Az akadémia·szükségességének gondolata Brdélyben
1672-ben

Erdély művelődéstörténetében nem egyszer találjuk az akadémia szükségességének hangoztatását,azonban a régebbi múltból mind
a köztudat ,mind pedig a tudományos irodalom
eleddig csak a XVT.
századból Báthori István, a XVII.-bői pedig Bethlen Gábor elhatározását ,illetőleg részbeni megvalósítását,valamint Apáczai Csere János kidolgozott tervezetét könyveli el. Ezzel szemben bizonyosan voltaik mások is, akik a változott idők súlya alatt sem feledkeztek meg az előttük jártak törekvéseiről s hazai oktatás által kívánták a legfelsőbb tudományokhoz való hozzájutást megkönynyiteni,mert hiszén - Apáczai szerint - "a tudománynak gyarapodása (amely Academia nélkül soha meg nem lehet) ékesiti és világosítja meg az o r s z á g o k a t " m á s szóval: mind az egyházi, mind pedig a világi vezetői állások betöltésénél a legképzettebb férfiakra van szükség. Van azonban még egy másik,eddigelé figyelemre nem
méltatott adat is,amely ugyan éppen csak hogy felveti az akadémia
szükségességének gondolatát, arra azonban, hogy ez a gondolat valamelyes tárgyalás tárgyát képezte volna, valóságos adatunk semmi
sincsen, mégis ennyi is elég arra vonatkozólag,hogy észrevétesse:
Erdély közállapotának eléggé nyomorúságos idejében is mindég élt
a jobbak lelkében az Apáczaitól elvetett mag,hogy az ország "ékesitésé"-nek és "világositásá"-nak megvalósításához föltétlenül
szükség van egy akadémiára!
Apafi fejedelem uralkodásának még aránylag legnyugodtabb idejében vagyunk. Az előzmények azonban túlságosan keservesek va~
lának. Gyulafehérvárt a tatárok 1658-ban elpusztították s a Bethlen Gábortól alapított nagyszerű academicum collegium ifjúsága
1) Szabó Károly: Apáczai Cséri János
benyújtott terve. Pest, 1872. 8.
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Barcsai .Ákos

fejedelemhez

е1бЪЪ Kolozsvárra, onnan pedig Enyedre menekülve, állandóan ott
is telepedett le. Európai hirü külföldi származású professzorai
azonban részben már meghaltak, részben pedig hazájukba távoztak.
A részekbeli (partiumi) Váradot a török l660-ban elfoglalta s
a jeles iskola ifjúsága a tanárokkal együtt Debrecenbe költözött
át s igy az intézet abba olvadt bele.A kolozsvári református kollégiumot az 1655. évi hatalmas tűzvész elhamvasztotta ugyan,de Apáczai buzgolkodása következtében valahogyan mégis csak kiépülte e
roppant nagy károsodást s három derék professzorának sikerült kellőképpen megőriznie az Apáczaitól megteremtett szinvonalat. A marosvásárhelyi iskola tulajdonképpen csak a közelmúltban vetkezte
le particular-jel legét,ekkorra azután már jeles tanárral működött.
A székelyudvarhelyi iskola - Bethlen János kancellár nagy anyagi
és erkölcsi támogatása, valamint Kovásznai Péter püspök tevékenysége és bölcs előrelátása következtében - 1671-ben lett a triviális scholából gimnáziummá,1672 februárjában pedig megérkezett II.
Eákóczi György özvegyétől, a vakbuzgó Báthori Zsófiától kiűzött
két sárospataki tanár és a főiskola diáksága,akiket Kovásznai Péter,továbbá Apafi fejedelem és mindenható tanácsosa Teleki Mihály
kővári főkapitány, nemkülönben Bethlen János kancellár megegyezéséből a fehérvári kollégiumnak valamennyire helyrehozott épületében helyeztek el.
Tehát ha a váradi jeles iskola meg is szűnt és ifjúságát a tanulmányi lehetőség el is vonta az erdélyi tanintézetek körletéből, helyettük azonban megérkeztek a patakiak s ilyeténképpen a
meglevő iskolák elégséges számú tanulósereget adhattak volna a létesítendő akadémiának. És ekkor egy kiváló férfiú fejében csakugyan fel is ötlött ez a gondolat, hogy az erdélyi ifjúságnak itthoni akadémiára van szükséget
Kovásznai Péter a szabadabb szellemű egyházi igazgatás nagy
tudományu harcosa, aki - mint váradi lelkipásztor - a világiak,
tehát a nép részvételének jogát hirdetve, Nagyari Benedek nevű
paptársával együtt annak idejében még börtönbüntetést is szenvedett, Apáczainak ha nem is közvetlen fegyvertársa, de ugyanattól
a szellemtől áthatott küzdelemnek kiváló részese volt. Váradnak a
török ostrom idején egyik hős védője, ki a vár kényszerű feladása
után Kolozsvárra jött, ahol azután papnak marasztották. Itt most
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már érdemes egyházi munkálkodásáért és kiváló képzettségéért eűőbb
kolozs-kalotai esperesi, majd l668-ban az erdélyi püspöki tisztségre választotta meg az egyöntetű bizalom, világi téren pedig Teleki Mihály titkos tanácsossal együtt - az otthontalanná lett
váradiak gondviselő és összetartó feladatát önként vállalta magára.
Ez a Kovásznai Péter 1672 február 13-án Kolozsvárról keltezett levelében arról a helyzetről számol be Telekinek,hogy a menekült pataki iskolamesterek és 46 diákjuk a városba érkezett s egyuttal már útra készen is vannak Fehérvár felé, különben rajtuk
kivül még feles számú tanuló ván Erdélyben szerte eloszolva. Uj
állomáshelyükön azután szükséges az intézet újjászervezése, mert
"mostan ha jól indíttatik dolgok, azután is ugy folyhat jobban".
Levelének utóirataképpen jelenti, hogy "igen szükségesnek látnám'
Uram, ha azon erővel, mellyel immár három Collegiumot tartunk,egy
2)

academiát erigalnánk.n '
Lehetetlennek tartom,hogy Kovásznai e kijelentésében ne Apáczainak Barcsai fejedelemhez benyújtott tervezetének megvalósítására gondolt volna! Bár megtörténhetik, hogy e két tudós férfiúnak
a tervezet megszületésekor a viharos idők miatt nem volt lehetőségük egymással szót váltaniok, de alig hunyta le szemét Apáczai,
már nagyon rövid időn belül mindkét váradi papot,mint menekültet,
e város falai fogadták be s végleg is itt marasztották Hagyarinak
már 166l-ben, Kovásznainak pedig 1673-ban történt elhunytáig. Itteni lakozásuk idején azutan tüzetesen megismerkedhettek Apáczai
alkotásaival és tervezeteivel, hiszen élt még a püspökké választott Veresmarti Gáspár első pap, Apáczai elgondolásainak megértő
támogatója, s élt még az egykori tanítványát, majd tanártársát
nagyra értékelő, hűséges Porcsalmi András. Ugy lehet,hogy Kovásznai csak egy kis szélcsendet várt s egy kedvező alkalmat, hogy Apáczai elgondolását - halála után tizenkét év múlva - δ is az illetékesek elé vihesse. Éppen ezért nem hiszem,hogy ez a derék és
tudós egyházi férfiú bölcs meglátására többé ne tért volna vissza
s n e tárgyalt volna róla mind Telekivel, mind Apafival,mind Bethlen János kancellárral, s netalán a fejedelem sógorával: Bánffi
2) Teleki levéltár, Missilis-osztály 872. sz. köteg. - Közölte·:
Koncz József is Egyháztörténeti adalékek cimen a PrK.-ben.
1891: 52.
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Dénes kolozsmegyei főispánnal és a kolozsvári vár főkapitányával.
Igaz, hogy elgondolását б sem válthatta valóra, lehetséges,hogy
ez az ország nem könnyű pénzügyi helyzete miatt szenvedett halasztást, mert hiszen mind a fejedelem,mind tanácsosai részéről aligha volt hiány a jóakaratban, sőt annak az országnak a kormányzásában, amelynek uralkodója a menekült fehérvári kollégiumnak Kolozsvárról Enyedre történt végleges letelepítése alkalmával azt
vallotta, hogy "mivel Isten dicsőségének oltalmára és előmozdítására, nemcsak békességnek idején, hanem a háborús állapotokban is
szorgalmatosan gondot kell viselni, miolta Isten kegyelméből az
fejedelmi állapotban vagyunk, mindenek felett arra vigyázni akartunk,hogy Istennek Ecclesiája és annak veteményes kertje,az tisztességes Schola gyámolitatnék. Tudván, hogy ennélkül semmi állapotban valo boldogság nem lehet.
Ilyenképpen a közmivelődés
fejlesztésének gondolata csak pártolásra találhatott! A megvalósulás végleges elmaradásának legbiztosabbra vehető oka azonban mégis inkább az lehetett, hogy e levél keltétől számítva nem
is
egészen másfél esztendő múlva már elhunyt az erős akaratú,bölcs
tervező is, utódainak idejében pedig egyre jobban nehezült
Erdély külső és belső helyzete.
Kétségtelen, hogy Erdély története a XVII. században érte el
kulturális törekvéseinek legmagasabb fokát; éppen a fejedelmek:
Bethlen, Rákóczi, Barcsai és Apafi körének lelkében élt legelevenebben a tudat az ország szellemi mivelődésének minél magasabb
fokra való emelésének szükségességéről és ezért gyakran maguk az
uralkodók sem riadtak vissza az áldozatoktól. Sajnálatos helyzet
azonban, hogy a külpolitikai és a pénzügyi viszonyok is, amelyeknek romlását a szerencsétlen II. Rákóczi György zúdította országára, sokszor a legszebb terv s a legjobb szándék elé is gátat
vetettek. De megakadályozta a sors. forgataga is,amely Bethlen fehérvári academicum collegiumát elsodorta, a Rákócziak váradi és
pataki kísérleteinek megállandósulását meggátolta,Apáczai Kolozsvári tervezetének az δ idő előtti halála után Kovásznaitól megismételt javallatát a kezdeményező gondolaton tul nem engedte.
3) Jakab Elek: Kolozsvár története. Oklevéltár. II. 172. sz. - P.
Szathmáry Károly után idézi Tavaszy Sándor is. A két Apafi fejedelem. Kolozsvár, 1943, /Erd.Tud.PUz. 148./
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E feltételezésem alapjából kiindulva, Keserű Bálint hivta
fel a figyelmemet, hogy Kovásznai javaslata bátran beilleszthető
abba a sorozatba, amelyet elsőként a lehető legméltóbb alapossággal értékelő Apáczai-kutató Bán Imre gyUjtött össze Apáczai szellemének utóéletéről, vagyis eszméinek továbbéléséről. ) Ennek következtében tehát megvizsgálandó, hogy már az Encyclopédiában,
sot a kolozsvári beköszöntőjében is hangoztatott, Barcsai elé
terjesztett tervezetében pedig már a megvalósításra is kidolgozott akadémiai gondolatot megoldásra való törekvés mégis hogyan
illeszthető bele e kétség nélküli sorozatba?
Ezért előrebocsátandó, hogy Bethlen Miklósnak az volt a meggyőződése, hogy "nem hiszem, Barcsai ha floreál, valahogy fel nem
állitja vala" az akadémiát. )
Már Szabó Károly megállapította, hogy az Apáczai-féle tervezetnek idejét "a Barcsaihoz intézett ajánlás ezen szavai után·:
'most nagyságodnak országlásának kezdetiben', legbiztosabban tehetjük az 1658-dik év végére."k) De még közelebbről meghatározható Szilágyi Sándor szavaival, amely szerint "a nagy vezér sept
14-én Barcsai Ákost fejedelemmé választá. Oct. 6-án az országgyűlés beiktatta őt a fejedelemségébe."''^ Ugyanerre az időre céloz Apáczainak az a kijelentése is, hogy "az minapi professornak
fizetése volt 1800 forint."8) Kimutattuk ugyanis, hogy Basirius
I 6 5 8 augusztus 24. előtti napon elhagyta Fehérvárat s a fejedelem után ment, a diákok pedig a közelgő tatárok elől Kolozsvárra
menekültek.^) Igy tehát ettől az időtől kezdve Basirius már többé nem professzor, viszont főiskola is Erdélyben, amint ezt Bán
Imre is megállapította,1^) már csak a kolozsvári maradt. Ilyeténképpen ennek az Apáczai terve szerinti három karra tagozódó
akadémiává való kifejlesztésére már csak a fehérvári kollégiumra
4)
5)
6)
7)

Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 541-60.
Bethlen Miklós önéletírása. Pest, 1858, 230.
Szabó Károly idézett kiadványa. 7.
Szilágyi Sándor: Vértanuk a magyar történetből. Pest, I 8 G 7 .

138.

8) Szabó Károly idézett közleménye. 10.
9) Lásd e kötetben a Basiriusról irott cikket. 558-564.
10) Bán Imre. 493.
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eleddig évenként forditott 6.528.- forintnyi összeg is elégséges
lenne, ha a tanerők javadalmazásában nem akarnának versenyezni
különösen a hollandiai egyetemekkel. Lehetséges, hogy Apáczai ekkor még nem volt egészen tisztában azzal a mérhetetlen anyagi-veszteséggel, amely a fehérvári kollégiumot, valamint magát az erdélyi református egyházak összességét is sújtotta. Azt azonban minden esetre tudnia kellett, hogy a fehérvári épületeket Jeldulták
a tatárok, azt is sejthette, hogy a birtokait képező falvakat mind
jobbágyaiban, mind pedig terményeiben súlyos veszteség érte, arra
azonban aligha gondolhatott, hogy Bethlen Gábor nagy alapítványának, a Geleji Katona Istvántól okos gazdálkodással 75.000.-forintra, valamint az arany- és ezürtnemüeknek nagy és súlyos ládányira
gyarapított tömege milyen pótolhatatlan mértékben semmisült meg!
Hihette, hogy az egyébképpen bekövetkezett hiányt a kolozsvári
egyházközség vagyona, nemkülönben ujabb fejedelmi adományok pótolni fogják.
Kétségtelen, hogy Barcsai és tanácsadója Bethlen János kancellár megértették Apáczai szándékát, ezt bizonyitja, hogy az országra reázudult mérhetetlen szükség és minden segélyforrást kimerítő hadi sarcok, adók és hadakozási költségek ellenére¿ a fejedelem, illetőleg Bethlen János mégis csak talált valamennyicstefedezetet. Ugyanis az 1659 január 27-én Désen kelt adománylevéllel
a kolozsi, tordai, széki és désaknal sóbányák jövedelméből éven —
ként egyenként 400.- forint, összesen tehát 1.600.- forintnyi járandóság a kolozsvári egyházközség, az iskola rektor primariusa &
a diákok számára rendeltetett.11) Az sem lehetetlen, hogy Dadai
János esperes, a fehérvári kollégium egyik perceptora társaivalΘgyütt éppen Barcsai kívánságára vizsgálta át 1659 julius 2o-án
Csulai püspök számadásait. ^ A veszteség azonban - ugy látszik nagyobb volt az elképzeltnél.
Az Apáczai akadémiai tervezetét követő közel másfél

évtized

multával újra megpendített gondolat is azt javasolja, hogy " a z o n
erővel,.mellyel immár három Collegiumot tartunk, egy academiát e11) A kolozsvári ev.ref.'főtanoda értesítője az 1874/5. tanodai
évről. 98.
12) E számadásnak 1664. évi kivonata az EPrK.1886: 413.
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rigalnank", vagyis ez azt jelenti, hogy a három kollégium felső
tagozatát egyetlen akadémiává kellene egybe olvasztani s az igy
megtakarított kiadásodból kitelne az egész akadémiának költsége.
Szen kivül ugyancsak Kovásznai szándékának előkészítését látom
Apafinak 1672 október 12-én, vagyis Kovásznainak Telekihez intézett levelének megírása után nyolc hónap múlva keltezett rendeletében, amely szerint az államkincstárra szálott váradi nyomdának átvételét akkolozsvári és az enyedi kollégium kurátorainak
elrendeli, Majd a fiskus fehérvári nyomdáját 1673 április 16-án
ugyanennek a két intézetnek adományozza, kijelentvén, hogy "keresztyéni vallásunknak kötelességéhez tartozó dolognak ismerjük
lenni, hogy amennyire módot ad Isten benne,a vallásunkon
levő
iskolákat építsük."1-^ Ennek gyökerét hasonlóképpen megtaláljuk
Apáczai tervezetének X, pontjában, amelynek kezdő mondata szerint :
"Az ilyenképen felállított és rendelt Academia mellé pedig Typographia, Bibliotheca és Hortus Academicus szükséges." 1 ^
Voltak hát jeles elmék a század utolsó harmadában is - s nem
csak a legismertebbek: a Tótfalusik, Pápai.Páriz Perencek, Bethlen Miklósok! —, akiknek törekvései,, elgondolásai, konkrét tervei
szervesen kapcsolódtak a korábbi évtizedek legjobbjainak munkásságához .
Nem rajtuk múlott, hogy álmaikból nem lett valóság.

13) Jakab Elek i.m. Oki.tár. II. 184, 185. sz.
14) Szabó Károly id. közi. 17.
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