
Négyszáz éve alapította Bethlen Gábor a Collegium Academicum-ot 
 
„Erdély legszebb szülötte” – így nevezte pontosan kétszáz évvel ezelőtt, az intézmény 
korábbi, két évszázados judileumán Szász Károly rektor a Bethlen-kollégiumot. A négyszáz 
éves jubileum során sem kerülhetjük meg ezt a csodálatos metaforát. Hogyan jött létre és 
milyen alapokon állt Bethlen Gábor iskolája? Milyen súlya volt országos és nemzetközi 
szinten? Mit köszönhetünk az eltelt történelmi időben neki? 
 
Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, el kell oszlatnunk néhány közkeletű tévedést. 
 
I. Bethlen Gábor kollégiumalapítása az intézményes erdélyi református lelkészképzés 
kezdetét is jelenti?  
 
Nem! A korai újkorban az Erdélyi Református Egyházban a lelkészeket nem valamely iskolai 
bizonyítvány birtokában ordinálták. A lelkészi szolgálatba álllóknak három feltételt kellett 
teljesíteniük: 1. Bemutatták valamely erdélyi anyaeklézsia meghívólevelét. 2. Az eklézsiát 
bekebelező egyházmegye tudtával és ajánlásával megjelentek az egyház legfőbb hatósága, a 
Generális/Országos Zsinat előtt. 3. A zsinat előtt sikeresen vizsgáztak teológiai ismeretekből. 
Sikeres vizsga után szintén a zsinaton történt meg a kézrátétel – úgy, ahogy az mai napig 
zajlik. A zsinati vizsga az ismereteket kérte számon, függetlenül attól, hogy a jelöltek hol 
szerezték azokat. A 16. század utolsó harmadától Erdélyben több színvonalas református 
iskola működött, ahol az elhivatott ifjak elsajátíthatták a lelkészi vizsgához szükséges 
ismereteket (pl. Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Fogaras, Déva, Küküllővár, Sárd stb.). Ezen 
iskolák színvonala viszont folyamatosan ingadozott, ugyanis az intézmény szellemi profilját 
az akadémiát járt rektorok határozták meg. Ők viszont három évente cserélődtek. Bethlen 
Gábor a három professzori állás létrehozásával biztosította a Collegium Academicum 
rangjának állandóságát. Nem jelenti a lelkészképzés kezdetét, viszont nagyon fontos 
színvonalbeli emelkedés egyházunk oktatástörténetében, elsősorban a lelkészképzés terén. A 
17. század második felében lezajlott intézményesülés során a Bethlen-kollégium mellett még 
két tanintézményben, Kolozsvár és Marosvásárhely kollégiumában, a 19. század elejétől 
pedig Székelyudvarhelyen is olyan színvonalú oktatás folyt, hogy végzettjeik ordinációs 
(felszentelési) vizsgára állhattak. 
 
II. A Protestáns Teológiai Intézet a Collegium Academicum jogutódja?  
 
Nem jogutódja, ugyanis 1895-ben Szász Domokos püspök – a Bethlen-kollégium keretében 
működő teológiai akadémia mellett – új intézményt alapított Kolozsváron. Nagyenyeden 
1895 után is folytatódott a lelkészképzés, ám néhány év alatt elsorvadt. A Collegium 
Academicum és kolozsvári Teológia között nincs jogfolytonosság, ám lelkészképzőként 
joggal tekintheti és tekinti magát Bethlen Gábor iskolája egyik szellemi örökösének, (ahogy 
fel kell vállalnia a kolozsvári, marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi lelkészképzés örökségét 
is). 
 
III. Egyetem volt-e Bethlen iskolája?  
 
Nem! A korabeli rend szerint az egyetemnek négy fakultása volt: bölcsészeti (hét szabad 
művészet), teológiai, jogi, orvostudományi. Gyulafehérváron csak az első két kar létéről 
vannak bizonyítékaink, nem adott sem licenciátusi, sem baccalaureusi, sem doktori címet. A 
történeti hűség kedvéért azt sem szabad elhallgatnunk, hogy az első magyar egyetemként 
számontartott, 1635-ben Pázmány Péter közreműködésével alakult Nagyszombati Akadémia 



1667-ig szintén két karral (bölcsészeti és teológiai) működött. Így a történelmi Magyarország 
keleti és nyugati pólusán egy-egy hasonló szerkezetű és színvonalú református, illetve római 
katolikus felsőoktatás-csírával találkozunk. Azért, hogy Bethlen alapítása nem követte a 
Pázmányé sorsát, alighanem az 1658-as tatárjárás okolható. 
 
Az alapításról 
 
1622 májusában az erdélyi országgyűlés a fejedelem kérésére határozatot hozott arról, hogy 
Kolozsváron, a Farkas utcai puszta kolostorban akadémiát kell alapítani.  
 
Az erdélyi országgyűlés, 1622, májusi határozata: 
 
[...] Nos Gabriel dei gratia sacri Romani imperii et Transsylvaniae princeps, partium regni 
Hungariae dominus, Siculo-rum comes ac Opuliae Eatiboriaeque dux, etc. [...] 
 
Articu1i dominorum regnico1arum, trium nationum regni Transsylvanae et partium 
Hungariae eidemsubjectarum, in generalibus eorum comitiis et civitate Colosvar, ad diem 
primum Maii, anno domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo, indictis celebratis 
conc1usi, etc. [...] 
 
Articulus VI. 
 
Communibus votis et suffragiis végezték az statusok, hogy Kolosváratt a régi pápisták puszta 
klastram helyén éppíttessék egy académia, melyben ö felsége bizonyos föprofessorokat 
constituálván, azoknak bizonyos és örökké megállandó proventusokrúl is kegyelmesen 
disponáljon. [...]  
(forrás: Szilágyi, Sándor (1882), Erdélyi Országgyűlési Emlékek VIII. (1621-1629) 
 
A határozat bevezetőjéből kitűnik, hogy az országos ügy egyszersmind Bethlen Gábor 
szívügye is volt. A fejedelem mégsem hajtotta végre maradéktalanul a diéta végzését: a 
Collegium Academicum székhelye nem Kolozsvár, hanem Gyulafehérvár lett. Az akkor 
virágkorát élő, öntudatos, művelt polgársággal büszkélkedő Kolozsvárnál alkalmasabb 
helyszín aligha létezett iskolaalapításra. Ám a város unitárius többsége nem nézte jó szemmel 
az intézményalapítást: saját – igen színvonalas – iskolájuk elleni támadásként élték meg. A 
fejedelem így kompromisszumot kötött és Gyulafehérvár pusztán álló domonkos kolostorába 
telepítette az intézményt. A klastrom területét apai örökségként nyert saját házával egészítette 
ki. 
Gyulafehérváron ekkor már színvonalas református iskola működött, élén két akadémiát járt 
rektorral. (Ebben az időszakban Magyaroszág és Erdély protestáns kollégiumaiban egy 
akadémiát járt rektor tanított, akinek munkáját egy vagy több lektor segítette.) A rektorok 
általában a külföldi tanulmányaikat követő három évet töltötték hivatalukban, majd 
továbbléptek valamely tekintélyesebb gyülekezet lelkészi állásába. A pedagógusi pálya akkor 
nem volt élethossziglan tartó szolgálat, inkább amolyan „ugródeszkának” tekintették. Bethlen 
ezt a tekintélyes iskolát fejlesztette kollégiummá: Az akadémiát járt rektorok számát háromra 
növelte. A rektorok fölé pedig professzorokat helyezett, akik már élethossziglan 
munkálkodtak oktatóként. Ilyen státusú oktatók nem működtek korábban a Kárpát-medence 
egyetlen iskolájában sem. (A debreceni és sárospataki kollégiumokban csak 30 évvel később 
veszik át a rektorok helyét a professzori státusú, élethossziglan alkalmazott tanárok.) 
A felsőbb osztályokba 16–20 éves korban léptek be a diákok. Ekkor aláírták az iskola 
törvényeit (a mai tanulmányi szerződés elődje) és magukra öltötték a tógát. Ez azt jelentette, 



hogy egyházi (lekészi vagy tanítói) szolgálatra szánták magukat és ettől kezdve az egyházi 
rend tagjainak számítottak. Életvitelüket az egyházi törvényekhez kellett szabniuk, peres 
ügyekben kizárólag egyházi törvényszék ítélkezhetett felettük. A tógás diákok közül kerültek 
ki az alsóbb osztályok tanítói, az ún. praeceptorok. A tógás diákok mellett az intézményben 
tanultak ún. extraneusok („külsős” diákok) is. Ők többnyire a fő- és középnemesség 
gyermekei közül kerültek ki, később nagy részük a fejedelemség központi intézényeiben 
teljesített szolgálatot. 
 
Az iskola munkáját korszerű nyomda is segítette. Itt jelentek meg a tankönyvek, oktatási 
segédanyagok (káték, klasszikus nyelvkönyvek, nagyobb terjedelmű teológiai összefoglalók). 
Bethlen megfelelő könyvtárról is gondoskodott, amely egyben a fejdelmi bibliotéka szerepét 
is betöltötte. A könyvek beszerzését udvari történetírójára, Bojti Veres Gáspárra bízta, de az 
állomány gyarapításában nagy szerepe volt Szenci Molnár Albertnek, aki professzorok 
meghívása és az iskola szellemi arculatának kialakítása körül is fáradhatatlanul 
munkálkodott. 
 
A gyulafehérvári korszak (1622–1658) 
 
Az intézmény története két nagy korszakra tagolható: Az 1658-ig tartó gyulafehérvárira és az 
1661-ben induló, máig tartó nagyenyedire. (Utóbbinak legalább hat – többnyire pusztítások 
és kényszerű változások tagolta – alkorszakát különíthetjük el.) Jelen írásban terjedelmi 
okokból csupán a gyulafehérvári korszakból említünk néhány érdekességet. 
 
A professzorokat Bethlen Gábor Nyugat-Európa tekitélyes szellemi központjaiból hívta 
Erdélybe. Az 1622-ben érkező, szűk egy évig oktató tanári kar legkiemelkedőbb képviselője 
Martin Opitz, akit a poeta Germaniae címmel tüntettek ki német kortársai. A második tanári 
karról csak töredékes adataink vannak. A harmadik nemzedék az alapító fejedelem halálának 
évében (1629) érkezett Gyulafehérvárra: Legtekintélyesebb tagja Johann Heinrich Alsted 
(1588–1638), aki korábban a herborni főiskola professzora volt. Veje, Johann Heinrich 
Bisterfeld (1605–1655) negyed századon át tanított Gyulafehérváron, és Egyházunk olyan 
nagyságai tekintették mesterüknek, mint Apáczai Csere János, vagy az első erdélyi 
presbitérium-alapítással kísérletező vámosgálfalvi lelkipásztor, Vajdaszentiványi János. A 
gyulafehérvári korszak utolsó professzora Isaac Basire (1607–1676), I. Károly angol király 
korábbi udvari papja, akit az angol polgári forradalom űzött el hazájából. Az elmúlt száz év 
irodalomtörténete Apáczai Csere Jánossal folytatott vitája kapcsán – többnyire alaptalanul – a 
maradiság jelképévé tette. A kortárs történetírás próbálta árnyalni ezt a képet, hiszen számos 
előremutató kezdeményezés köthető a nevéhez. Ő kezdeményezte először az anyakönyvezés 
bevezetését az Erdélyi Református Egyházban. 
 
A professzorok munkáját egyidejűleg két-három akadémiát járt rektor segítette. Ők kezdetben 
a heidelbergi, majd a németalföldi egyetemekről tértek haza. Közöttük olyan nevek, mint 
Keresztúri Bíró Pál, Szenci Molnár János vagy a már említett Apáczai Csere János. 
 
A Collegium Academicum gyulafehérvári beiratkozási anyakönyve elveszett, így a diákokról 
is csak másodlagos forrásokból értesülünk. A hasonló nagyságrendű hazai iskolák adatait 
figyelembe véve feltételezzük, hogy az első 35 évben hozzávezőlegesen 800–1000 diák tanult 
a felsőbb osztályokban. Ezek közül alig százat ismerünk név szerint. A diákok életpályájának 
vizsgálata jelzi, hogy a Bethlen-Kollégium vonzáskörzete messze túllépte a történelmi Erdély 
és a református felekezet határait. A brassói és szebeni evangélikus gimnáziumok legjobb 
végzettjei Gyulafehérváron tanultak tovább teológiát és – nem utolsó sorban – magyar 



nyelvet. Talán először a történelemben, tőlünk nyugatra eső nemzetek fiai is beiratkoztak ide: 
több cseh és lengyel diákról tudunk. (Erdélyi peregrinusokról sokat beszélünk, de íme, 
vannak Edélybe peregrinálók is.) Felső-magyarországi reformátusok és (német- illetve 
szlovák-ajkú) evangélikusok is koptatták az intézmény padjait, erdélyi és bánsági románok 
hasonlóképpen. Erdély legszebb szülötte túlnőtt Erdély határain, világítótoronnyá vált. Ezzel 
együtt nem feledkezett meg „szülőanyjáról” sem: a diákok derékhadát erdélyi reformátusok 
alkották, akik lelkipásztorokként, tanítókként szolgálták Egyházunkat. 
 
A Collegium Academicum – egyetemmé – fejlődésének az 1658-as tatárjárás vetett véget. A 
diákság egy része Kolozsárra menekült és ott próbálták újjászervezni az oktatást. 1661-ben 
Apafi Mihály fejedelem uralkodásának első évében – biztosítva a jogfolytonosságot – 
Nagyenyedre helyezte az intézményt. A megroppant és önállóságáért küzdő Erdélyben már le 
kellett mondani az egyetemi álmokról. A világítótoronyból lámpás lett, amely – immár 
kolozsvári, majd később marosvásárhelyi társaival – évszázadokon keresztül bitosította az 
erdélyi református (és magyar evangélikus) értelmiség utánpótlását.  
 

Legyen áldott az alapítók és a négy évszázad leforgása alatt itt szolgálók emléke! 
 
 

Ősz Sándor Előd 
május, 2022 


