatlan  körülmények  között  vártak  jobb  sorsukra  több  mint  ötven
esztendeig, s közben a kincstár bővítése miatt még egyszer, felsőbb szintre
költöztették azokat.7

Csak a nagyszeminárium épületének (jelenlegi neve: Szent Adalbert Kép-
zési, Lelkiségi és Konferencia Központ) visszaadása és teljes felújítása után,
2006-ban vált lehetővé, hogy a kötegekben tárolt iratok ─ elsődleges tisztí-
tás után ─ dobozokba kerüljenek. A Prímási Levéltár munkatársai levéltári
papírdobozokba tették az egyelőre még rendezetlen anyagot, és átszállították
a bazilikából a Szent Adalbert  Központ első emeletén kialakított  levéltári
szárnyba.

épületek, földterületek, üzemek ─ jelentős részét is át kellett adnia.)
6 Mivel az állam képviselői június elején közölték, hogy a bencés székházat sem adják oda szemi-

nárium céljára, csak a volt vármegyeházat, az egyházmegye és a szeminárium vezetése „az egy-
kori vízivárosi zárdának jelenleg konviktusi részét” javasolta, „amely berendezésénél és méretei-
nél fogva jobban szolgálná a célt, noha távolról sem közelíti meg az eredetileg a honvédség ré-
széről felajánlott kanonoki házak alkalmasságát”. „Kovács alezredes június 12-én szóbelileg ér-
tesítette a h. irodaigazgatót, hogy a honvédség részéről segítségül adott személyzet és teherautók
felhasználásával sürgősen induljon meg a Szeminárium kiürítése egyrészt a zárdaépület kijelölt
szárnyába, másrészt a püspöki palotába. Az év végi [ti. tanév végi] vizsgálatok villámgyors lebo-
nyolítása után, [1953. június] 15-én megkezdődött az áttelepítés. A tervezett 4 nap helyett csak-
nem két hétbe került, míg a Szeminárium elsőrendű szükségletetit [sic!] alkotó felszerelést a zár-
daépületbe, az elöljárók és kanonokok ingóságait pedig a püspöki palotába szállították, az érde-
keltek, elsősorban pedig a teológusok hathatós közreműködésével. A könyvtár sok ezernyi köte-
tét hirtelenjében nem lehetett máshol elhelyezni, mint a palota lépcsőházában, „ömlesztve”. Sok
bútor a zárda udvarára és a vízivárosi romos templom tetői alá került. Az esőzés sok kárt tett a
szabad ég alatt maradt bútorokban, aminek láttára egy budapesti ellenőrző kiküldött egy alka-
lommal meg is jegyezte: »Ezért valaki felelni fog.«” Dr. Schwarz-Eggenhoffer Artúr jelentése az
érseki Szeminárium kiköltöztetésének körülményeiről:  EFMlt,  Konzisztoriális  jegyzőkönyvek,
1954. január 22-ei ülés: 20/1954. Az ügy a főegyházmegye iktatókönyvében „Esztergomi Szemi-
nárium  igénybevétele”  „rejtőcím”  alatt  jelenik  meg.  Az  iratok  (876,  1493,  1538,  1717,
2379/1953; 195/1954.) többszöri léptetés után végül az 1727/1956-os számú iratcsomóban álla-
podnak meg.

7 A káptalani konzisztóriumon 1977. január 5-én esett szó arról, hogy mielőbb át kell költöztetni a
levéltárat; az ugyanezen év december 7-ei ülés jegyzőkönyvében pedig már feljegyezték, hogy a
levéltár átszállítása befejeződött. EFMlt, Konzisztoriális jegyzőkönyvek, 1977. A kincstár- és le-
véltár-költöztetés előkészítésének/tervezésének dokumentumait a Prímási Levéltár őrzi a Prímási
és Káptalani Levéltárak áthelyezése című iratban: PL, Egyházkormányzati iratok, 1500-3/1977.
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1. A LEVÉLTÁR ÁLLAPOTA A RENDEZÉS KEZDETÉN

A rendezés 2016 tavaszán kezdődött. A terv az volt, hogy alapszintű rendje
és leltára legyen az iratoknak. Az összekeveredett anyag 225 nagyméretű le-
véltári doboznyi volt,8 ez a mennyiség azt mutatta, hogy az 1953-as menekü-
lésszerű költözés ellenére a papnevelő intézet igyekezett megmenteni teljes
archívumát.

A levéltárak állapota tükrözi intézményeik sorsát. Az első átnézés utáni
szomorú látlelet alapján az iratok időrend és tematika szerint is teljesen ösz-
szekeveredtek, a kötegek mintegy háromnegyede széthullott, palliumai le-
szakadtak, jelzetei elvesztek. Nemcsak a szomszédos szignatúrák vagy évek
mosódtak egybe, a dobozok nagy részében több évszázad (jellemzően 18–
20. századi, de akad 16–17. századi is) dokumentumai keveredtek.

Az első áttekintés után az alábbi következtetésekre jutottunk:
1.) A levéltár több intézmény anyagát tartalmazza, s ezek szerves kapcso-

latban állhattak egymással.
2.) A jelöletlen dokumentum jóval több, mint a jelzetelt, s ezek között is

több a részjelzet (csak fasciculus és/vagy numerus). A rendezésben eligazító
szignatúra nélküliek iratfolyóméterben a levéltár kétharmadát teszik ki; de
mivel ezek nagy része lapjaira hullott, darabszámuk sokszorosa a saját he-
lyüket jelölő iratoknak.

3.) A jelöléssel ellátott dokumentumokon gyakran többféle jelzet is szere-
pel (amelyek korábbi sorozatok,9 levéltárak/irattárak rendjét tükrözik).

Mindezek alapján feltételezhető volt, hogy e sok intézmény (különböző
szemináriumok és azok uradalmai) iratanyaga egy archívumban (feltehetően
Nagyszombatban),  egy  levéltári  rendszerben  egyesült.  Reméltük,  hogy  a
még fennmaradt jellemző jelzetek segítségével sikerül megtalálni ennek a
levéltárnak a rendjét.

2. AZ EREDETI RENDSZER VISSZAÁLLÍTHATÓ

A rövidebb lajstromok mellett az iratanyagból két leltárkönyv is előkerült.
Az első, melyet meg is címeztek, a szeminárium nagyszombati levéltárának

8 A rendezetlen és összekeveredett anyagot tömören pakolták, minden helyet kihasználva; rende-
zés után és palliumozva még több doboznyit tesz ki. (A nagyméretű levéltári doboz 0,13 ifm ter-
jedelmű.)

9 A sorozatok szinte mind egy előző archívum/irattár jelzetrendjéből valók. E sorozatokat később
beemelték az új levéltári rendbe, de – bár általában egy egységen belül maradtak – a  numerus
szerinti sorrendet szinte mindig megváltoztatták; a sorozatok emiatt a rendezésnél csak „tájékoz-
tató jellegűek” voltak, nem jelölték ki az irat pontos helyét.
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1847 és 1853 között leírt rendszerét mutatja.10 Az összesítő leltár elkészíté-
sét nyilván a tervezett Esztergomba költözés11 indokolta. Sajnálatos, hogy e
75 oldalas kéziratos kötetet keresztben félbevágták, és csupán a felső része
maradt meg levéltárunkban, tehát jelenlegi formájában csak az 1847 és 1853
között leltározott dokumentumok mintegy felét tartalmazza.

A másik leltárkönyvnek nem adtak címet. Tanulmányozás után azonban
világossá vált, hogy az 1847-es elenchus rendszerét követi, hiszen az annak
megfelelő sorrendet megtartva folyószámot ad az iratoknak (azaz egy folyó-
számmal helyettesíti a régi szignatúra két első elemét), s a régi (1847-es) jel-
zetből csak a fasciculust és numerust tartja meg. E 74 oldalas kötet lejegyző-
je Stibló Ágoston papnövendék volt, aki szignója alatt a kötet keletkezési
éveként 1890-et adta meg.12 Az 1890-es leltárkönyvből sok 1847-es jelzet
hiányzik (feltehetően azért, mert a hozzájuk tartozó iratok sem voltak már
meg), különösen nagy a hiány a bozóki uradalom levéltárában, melyet az ál-
lomány elején helyeztek el.  Az 1847-ben nyitott  kötetben szereplő doku-

10 A kötet címe a borítón: Elenchus Archivi Seminarialis Tyrnaviensis. A[nn]o 1847. factus conti-
nuatus usq[ue] A[nn]u[m] 1853. inclusive. A belső címoldalon ez áll: Elenchus universorum do-
cumentorum et actorum Archivi Seminariorum Archi E[pisco]palium Tyrnaviensium confectus
1847. Az 1890-es leltárkönyvbe felvették, jelzete: Locus 74. nr. 21. Az elenchus 1847-ig egy kéz
írása (a későbbi kiegészítések már nem), de íróját nem tünteti föl a leltárkönyv. Az egyházme-
gyei névtárak számontartják ugyan a levéltárosokat (ekkor még Nagyszombatban és az Esztergo-
mi Helynökségen is), valószínű azonban, hogy a szeminárium iratait (ahogy könyvtárát is) külön
őrizték és kezelték, és saját „személyzet” látta el.

11 A török kiűzése és a viszonyok rendeződése után több 18. századi esztergomi érsekünk tervezte,
hogy székhelyét Nagyszombatból az eredeti székvárosba, Esztergomba helyezi vissza. Ezt végül
Rudnay Sándor érsek (1819–1831) valósította meg, aki 1820-ban a káptalannal együtt visszatért
Esztergomba. Az intézmények költözéséhez azonban a megfelelő körülményeket is meg kellett
teremteni (kezdve azon, hogy alkalmas épületeket építenek). Így a papnevelő 1850-ben, Scit-
ovszky János érsek (1849–1866) szavára települt át Esztergomba. A Stephaneum 1850/51. évi
számadáskönyve  címzésében  (Rationes  Seminarii  Cleri  Junioris  ad  S[anctum]  Stephanum
R[egem] nuncupati Tyrnavia Strigonium translati […], jelzete: Esztergomi Szemináriumi Levél-
tár [a továbbiakban: ESZL], 26 C A XII. után) is utal az átköltözésre, de mint ahogy ez a szám-
adásokból és az egyházmegyei névtárakból is kiderül, ez nem köthető egy időponthoz. Gálffy
Zsuzsanna mutat rá arra − most már a források tükrében –, hogy a Stephaneum, majd a Maria-
num Esztergomba költözése több (1850-től 1885-ig négy) lépcsőben történt: GÁLFFY Zsuzsanna,
A nagyszombati papnevelő intézetek, a Stephaneum és a Marianum élelmezése az 1841–1842.
tanév piaci könyvecskéjének tükrében (elhangzott a PPKE BTK Történelemtudományi Doktori
Iskola „Életmódtörténeti pillanatképek II” című konferenciáján, 2018. január 12-én; megjelenés
alatt). 

12 A kötetnek nincs címe, viszont a leltárkönyv 73. (eredetileg számozatlan) oldalának alján látható
az alábbi bejegyzés, innen vettük a kötet keletkezési évét is: „scripsit 1890. Stiblo August”. Eb-
ből következtetve a kötet letisztázója Stibló Ágoston, aki a tanulmányi összesítő szerint (Infor-
matio de theologis ab anno schol[astico] 1886/7 – 1900/01, ESZL, [76.1.5]) az 1889/90-es tanév-
ben negyedéves teológus, s akit 1891. március 31-én szenteltek pappá. További életútját lásd:
BEKE Margit,  Az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papsága. 1892–2006 (Bu-
dapest 2008) 682-683. Valószínű, hogy a rendezést nem egy papnövendék, hanem a szeminári-
um levéltárosa végezte/irányította, akinek személyét nem ismerjük.
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mentumok utolsó keletkezési éve: 1853/1854, míg az 1890-es iratainak utol-
só datálása: 1890.

Az iratokon lévő fennmaradt  jelzetek és a két  leltárkönyv segítségével
megtalált levéltári rendszerben a próbarendezés során a jelzetüket vagy be-
azonosításra  alkalmas  részjelzetet  megőrző  iratok  gyorsan  (2016  őszére)
megtalálták helyüket.

Beigazolódott hát az a feltevés, hogy a különböző szemináriumoknak és
azok uradalmainak iratai  Nagyszombatban, egy levéltárban egyesültek, és
azokat egységes rendszer szerint rendezték.

3. A JELZETÜKET VESZTETT DOKUMENTUMOK RENDEZÉSÉRŐL

Az  Esztergomi  Szemináriumi  Levéltár  rendjét  1890-ig  a  két  19.  századi
(1847, 1890) leltárkönyv határozta meg. Az 1890 előtti iratok nagyobb része
elvesztette jelzetét; de ebben az esetben is nagy segítségünkre volt a két régi
elenchus, mert az adataik segítségével felállított rendszerben a dokumentu-
mokat tárgyuk alapján is azonosítani is tudtuk.

1890 után – a kötet formátumú műfajokon13 kívül  – az összes iratot az
éveken belül számra tették. Ezek a kötegek széthullottak. A rendezés kezde-
tén csak háromévnyi dokumentum nem keveredett össze a többi év anyagá-
val. Ha a kötegeknek valaha volt is jelzetük, az a palliummal/borítófedéllel
együtt elveszett.

Látunk ugyan lajstrom- vagy iktatószámot a dokumentumok egy részén,
de a hozzájuk tartozó mutatók közül csak kettő került be a levéltárba: az
egyik az 1889 és 1915 között érkezett és elküldött levelek lajstromkönyve; a
másik a Stephaneum 1928 és 1935 közötti iktatókönyve. Az évenként lera-
kott iratok szétválogatása megtörtént, egy-egy év iratanyaga általában ½–2
nagyméretű levéltári doboznyi (= 0,13 ifm).

Az első rendezés utáni rendezetlen állomány, azaz a levéltár iratfolyómé-
terben mért kétharmada zömében lapjaira esett szét, és teljesen összekevere-
dett. Ha egy jelzeteire, sőt numeruson belül is széthullott levéltár teljes állo-
mányát kutathatóvá akarjuk tenni, akkor darabszinten kell rendezni azt. Az
újbóli áttekintés során egyre jobban kirajzolódtak azok a jegyek (korábbi so-
rozatok jelölései,  a  levéltáros kézírása,  ceruzája,  megjegyzései  az  iraton),
amelyek helyet mutattak a leltári rendben. A rendezés iránytűje azonban az
összesített leltárkönyv lett.

13 Ilyenek: a hallgatók tanulmányi kötetei, az elöljárók naplói, a historia domus, a postakönyvek, az
iktatókönyvek, a gazdasági összesítőnaplók, a Magyar Egyházirodalmi Iskola jegyzőkönyvei.

119



♦ ♦ ♦    K Ö Z L E M É N Y E K

4. A DIGITÁLISAN IS KERESHETŐ, ÖSSZESÍTETT LELTÁR MINT RENDEZÉSI 
SEGÉDLET ÉS EGYBEN KUTATÁSI FORRÁS

Elkészítettünk egy összesített, elektronikus leltárt, amely 1890-ig egyesíti a
mutatók adatait, valamint az iratokon levő információkat (vagyis a mára már
elveszett vagy lappangó iratok adatait is); jelölve azt is, hogy az irat meg-
van-e, vagy helyére került-e. Az 1890 utáni tételeket (mutatók híján) az ira-
tokról írtuk le, ebben az időszakban tehát csak a mára fennmaradt dokumen-
tumokat tartalmazza összesített leltárunk, amely jelenleg 3200 tételt számlál.

Nagyban megkönnyítette a további rendezést, hogy most már gyorsan, di-
gitálisan is kereshetővé vált a lajstrom, akár numerus vagy korábbi soroza-
tok számai, akár az irat éve vagy tárgya alapján. A bővülő összesített elekt-
ronikus  elenchus és a rendszerbe illeszkedő dokumentumok egyre jobban
kirajzolták azt a képet, melyben az újabb darabok jelzetükre találtak. Kira-
kós játékhoz hasonlóan minden helyére kerülő elem újabbak helyét jelölte
ki.

Az első rendezés után 1:3 volt a rendezett és a keveredett iratok aránya.
Többszöri  átnézés  során  sikerült  a  rendezetlen  állományt  egydoboznyira
csökkenteni.14

Az összesített leltárkönyv a rendezés mellett a kutatást is szolgálja. Egy-
részt fontos levéltártörténeti adalék, másrészt az irat tárgyát megadó rovat
regesztaként összegzi a mára már elveszett dokumentumok alapinformációit.

A fentiek mellett még azért is szerencsés, hogy a régi leltárak alapján ren-
dezhettünk, mivel így lesz igazán jól kereshető az állomány. Egy levéltár
szerveződését ugyanis (amely tükrözi az iratképző intézmények és szemé-
lyek rendszerét/kapcsolatát, még akkor is, ha nem mindig a proveniencia a
rendezőelv) a korabeli működtetőknél jobban senki sem ismeri.

Nem lett volna szerencsés az eredeti rend ismerete nélkül kigondolt rend-
szerbe sorolni a dokumentumokat. Nem tudtuk volna iratképzők szerint ren-
dezni a levéltárat, mivel az egyes szemináriumok sorsa a történelem folya-
mán  annyira  összefonódott,  hogy  gyakran  maga  az  iratanyag  is  egyben
tárgyalja. Tematika és műfaj szerint sem bontható mindig a gyűjtemény, hi-
szen a tanulmányi terület és az „oeconomica” összekapcsolódik. A „discipli-
naria” anyagban is számos gazdasági irat van, és sokszor a számadások tar-
talmazzák a hallgatók névjegyzékeit; a levelezés pedig mindkét témát érinti.

Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár rátalált eredeti rendjére, és leltár-
könyve segítségével nyilvántarthatóvá és kereshetővé vált.

14 Tehát az eredetileg 225 nagyméretű doboznyi levéltár első rendezése után 75 doboznyi jelzetelt
dokumentum került a helyére; a rendezés végére pedig végül csak 1 doboznyi maradt a mixta.
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5. A LEVÉLTÁR LELTÁRKÖNYVEIBEN SZEREPLŐ SZEMINÁRIUMOK ÉS AZOK 
URADALMAI

Mivel bebizonyosodott, hogy az esztergomi Szent István Szemináriumban
őrzött, majd 1953-ban a bazilikába átmentett levéltár az Esztergomi Főegy-
házmegye valamennyi papnevelőjéről őriz dokumentumot, szükséges rövid
áttekintést adnunk ezen intézményekről.

Az Esztergomi Főegyházmegyének négy szemináriuma volt Nagyszom-
batban, további három pedig Bécsben, Pozsonyban, illetve Budán:

1.) Az egyházmegyénkben és Magyarországon is legelső papnevelő inté-
zetet Oláh Miklós esztergomi érsek alapította 1566-ban − Esztergom török
megszállása miatt15 – Nagyszombatban, és a Boldogságos Szűz Máriáról ne-
vezte el. Az intézmény a fenntartásához szükséges források előteremtésére a
széplaki apátságot és a bényi prépostságot bírta adományként. Mindennek
ellenére Pázmány Péter érsek idején szükségessé vált a papnövelde (mely-
nek új titulusa Szent István király, a továbbiakban rövid nevén, Stephaneum-
ként említjük) újjászervezése és újabb anyagi támogatás biztosítása. Ekkor
költözött nagyobb épületbe, és birtokául kapta a buda-felhévízi prépostságot.

2.) Második a sorban a Pázmány által 1619-ben alapított  Adalbertinum,
mely a szegény ifjak elhelyezésére szolgált.

3.) Lippay György érsek (1642–1666) 1648-ban generális szemináriumot
hozott létre, melyet a növendékek reverendájának színéről Collegium Rub-
rorumnak neveztek.

4.) A Seminarium Marianum – vagy alapítója, Szelepchény György érsek
(1666–1685) után Szelepchényianum16 – 1678-ban kezdte meg működését,
ellátó birtoka a bozóki prépostság volt (melyet felerészben kapott meg, a bir-
tok másik haszonélvezője az Esztergomi Káptalan volt).

5.) A négy nagyszombati alapítás mellett 1619-ben bécsi székhellyel hoz-
ta létre Pázmány Péter a röviden Pázmáneumnak nevezett papnevelőt.

15 Oláh Miklós alapítólevelének datálása: „Datum Tirnaviae, sede vczt. [=videlicet] n[ost]ra Archi-
ep[iscop]ali. Strigonien[si], ob Turcar[um] Tirranide[m] huc translata. die Decima nona mensis
Maӱ Anno D[omi]ni Milles[im]o Quing[entesi]mo Sexag[esim]o sexto”. EFMlt, Ladula 67 sine
fasciculo  nr.  5.  Az oklevelet  lefordította  és  közzétette:  FAZEKAS István,  Az esztergomi  Szent
István  szeminárium alapítása  (1566)  és  működésének  kezdetei,  in  „Sapientia  aedificavit  sibi
domum”. Papképzés Esztergom városában (az Úton és  a  Strigonium Antiquum különszáma)
(szerk. Harmai Gábor, Hegedűs András; Esztergom 2006) 20-27.

16 Tusor Péter  az érsek  saját  kezű  aláírása  alapján a  Szelepchény György névalakot  használja:
TUSOR Péter, Szelepchény V. György, in Esztergomi érsekek (szerk. Beke Margit; Budapest 2003)
303-310. Levéltárunk 19. századi leltárkönyvei mindig Szelepcsényinek írják. A Stephaneum és
a Marianum gazdasági iratait tartalmazó levéltári egység elnevezése: Acta oecon[omica] Semi-
nar[ii] B[eatae] M[ariae] V[irginis] seu Szelepcsényiani et Stephanaei.
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6.)  Lósy  Imre  érsek  (1637–1642)  alapította  Pozsonyban  1642-ben  az
(egyszerűsítve) Emericanumnak hívott kisszemináriumot. Az Emericanum a
szakirodalom szerint végig önállóan Pozsonyban működött.

7.) Időben legutolsó a Széchényi György érsek (1685–1695) által 1687-
ben Budán létrehozott Seminarium Széchényianum.17

Az intézmények története több ponton összekapcsolódott. Barkóczy Fe-
renc érsek (1761–1765) 1761-ben egyesítette a Seminarium Marianumot a
Seminarium Rubrorummal.  1777-ben  a  Stephaneum teológusai18 a  nagy-
szombati egyetem Budára költözése miatt Budán folytatták tanulmányaikat,
ahová a Marianum is átkerült (amely − ahogy említettük − már 1761-től át-
vette a Rubrorum növendékeit is). A Budán így egyesült szemináriumokba
beolvadt az itt alapított Széchényianum (ez volt a budai generale19 időszaka:
1777–1784). Mindezen papnevelők 1784-től a II. József által létrehozott po-
zsonyi generális szeminárium20 (pozsonyi generale: 1784–1802) részévé vál-
tak, majd ennek megszűnése után, 1802-ben a Stephaneum és a Marianum
visszakerült Nagyszombatba.

Nagyszombatban 1802-től  már  csak két  önálló  intézmény működött  (a
Stephaneum és a Marianum), de a gazdasági iratok és a vizitációk még a 19.
század első felében is nyilvántartották a beolvadt papnevelők alapítványait.
A bécsi Pázmáneum 1784 és 1802 között szintén a pozsonyi generale része
lett (Pozsonyban szünetelt).

A  Szent  István  Szemináriumból  1953-ban  menekített  levéltár  tehát  az
Esztergomi Főegyházmegye egykori papnevelőinek iratanyagát őrzi;  ezért
neveztük el Esztergomi Szemináriumi Levéltárnak. A levéltár mai tulajdo-
nosa az Érseki Papnevelő Intézet és az Esztergomi Hittudományi Főiskola,
amely archívuma kezelését a Prímási és Főkáptalani Levéltárra bízta.

A levéltár törzsanyagát a leghosszabb életű két nagyszombati szeminári-
um, a Stephaneum és a Marianum tanulmányi és gazdasági iratai képezik,
valamint ezek birtokainak dokumentumai, melyek gazdálkodási központként
több más településen lévő gazdaság/birtok iratait is egyesítik. A széplakapáti

17 Széchényi György nevének egységesítése ma sem egyértelmű, a Magyar Katolikus Lexikon (Bu-
dapest 1993–2014) Széchenyi alakban írja. A levéltár két 19. századi leltárkönyvében túlnyomó-
részt Szécsényi alakban szerepel. Koltai András a Széchényi névformát használja: KOLTAI And-
rás, Széchényi VI. György, in Esztergomi érsekek 310-318. Jelen írásban a Széchényianum rövid
név jelöli az általa alapított szemináriumot.

18 A filozófusok Nagyszombatban maradnak.
19 A levéltári jegyzékben ezen időszak irategyüttesét a „budai generális szeminárium” gyűjtőnév

alatt látjuk: Rationes Semin[arii] Gen[eralis] Budensis.
20 A  pozsonyi  generale „gazdasági”  iratainak  gyűjtőcíme  a  leltárkönyvben:  Acta  oeconomica

Sem[inarii] Gen[eralis] Posoniense respicientia.
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és a csiffári uradalom a Szent István-papnevelőé volt, a Marianumot pedig a
bozóki21 uradalom látta el.22

A Stephaneum és a Marianum törzslevéltára tehát az Esztergomi Szemi-
náriumi Levéltárban található, valamint az e két szemináriumba beolvadt ko-
rábbi papnevelők (Adalbertinum, Rubrorum, Széchényianum) iratait is ebbe
a levéltárba sorolták Nagyszombatban.  A Pázmáneumnak és az Emerica-
numnak, a nagyszombati érseki líceumnak és a nemesi konviktusnak,23 vala-
mint az esztergomi presbitériumnak is jelentős irategyütteseit írják le a 19.
századi  leltárak.  Az  1805-ben  megnyílt  pesti  generális  szemináriumnak24

nincs számottevő iratanyaga levéltárunkban, főként a levelezésekben jelenik
meg, mint sok más egyházmegye szemináriuma is.

Sajnálatos módon ezen iratoknak csak egy része maradt fönn a mai napig,
hiszen a sok összevonás, gyors költöztetés nemcsak a kiegyensúlyozott mű-
ködést, hanem a dokumentumok megőrzését is megnehezítette.

1. kép: AZ 1865-BEN FELSZENTELT ESZTERGOMI SZEMINÁRIUM FŐKAPUJÁNAK KÉT OLDALÁN
A KÉT ALAPÍTÓ, OLÁH MIKLÓS ÉS SZELEPCHÉNY GYÖRGY SZOBRA

21 Az uradalmak iratai az alábbi elnevezések alatt láthatóak a 19. századi leltárkönyvekben: Acta
Praepositurae Bozokiensis/Acta Dominii  Bozók, Acta Dominii  Csiffár, Acta Dominii  Széplak
Apáthensis.

22 A birtokok gazdálkodása nyomon követhető a számadáskönyvek és az adott évben keletkezett
számlák/gazdasági iratok kötegeiből. A szemináriumok külön kezelték gazdasági (acta oecono-
mica) és tanulmányi (acta disciplinaria) irataikat; számadásaikat évente vezették, ahol a birtokok
jövedelmei mellett az alapítványi tőkék kamatait is rendszeresen nyilvántartották.

23 Hangsúlyozzuk, hogy az érseki líceum, a nemesi konviktus, az Emericanum és a Pázmáneum bi-
zonyos irategyütteseit (és nem levéltárát) őrzi csak az Esztergomi Szemináriumi Levéltár; a Páz-
máneum levéltára például ma is a bécsi papnevelőben van.

24 Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár 19. századi elenchusai által pesti generális szeminárium-
nak nevezett intézmény a mai Központi Papnevelő Intézet, mely elődjének a Seminarium Rubro-
rumot tekinti, s így alapítását 1648-ra teszi.
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Említettük, hogy 1802-ben, a pozsonyi generális szeminárium megszűnte
után két papnevelő, a Stephaneum és a Marianum költözött  vissza Nagy-
szombatba. Az ekkor már gazdaságilag és tanulmányi szempontból is szoros
együttműködésben  álló  két  intézmény  összetartozását  a  levéltár  rendje  is
tükrözi, hiszen 1806-tól az Esztergomba költözésig évenként párhuzamosan
futnak egymás mellett a Stephaneum és a Marianum tanulmányi és gazdasá-
gi  összesítőinek  sorozatai.  Az  1865-ben  felszentelt  esztergomi  épület,  a
Nagyszeminárium főbejáratának megvalósult terve is kifejezi a Stephaneum
és az Esztergomban már annak kisszemináriumaként működő25 Marianum
szövetségét, hiszen a főkapu két oldalán a két alapító, Oláh Miklós és Sze-
lepchény György vigyázza az épületet (1. kép).

A levéltárrendezésnél kevéssé támaszkodhattunk a szakirodalomra, mivel
a szemináriumok közül csak a Pázmáneum történetéről jelent meg új, a for-
rásokon  alapuló  összefoglalás;26 a  többi  papnevelő  történetének  megírása
még várat  magára,  s  a  megjelent  információk is gyakran ellentmondanak
egymásnak. Az egyik fő oka ennek a korabeli iratok hiánya, illetve azok ren-
dezetlensége.

6. MÉG NÉHÁNY SZÓ A LEVÉLTÁR RÉGI LELTÁRAIRÓL

Említettük már a Nagyszombatban egyesített levéltár két leltárkönyvét: az
1847-ben Nagyszombatban és az 1890-ben Esztergomban összeállított elen-
chust. A 19. században egyesített archívum elődlevéltárainak fennmaradtak
korábbi lajstromai is.

Ilyen a Stephaneum archívumának 1787. évi  mutatója,27 amelyet  ma a
Prímási  Levéltár  őriz  több  szeminárium  18.  századi  számadáskönyvével
együtt.28 A szemináriumok megőrizték birtokaik fontos középkori dokumen-

25 Gálffy Zsuzsanna megállapította, hogy a Marianum a 19. század első felében nem kisszeminári-
umként működött: GÁLFFY. 

26 FAZEKAS István, A Pázmáneum története az alapítástól a jozefinizmus koráig (1623–1784), in A
bécsi Pázmáneum (METEM-könyvek 37) (szerk. Zombori István; Budapest 2002) 9-176; BEKE
Margit, A Pázmáneum története az újraindulástól napjainkig (1803–2002), in A bécsi Pázmáne-
um… 177-343.

27 Ezúton mondok köszönetet munkatársamnak, Gálffy Zsuzsannának, aki a kötetre felhívta figyel-
memet. Jelzete: PL, Batthyány, P. I., Acta Protocollaria nr. 418. A kötet vagy másolata valami-
kor a szeminárium levéltárában lehetett, mivel az 1890-es leltárban is szerepel: Elenchus acto-
rum olim Seminarii  Strig[oniensis] 1787. címen és a Locus 74. nr. 20-as jelzeten. (Valamint
ugyanazon kéz ugyanabba a sorozatba − A.V.Libr./3. − sorolta, mint a levéltár másik darabját, a
Rubrorum Catalogus Alumnorum Semin[arii] Gener[alis] (…) ab anno 1649-1694 című kézira-
tos kötetét, melynek jelzete: ESZL, 28 D E nr. 1., és előzékén az A.V.Libr./6.b sorozatjelölés
szerepel.)

28 A 162 számozott oldalt tartalmazó kézirat első 104 oldalán a Szent István Szeminárium iratainak
elenchusát látjuk. A levéltári leltárt követően különböző iratok gyűjteménye következik (szám-
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tumait, a Stephaneum 1787-es elenchusa már a szeminárium 1566. évi alapí-
tását megelőző időből, a 14. század első feléből ír le okleveleket. Sajnos,
napjainkra  a  középkori  oklevelek  közül  csak  két  irat(csoport)ot  őriz29 az
Esztergomi Szemináriumi Levéltár, ezeket is későbbi átiratban. A másolatok
elkeveredve, jelzet nélkül rejtőztek az iratok között,  azonosításuk tárgyuk
alapján történt, amiben nagy segítségünkre volt az 1787-es leltárkönyv, re-
geszta mélységű iratismertetéseivel (2. kép).

A másik 18. századi leltár30 címlapja (Regestrum Archivi Seminarii Gene-
ralis Cleri Regni Hungariae Anno 1763 confectum) 1763-as befejezésről ta-
núskodik, vagyis két évvel azután készült, hogy Barkóczy érsek egyesítette a
Lippay érsek által alapított generális szemináriumot (a Seminarium Rubro-
rumot) a Seminarium Marianummal.

Fennmaradtak még a széplaki és a bozóki uradalomnak a 19. század első
harmadáig vezetett mutatókönyvei.31 Néhány lapos lajstrom pedig (mind a
szemináriumok, mind az uradalmak iratairól) több is akad.

A levéltári/irattári elenchusok32 nemcsak levéltártörténeti jelentőséggel bír-
nak: irataik tárgya fontos adatokat őriz régi korok megsemmisült forrásairól.

7. KAPCSOLATOK MÁS LEVÉLTÁRAKKAL, AZ ESZTERGOMI EGYHÁZI 
GYŰJTEMÉNYEKBEN FELLELHETŐ, SZEMINÁRIUMOKRA VONATKOZÓ FORRÁSOK

Más archívumokban is vannak egyházmegyénk szemináriumaira vonatkozó
iratok,  melyekből  sok  maradhatott  Nagyszombatban33 és  Pozsonyban.  A

adások, ingóság- és borleltár, majd a 143. és a 153. oldal között a nagyszombati presbitérium
könyvtárának tematikus katalógusa).

29 1.) A két „Metales Abbatiae Széplak” tárgyú átírt oklevél közül az egyik egylapos töredék; a
másik 8 folio terjedelmű, az Esztergomi Káptalan által készített, 1691. évi hiteles másolat, mely
a széplaki uradalom középkori határait írja le. Az 1847. évi nagyszombati levéltári leltár 34 F
A I/3. jelzetével azonosítottuk. A Stephaneum 1787. évi leltárában az alábbi jelzeteken szerepel-
nek az oklevelek: Cap. Sem. S. Steph.1a fasc. 9. nr. 5., valamint Cap. Sem. S. Steph.1a fasc. 3. nr.
10. Ezenkívül protocollumtöredékben – feltehetően a Stephaneum másolati könyvéről van szó −
is találtunk a széplaki uradalom határait igazoló iratmásolatot: ESZL 28 D E nr. 17. (A három
említett irat azonos középkori oklevelet is átír.) 2.) Szintén a Stephaneum 1787. évi elenchusá-
ban szerepel a harmadik középkori oklevél, az 1524-es örökvallás (fassio perennalis), mely a le-
leszi konvent 1743. évi hitelesített  átiratában maradt  fenn. Jelzete a Stephaneum levéltárának
1787. évi mutatójában: Lad. 62. fasc. 1. nr. 15.; és az 1847. évi leltárban: 35 F A X/10.

30 ESZL, 5 A 22, XI/17.
31 ESZL, 54 F F fasc. II. és ESZL, 48 H E nr.1. jelzet előtt.
32 Az egykori segédletek közül − a már sokat említett levéltári elenchusokon kívül − a Marianum

könyvtárának 1852-re datált katalóguskötete is az Esztergomi Szemináriumi Levéltárba került.
Szekrényenként és tematikus rendben írja le az állományt. Jelzete: ESZL, 46 H A nr. 9.

33 Molnár Antal hívta föl a figyelmet arra, hogy sok, a kutatók által fel nem ismert gyűjtemény gaz-
dag forrása a szemináriumok történetének. Ő maga a Nagyszombati Érseki Helynökség Levéltá-
rában (melyet ma a Nagyszombati Érseki Levéltárban őriznek) és az Esztergomi Főszékesegyhá-
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Magyar Országos Levéltár (különösen a Helytartósági  Levéltár)  is  fontos
dokumentumokat őriz; mint ahogy a szemináriumokkal szoros kapcsolatban
lévő  egykori  nagyszombati  egyetem  levéltára  és  könyvtára  (ma:  ELTE
Egyetemi Könyvtár és Levéltár) is. Most azonban csak az esztergomi egyhá-
zi gyűjteményekre térnénk ki – szándékunk nem az őrzött források tételes
leírása, hanem a kitekintés –, hogy felhívjuk a kutatók figyelmét olyan intéz-
mények dokumentumaira, amelyek eddig nem voltak közismertek.

2. kép: A STEPHANEUM 1787. ÉVI LELTÁRKÖNYVÉNEK LEÍRÁSA A MA MÁR EGYLAPOS
TÖREDÉKRŐL (ESZL 34 F A I/3.)

A papnevelő szoros kapcsolatban áll a káptalannal, amely felügyelő szerve
(Oláh Miklós alapítólevele34 – mely szintén az Esztergomi Főkáptalan Ma-
gánlevéltárában található − erre külön kitér), így a Főkáptalani Levéltárban
jelentős mennyiségű a szemináriumokra vonatkozó iratanyag.

A prímások szintén gondot viseltek egyházmegyéjük papnevelésére, ezért
a Prímási Levéltár különböző tematikus csoportokba sorolva őrzi a szeminá-
riumokkal kapcsolatos dokumentumokat.

A Beke Margit összeállításában megjelent fondjegyzék35 összesíti a Prí-
mási  Levéltárban  és  a  Főkáptalani  Levéltárban  található,  papneveldékkel
kapcsolatos iratokat. Megemlíti a szeminárium saját levéltárát36 is (Esztergo-

zi Könyvtárban találta meg a Stephaneum két 17. századi számadáskönyvét: MOLNÁR Antal, Az
Ősrégi Szeminárium 17. századi növendékei és mindennapjaik két  ismeretlen számadáskönyv
tükrében, in Magyar Sion 11 (2017) 229-257.

34 Már említettük a Stephaneum alapítólevelét: EFMlt, Ladula 67 sine fasciculo nr. 5.
35 BEKE Margit, Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet levéltára és az esztergomi egyházi levéltá-

rak felsőoktatásra vonatkozó iratanyaga, in Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és ál-
lagjegyzékei I (szerk. Heilauf Zsuzsanna, Kiss József Mihály, Szögi László; Budapest 1997) 175-
180.

36 Ti. a jelen írás témáját, az Esztergomi Szemináriumi Levéltárat.
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mi Érseki Papnevelő Intézet iratai elnevezéssel), 22,80 ifm terjedelemmel
egy sorban, hiszen a szeminárium levéltára akkor még („menekült státusz-
ban”, a Bazilika kincstár fölötti termében rendezetlen állapotban) jobb idők-
re várt.

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár számos kisnyomtatványa37 tisz-
teleg az elöljárók előtt, vagy örökíti meg a szeminárium jeles napjait, így a
Stephaneum 1850-es Esztergomba költözését38 vagy a papnevelő új épületé-
nek 1865. évi felszentelését.39

A nyomtatványok mellett több kézirat is adalékul szolgál a papnevelők
történetéhez.40 Kiemelendők  ezek  közül  azok  a  18.  századi  eleji–közepi
számadások, melyek az Esztergomi Szemináriumi Levéltár hiányait pótol-
ják. Ilyen a Stephaneum 1733/34. évi Regestum Domesticum Quotidianum
című kötete,41 valamint a Rubrorum 1753 és 1761 közötti számadásköny-
ve.42

A Lippay György érsek által  1648-ban alapított  generális szeminárium
hallgatóinak  tanulmányi  összesítője43 és  eskükönyve44 az  1847-es  leltár-
könyvben egymás mellett szerepel. Érdekes a két kötet története. Nemcsak
az 1847-es leltárban, hanem az Acta disciplinaria nevű korábbi sorozatban is
egymás mellett szerepelnek, a széria 1. és 2. sorszámát hordozva. Az 1890-
es lajstromból ez a két numerus hiányzik, ekkoriban köthették be azokat (a
kötés a nr. 1-es jelzetről leszakadt ugyan, de a gerinc erősítésére szolgáló új-
ságcsíkok a 19. század második feléből valók lehetnek),  és mindkettőben
szerepel  a  Stephaneum  könyvtárának  (jelenleg  Esztergomi  Hittudományi

37 Főként 19. századi alkalmi beszédek és versek, vizsgatételek stb.
38 SZABÓ József, Oratio academica quam occasione solemnis inaugurationis antiquissimi Semina-

rii S. Stephani r. H. per (...) Joannem B. Scitovszky de Nagykér (...) Tirnavia Strigonium transla-
ti die 12a Novembris 1850. (kiad. Beimel, Esztergom [1850]).

39 SCITOVSZKY János, Sermo inauguralis quo eminentissimus et reverendissimus dominus (...) Ioan-
nes Baptista Scitovszky de Nagy-kér (...) novas aedes seminarii cleri jun. S. Stephani r. Hung. et
huic uniti seminarii B.M. Virginis, Tyrnavia, post annos a quo erectum fuerat, tercentos Strigo-
nium ad a vitam archi-episcopatus sedem translati die 8a mensis Octobris anno 1865 (...) solen-
niter dedicavit (kiad. Kocsi, Pest 1865); Ordo in benedictione Sacelli et Domus novae Seminarii
Magni Strigoniensis pone Basilicam Strigonii a fundamentis erecti, observandus (kiad. Horák,
Esztergom 1865).

40 Ilyen a már említett, Molnár Antal által elemzett számadáskönyv, mely a Stephaneum 1617. má-
jus 1. és 1618. április 30. közötti időszakát foglalja össze: Esztergomi Főszékesegyházi Könyv-
tár, Kézirattár, Ms. I. 232. nr.1.

41 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Kézirattár, Ms. I. 165.
42 Rationes diurnae Collegii Generalis Cleri [Tyrnaviensis] ab A[nn]o. 1753-1761. Esztergomi Fő-

székesegyházi Könyvtár, Kézirattár, Ms. I. 193.
43 Catalogus/ Nomina Alumnorum Semin[arii] Gener[alis] (…) ab anno 1649-1694. ESZL, 28 D E

nr. 1.
44 Juramenta Alumnorum in Collegii Generali 1649-1694/ Nomenclator seu Catalogus Alumnorum

Collegii Generalis (…). Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, 29-a-28. 1847-es jelzete:
ESZL, 28 D E nr. 2.
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Főiskola Könyvtára) pecsétje. Ma a névtárkötet a levéltárban van, az eskü-
könyv pedig hagyatékból került vissza a könyvtárba45 (3. kép).

3. kép: A COLLEGIUM RUBRORUM „IKERKÖTETEINEK”
(NÉVJEGYZÉK ÉS ESKÜKÖNYV) ELSŐ OLDALA

8. SOKSZÍNŰ LEVÉLTÁR

Az előző fejezetekben említett dokumentumok mellett levéltárunk sokszínű-
ségét mutatja, hogy a szemináriumok gazdasági és tanulmányi iratainak szá-
mos műfaját vonultatja föl. A korabeli gazdálkodásról teljes képet adnak az
uradalmak és a szemináriumok iratai.  A széplakapáti  uradalom gazdasági
iratai közé sorolt, 1787-ben készült színes, kéziratos térképek képzőművé-
szeti alkotásként láttatják az uradalom határait, a művelési ágakat és az adó-
zók tabelláját.46 A misszilisek pedig − szorosabban vett  tanulmányi  vagy
gazdasági tárgyuk mellett − a korabeli emberi viszonyok és történelmi pilla-
natképek gazdag forrásai. A szemináriumokban folyó élet dokumentumai a
45 A névtár az 1649 és 1750 közötti időszak hallgatóinak tanulmányi és életadatait összesíti alapít-

ványonként. Az eskükönyv a kötet elején táblázatban összegzi az 1649 és 1656 között beiratko-
zott hallgatók személyi és tanulmányi adatait (hasonló módon, mint az eskükönyv), majd 1649 és
1750 között vezetett névmutató következik. A kötet további részében a beiratkozottak saját kéz-
zel bejegyzett esküszövegei olvashatóak (szintén az 1649 és 1750 közötti időből).

46 Széplakapáti és Lebenye 1787-ben készült térképének jelzete: ESZL, 36 F A XVIII/1., a mellette
levő numerusra tették (ESZL, 36 F A XVIII/2.) Garbóc szintén 1787-ben készült színes, kézira-
tos térképét.
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növendékek tanulmányi és jellembeli előmenetelét bemutató, évenként veze-
tett naplók (Relatio super profectu in moribus cleri junioris), a hétköznapok
és ünnepnapok időbeosztását leíró ordo diurnusok, a vizsgatételek, a szemi-
nárium törvényei (leges seminarii), a vizitációk és az elöljárók által vezetett
naplók. Ez utóbbiak közül kiemelném az 1929-ben megnyitott és 1940-ig
vezetett historia domust47 (4. kép).

4. kép: A STEPHANEUM 1929-BEN MEGNYITOTT ÉS 1940-IG VEZETETT HISTORIA DOMUSA

47 A szeminárium 1929-ben megnyitott története, amely leírja az 1914 és 1936 közötti, valamint az
1939/40-es tanév eseményeit.  Több kéz írása, az utóbbi tanév összegzését Erdős Mátyás atya
jegyzi. Jelzete: ESZL, Elöljárók iratai.
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9. ÖSSZEGZÉS

Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár gyűjteménye már rendezése alatt is
segítette  a  kutatást,48 forrásai  a  papnevelők  történetének  több  eseményét
pontosították,  árnyalták.  A fennmaradt  levéltári  dokumentumokat  leíró új
leltár lehetővé teszi a kutatók számára, hogy keressenek a papnevelők iratai-
ban. A leltár mutatózása (a tulajdonnevek egységesítésével) további segítsé-
get nyújtana a tallózáshoz; de még nagyobb lépést jelentene az összetett ke-
resést biztosító adatbázis készítése.

A történelem viharai kikerülhetetlenek, s ezek szemináriumaink életében,
következésképpen ezek levéltárában is jelentős károkat okoztak. Az egykor
sértetlen tükörképet hányszor törték darabjaira; és azután hányszor kezdte
újra meg újra összerakni e tükörcserepek megmaradt töredékét az utókor, a
múltba látás lehetőségének reményével!

Bízunk abban, hogy a rendezési munkák eredményeként kutathatóvá vált
Esztergomi Szemináriumi Levéltár állománya lendületet ad egyházmegyei
papnevelőink történetének mélyebb megismeréséhez és mielőbbi feldolgo-
zásához.

FÜGGELÉK

Az Esztergomi Szemináriumi Levéltár alapleltára

A levéltárat darabszinten leíró teljes leltárkönyv munkaverziójának újrael-
lenőrzése, véglegesítése folyamatban van. Ezen elenchus alapján készült az
alább látható rövid alapleltár, mely a jelenleg is meglévő iratok rendszerét
mutatja.

Említettük, hogy az 1847. évi Nagyszombatban készült  elenchust félbe-
vágták, így az csak az állományleírás felét tartalmazza; az 1890. évi eszter-
gomi leltárkönyvből pedig a régebbi tételek egy része hiányzik. E két össze-
sítő és az iratok alapján állítottuk vissza archívumunk rendszerét.

Az alapleltárban az iratcsoportok eredeti nevükön szerepelnek, a kiegészí-
téseket és az utólagos elnevezéseket szögletes zárójel jelöli. A levéltár fel-
48 A Szögi László által vezetett kutatócsoport (mely a felsőoktatásban tanuló hallgatók névjegyzé-

két és életadatait adja közre) számos új információt talált az Esztergomi Szemináriumi Levéltár-
ban, a megjelenés alatt álló kötet (melyet több is követ majd): SZÖGI László, A nagyszombati ér-
seki líceum és a papi szemináriumok növendékei. 1802–1850 (Felsőoktatástörténeti Kiadványok.
Új sorozat 18; Strigonium Antiquum 10). Ezen átfogó, a levéltár egészét áttekintő projekt mellett
még mintegy tizenöt kutatási témában szolgáltattunk az Esztergomi Szemináriumi Levéltár irat-
anyagából, már a rendezés évei alatt is.
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építése tükrözi a papnevelők történetét és annak nevezetes dátumait; ugyan-
akkor láttatja azt is, hogy a költöztetések, összevonások hatására a levéltári
rend is megbillen.

Az évköröknél megadtuk a rekonstruálható időhatárokat, és utána vasta-
gon szedve a mára fennmaradt iratcsoportok évköreit. A régi mutatók a do-
kumentumok eredeti évét adják meg (pl. a később átírt középkori oklevelek-
nél az eredeti keletkezés, és nem a másolás idejét).

Megnevezés

Évkör
(a leltárkönyvek

időhatárai/
a meglévő iratok

időhatárai)

Jelzet ifm

Locus Scri-
nium

Loculus/
Series

Acta Praepositurae Bozokiensis 1389–1837/
1689–1837

1-5 A 1-20

Acta Seminariorum oeconomica 
fundationalia

1656–1769 (-1799)/
1657–1769

5 A 21

Acta oecon[omica] Seminar[ii] 
B[eatae] M[ariae] V[irginis] seu 
Szelepcsényiani et Stephanaei

1659–1786/
1659–1786

5 A 22

Acta Seminarium Sancti Stephani 
concernentia

1628–1829/
1635–1828

5 A 22

Acta Seminarium Gen[erale] 
concernentia

1721–1778 (-1792)/
1721–1778

6-7 A 22-24

Acta Sem[inarium] Generale Cl[eri]
R[egni] Hung[ariae] concernentia

1763–1766/
1763–1766

7-8 A 24

Acta oeconomica Sem[inarium] 
Gen[erale] Posoniense respicientia

(1777-) 1784–1798/
1777–1798

8-10 A 25-27

Acta Seminarium Archi 
Ep[isco]pale Posoniense 
concernentia

1790–1801 (-1806)/
1790–1801

10-11 A 28

Acta Seminarii oeconomica 1802 
Tyrnaviam translati

(1776-) 1783–1836/
1783–1836 (-1844)

11-12 A 28-29

[Szemináriumok gazdasági ügyei] 1760–1857/
1760–1857

12-18 A 29-35
19-26 B A-D

Acta Seminarii disciplinaria 1566–1852/
1649–1852

26-30 B-D A-E

Acta Dominii Csiffár 1380–1840/
1567–1840

30-34 E A-C
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Acta Dominii Széplak Apáthensis 1337–1837/
1337–1837

34-44 F A-E

Appendix/ Acta diversa (főbb 
iratcsoportok: a szemináriumok 
gazdasági és tanulmányi iratai, a 
nemesi konviktus és az esztergomi 
presbitérium dokumentumai)

1700–1866/
1700–1866

45-50 G-H A-C/A-K
51-54 ad F F
55-56 - -

Összesen a visszaköltözésig Esztergomba (1850-ig, de van néhány tovább 
folytatott sorozat):

16,70

Acta nova diversa (főbb 
iratcsoportok: a Stephaneum és a 
Marianum tanulmányi és gazdasági 
iratai − köztük uradalmi iratok is −, 
a Pázmáneum számadásai) 

(1690-) 1849–1890/
(1690-) 1849–1890

57-75

Informationes theologorum / 
Informationes gymnasistarum 

1857–1951

A Magyar Egyházirodalmi Iskola 
iratai 

1844–1955

A visszatéréstől (1850-től) 1890-ig: 5,80

[Tanulmányi naplók, az elöljárók 
iratai]

1891–1953

[Iratok, 1891-1953]

1891-től a szeminárium épületének elvételéig (1953 nyaráig): 5,14

1953.09.–1955-ig: 0,26

Összesen a visszaköltözéstől (1851–1955): 11,20

[Mixta] 0,13

MINDÖSSZESEN: 28,03
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