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Zajezdai báró Patachich Ádám 1716-ban1 született a horvátországi
Karlovác közelében. Alsóbb fokú tanulmányait Zágrábban végez
te. Ezután előbb Grácban tanult bölcseletet, majd Bécsben szerzett
filozófiából doktori fokozatot, amelyet korában szokatlan módon,
elnök nélkül védett meg és amiért III. Károly (1711-1740) még egy
arany nyaklánccal is megjutalmazta. Közben 1735-ben ekkor már
özvegy édesanyjával együtt a bárói rangra emelték. Stúdiumait
Rómában, a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a
teológiával folytatta, ahová kerülését nem kevéssé köszönhette a
szintén római ex-alumnus gróf Patachich Gábor kalocsa-bácsi ér
sek2 (1733-1745) közbenjárásának. Itt szintén kitűnt képességeivel.
Olyannyira, hogy 1738-ban Mindenszentek ünnepén XII. Kelemen
pápa (1730-1740) előtt szónokolhatott, ugyanis a Kollégium privi
légiuma volt, hogy minden évben egy kiválaszott növendék ezen
az ünnepen a Szentatya előtt tarthatott egy úgynevezett oratiót.
Ugyanez év decemberében szentelték pappá az Orök Városban, a
Lateráni Bazilikában. Római teológiai tanulmányait szintén dokto
ri fokozattal fejezte be 1739-ben. Hazatérve előbb a családi birokon,
Verbovecen (Vrbovec Horvátországban) plébánoskodott másfél
évig, majd gyorsan előbbre lépve a ranglétrán már 1741 tavaszán
zágrábi kanonok lett. Ekkor már ábrahámi apát volt, két évvel ké
söbb kapósfői préposttá nevezték ki. A negyvenes években fontos
egyházi és diplomáciai feladatokat bíztak rá, míg 1751-ben Mária
Terézia királynő (1740-1780) címzetes novi püspökké és udvari
kancelláriai tanácsossá nevezte ki.

A gyorsan fejlődő Császárváros nagy hatást gyakorolt rá és az
Udvarban is felfigyeltek rá. Szolgálatai elismerésül a királynő vé
gül 1759-ben megyéspüspökké nevezte ki. 6 maga a dokumentu
mok tanúsága szerint szívesebben ment volna Vácra, ám Mária Te
rézia maga írta kérvényére: "ich benenne Patachich zum Bischof von
Grofiwardein", azaz .Paiachichoi váradi püspökké nevezem ki"? Új
egyházmegyéjét olyannyira megszerette, hogy saját bevállása
szerint "igen keserű könnyek között"4 vált meg Váradtól, amikor
életútja csúcsaként nagybátyja örökébe lépett és kalocsa-bácsi ér-
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sekké nevezték ki. A főegyházmegyét 1784-ben bekövetkező

haláláig vezette, és ott többek között az érseki palotát építtette fel.
A partiumi városban eltöltött évei az általa írányított újjáépí

tés-újjáformálás jegyében teltek el. Amikor Patachich Ádám 1760
tavaszán Váradra érkezett, épülő, sokszor csak ideiglenesnek
mondható épületeket talált. Folytatta többek között a székesegy
ház építési munkálatait, és felépítette a püspöki palotát. Mind
emellett élénk irodalmi, színházi és zenei élet folyt a pártfogása
alatt: olyan hírességek fordultak meg udvarában, mint Michael
Haydn (1737-1806) vagy Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799).
Ekkor gyűjtötte össze a mai Kalocsai Főszékesegyházi Könyvár
alapját adó Bibliotheca Patachichianát is.

A szemináriumok
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2001,81.

Az elsó hazai
szemináriumok

A szemináriumok, vagyis a papnevelő intézetek a Trienti zsinat
(1545-1563) reformjainak eredményeként jöttek létre szerte Európá
ban, leginkább a püspöki székhelyeken. Az intézetek létrehozásá
nak nem titkolt célja volt egy tanult, egyházias, a kor kihívásainak
megfelelni tudó klérus kinevelése. A képzés két szakaszban általá
ban 5-6 évig tartott, 2 év filozófia és 4 (vagy 3) év teológia elvégzése
után kerültek ki a növendékek papként a lelkipásztorkodásba.

Az első trienti szellemű szemináriumot Borromeo Szent Károly
bíboros-érsek (1560-1584) Milánóban nyitotta meg 1564-ben, egy
évvel a zsinat befejezése után. Loyolai Szent Ignác (1491-1556) és
mások közreműködésével azonban a Collegium Romanum még en
nél is korábban, 1551-ben, majd egy évvel később a Collegium
Germanicum is megnyitotta kapuit a papságra készülők előtt. Ez
utóbbi intézmény 1580-tól Collegium Germanicum et Hungaricum,
azaz Német-Magyar Kollégiumként működik tovább, és rövid idő

alatt a trienti szellemű papnevelő kollégiumok mintájává lett.'
Magyarországon a protestantizmus gyors terjedése és a török

hódoltság miatt sokat késett a szemináriumok indítása, hiszen
sok egyházmegye gyakorlatilag nem is működhetett. Igaz, hogy
Oláh Miklós prímás (1553-1568) 1566-ban létrehozott egy szemi
náriumot, de kezdeményezése sajnos tiszavirág életűnek bizo
nyult: az intézmény székhelyéül szolgáló épület a következő év
ben a tűz martaléka lett és ezzel egy időre a szemináriumok
ügye is megakadt. Az igazi áttörést Pázmány Péter esztergomi
érseksége (1616-1637) hozta el.

Ez azonban az erdélyi, partiumi és a török által elfoglalt vidé
kek egyházmegyéi számára csak átmeneti megoldást jelenthetett.
A török kiűzése illetve Erdélynek a Habsburg Birodalomhoz való
csatolása hozta el ezen területek katolikusai számára a megújulás
lehetőségét, azonban mintegy 150-200 éves kényszerű késés után.
Az elóbb említett Patáehich Gábor érsek is csak 1733. november
4-én, Borromeo Szent Károly ünnepén tudta megnyitni a kalocsai
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szemináriumot. Váradon, amely Kalocsa szuffraganeusa volt, gróf
Csáky Miklós püspök (1737-1747) óta működött a szeminárium.

Patachich püspök Systemája
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Patachich a saját tapasztalatai alapján is főpásztori előrelátással

fontosnak tartotta a szemináriumok ügyét. Váradi időszakából

maradt ránk egy tervezet, a "Systema, secundum quod Seminarium
Clerieorum Varadiense ad novam Basilicam, Deo Auspiceassurecturum,
instiuendum censerem'í Í' amelyben az épülő székesegyház tövében
épülő szeminárium képzési rendjét és ezen keresztül a papképzés
átfogó reformját javasolja. A mindössze hat oldalas dokumentum
valózsínűleg1769-ben íródhatott, legalábbis erre enged következ
tetni a a Kalocsán őrzött másolat dátuma? Patachich tervezetében
a papnevelés kissé újszerű, de a kor igényeit messzemenően figye
lemben tartó rendjét tervezte meg azért, hogy elképzelése "lsten
tetszésére gyümölcsöt hozzon".

A képzés kilenc évig tartott volna a következő rendszerben:

Évfolyam
1.
2-3.

4.
5-8.
9.

Folyamat
Noviciátus
Filozófia

Propedeutikum
Teológia
Praktikum

Tanított tantárgyak

Filozófiai tárgyak, számtan, mértan,
építészet, géptan
Retorika, egyháztörténelem
Teológiai tárgyak, civil- és hazai jog

Jelőltidó Minden jelentkező számára egy egész évet írt elő, amelyet jelöltidő
ként kellett volna a növendékeknek eltöletniük .Kriszius iskolájá
ban" azért, hogy a klerikusi állapotot annak minden kötöttségével,
kötelezettségével megismerjék, ugyanakkor az erényekben gyara
podjanak, s azért is, hogy az elöljárók a jelölt alkalmasságáról meg
győződjenek. Nem titkoltan a szerzetesrendekben előírt noviciátust
vette alapul elképzeléséhez. "Egy jó szerzetesbó1 jó klerikus is lesz", fi
gyelmeztet Szent Ágoston (Ep. XXV.) és mások tanítása alapján. Mi
vel a klerikus életmódja olyan, mintha színházban élne, míg a szer
zetes élete elzártságban folyik, ezért a szerzeteseknél jól bevált je
löltidő sokkal inkább fontos azok számára, akik a nyilvános lelki
pásztorkodásra készülnek, emlékeztet Patachich.

Átfogó tanulmányok Ha a növendék a próbát kiállta és az elöljárók felelősségteljes

döntésükkel erre alkalmasnak találták, akkor tovább léphet a két
éves filozófiai kurzusra. A hagyományos bölcseleti kurzusokon
kívül azonban mást is tanultak volna ez alatt a két év alatt a
püspök elgondolása szerint, mégpedig elsősorban olyan tan
anyagot, amely az ismeretét a modern plébániai élet a gyakorlat
ban is megköveteli, de eddig nem tanították őket: számtant,
mértant, építészet illetve géptant.
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Teológiai stúdiumok és
pasztorális ismeretek

BLakatos A.: lajezdai
báró Patachich Adám
életúlja. In: Patachich

Adám érsek emléke
13-20. (Megjelenés

elölt.)

A szeminárium
szervezeti felépítése

Azután ismét egy bevezető év következett volna a teológiai
stúdiumok elkezdése előtt. Ekkor tanulták volna meg a helyes és
egyházias szónoklat módját. Patachich felimerte emelett az egye
temes egyháztörténelem ismeretének a fontosságát is, amit szintén
ebben az évben sajátítottak volna el. Hangsúlyosabban a pápaság
történetét, a zsinatokat, az eretnekségeket és az egyházatyákat ta
nulmányozták volna. Megjegyzendő, hogy a püspök még nem ta
nult egyháztörténelmet Rómában sem, mert ezt a katedrát ott elő

ször 1742-ben állították fel. Ezért is érezhette ennek hiányát.
A következő négy éva Theologia Sacra jegyében telt volna el: a

dogmatika, a szentírástudomány és a kánonjog ismertetését kibő

víttette volna a civil- és a hazai jog tanításával. Ez utóbbiak
megismertetését azért tartotta volna szükségesnek, mert - s ezt
személyes tapasztalatából jól tudta - Magyarországon az egyházi
személyek gyakran az állami apparátusban teljesítnek szolgálatot.

A nyolcadik év, és ezzel a filozófiai-teológiai kurzusok befeje
zése még nem jelentette volna Patachich olvasatában egyben a
növendékek képzésének a végét is. Ekkor ugyanis még egy na
gyon fontos dolog hiányzott: a pasztorális tapasztalat. Így a ki
lencedik évben egy teljes év gyakorlat következett volna egy kü
lön vezető útmutatásai alapján, amikor a különféle templomi,
iskolai, plébániai körülmények között gyakorolhatták volna
mindazt, amit elméletben már elsajátítottak.

A szemináriumot mintegy 45 személyesre tervezte Patachich,
ahol a latin és görög szertartású papnövendékek együtt tanultak
volna. A püspök az unió ügyét eképpen is szerette volna szol
gálni. Ne feledjük, hogy ekkor az egyházmegyében élő egyesült
keleti rítusú katolikusok és papjaik még a váradi latin szertartá
sú püspök joghatósága alatt éltek. A váradi görög katolikus egy
házmegyét - Patachich erőteljes tiltakozása ellenére - csak
1777-ben alapította meg Mária Terézia. A püspök kalocsai érseki
kinevezésének az is lehetett az egyik oka, hogyaVáradból kiha
sított önálló görö~ katolikus püspökség felállításának ő ne le
gyen az akadálya.

A szemináriumot a szokott módon a rektor vezette volna, aki
nek a munkáját a vicerektor segítette volna. Az első éveseket
egy külön novíciusmester felügyelte volna, aki egyben az egész
intézmény spirituálisi feladatait is ellátta volna. A végzős növen
dékek vezetője egyben a szertartástan tanára is lett volna. A teo
lógiát három professzor tanította volna a Tridentinum szellemé
ben: egyikőjük a Trienti zsinat által is előírt teológus kanonok, a
másik a szentírástudomány, a harmadik pedig a jog professzora
lett volna. A tanárok között lett volna egy külön egyháztörténe
lem professzor, valamint két filozófia tanár is. A bölcseleti tár
gyakkal párhuzamosan tanított gyakorlati tárgyaknak szintén
egy kűlön tanára lett volna. Az évfolyamok tanulmányait repe
títorok segítették volna, ahogy az a római Collegium Germanicum
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et Hungaricumban is szokásos volt . Az intézmény eltartásáról is
gondoskodni akart a szükséges benefíciumok átruházása révén.

A javaslat hatása

9KFL l.1 .a
Nagyszeminárium,

Házirend, 1777.

10KFL l.1 .a

Nagyszeminárium,
Tanulmányi rend, benne

különböző iratok
1776-1783-ból.

llLevéltári jelzetek:
ACGU: Archiv des

Collegium Germanicum
et Hungaricum, Róma;
ASV: Archivio Segreto

Vaticano, Vatikánváros;
KFL: Kalocsai Főegyház·

megyei Levéltár, Kalo
csa; MOL: Magyar
Országos Levéltár,

Budapest.

Nincs tudomásunk arról, hogy tervét valaha is bevezette volna
akár Váradon, akár Kalocsán. Érseki székhelyén életbe léptetett
ugyan 1777-ben új statútumokat" az ottani szeminárium számára,
de ezek gyakorlatilag a hagyományos papnevelési modellt követ
ték. Az ok valószínűleg nemcsak az lehetett, hogya rendszer túl
ságosan is merésznek tűnhetett, hanem az is, hogy túl hosszúnak
tűnhetett a képzésre szánt kilenc év. És ekkor egyébként is már
mással volt elfoglalva: a Budára költözött, Pázmány alapította
egyetem vezetésével és az ottani tanulmányi rend kialakft áséval. '?

Az azonban bizonyos, hogy Patachich Ádám gondolkodás
módjával, a papnevelésre vonatkozó terveivel megelőzte korát.
Látta azt, hogy az eredményes lelkipásztori munkához jól kép
zett, szilárd lelki és szellemi alapokon álló papokra van szükség.
Ezért tartotta fontosnak, hogya képzés mindenre kiterjedjen,
amire a lelkipásztorkodásban szükség lehet, s erre az időt sem
sajnálta, amit a fellelhető dokumentumok" is alátámasztanak.
Talán ő is ismerte a közmondást, hogy hamar munka ritkán jó.

Mint ő maga írja a Systema befejezésében: "Remélek Istenem
ben, hogyaszemináriumból, mint egy trójai falóból , Krisztusnak
olyannyira jeles, erényekkel és tudással felékesített harcosai ke
rülnek majd ki, akik a hazának jó polgárai és az elöljáróknak
hűséges alattvalói lesznek."

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Pieta
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