
Köblös József:    Iskolatörténeti kutatások a Pápai Református Gyűjteményekben

Köblös József
  
Iskolatörténeti kutatások a Pápai Református Gyűjteményekben
  

(A program bemutatása és a pápai diáknévsor összeállítása során felmerült kollégiumtörténeti
problémák ismertetése)

Pápai Református Gyűjtemények számára az elmúlt 2006-os év a 475. évforduló igézetében
telt. Az 1531-ben alapított (helyesebben az attól kezdve már bizonyosan reformált szellemben
tanító) kollégium történetével már korábban is foglalkoztak jeles művelődéstörténészek. A
Pápai Református Gyűjtemények kutatógárdája úgy ítélte helyesnek, hogy a jubileumi
esztendőre nem monográfiát vagy tanulmánykötetet készítünk, hanem egy régi adósságunkat
törlesztjük: összeállítjuk a Pápai Református Kollégium 1585-1861 közti diáknévsorát.

Most ennek a forrásfeltáró és forrásközlő munkának a menetét vázolom fel, valamint azokat a
kötet összeállítása során felmerült problémákat ismertetem, amelyekhez hasonlókkal előbb
vagy utóbb minden kollégiumtörténeti kutatást végző történésznek szembesülnie kell.

Nem mondanék igazat, ha azt állítanám, hogy már a munka kezdeti szakaszában tisztában
voltunk a vállalkozás minden nehézségével. Amikor kollégáimmal együtt 2003 tavaszán
nekifogtam a források feltárásához, úgy gondoltam: ez lesz a legnehezebb fázis. Az
összegyűjtött források közlése már szinte mechanikus, futószalagszerű munka, egy rövid
bevezető tanulmány összeállítása pedig nem nagy ügy az eddig publikált kollégiumtörténeti
munkák ismeretében. Tévedtem.

A forrásokról annyit, hogy 14 állagot, mintegy 18 iratfolyóméternyi anyagot kellett átnéznünk: az
egyházkerületi ügyviteli iratokat, az egyházközség iratanyagát, a főiskolai dokumentumokat és
a kézirattárat is. Pár, főleg a korai időszakból származó egyedi névsor akadt fenn hálónkon.
Emellett a főiskolai iratanyag és a kézirattár őrzi a kiadványunk törzsanyagául szolgáló
köteteket: az aláírásokat hordozó törvénykönyveket, valamint felvételi naplókat,
tandíjfőkönyveket, vizsgajegyzőkönyveket, hiányzási naplókat, alumnusok, magántanítók és
osztálytanítók névsorait, vagy a helytartótanács részére félévenként elkészített tabellák
másolatait. A legkorábbi értesítők lelőhelye szintén kézirattárunk, a későbbiek pedig
könyvtárunk egyik becses kolligátumában lettek öszegyűjtve.

A források közzététele sem merülhetett ki mechanikus szövegközlésben. Egy részüket, főleg a
koraiakat sok esetben aprólékosan értelmezni is kellett, hogy a bennük rejlő adatok kibonthatók
legyenek.

Ami a fő problémát, a bevezető tanulmányt illeti, ennek megírása során számos
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megválaszolatlanul maradt kérdéssel szembesültem. Ezekről korábban azt hittem, hogy a
szakirodalom már megoldotta, de utólag kiderült, hogy bizonyos sztereotip formulák
használatával csupán könnyedén átlépett ezek felett. Hogy csak jelzésszerűen vessem fel azt a
három alapvető problémakört, mellyel már kezdetben szembetaláltam magam:

1. A kollégium XVIII. század eleji tagolódása (hogy a korábbi korszakokról ne is ejtsek szót) .
Ismerjük a XVIII. század végi felépítést, tudjuk, hogy 1794-től bizonyíthatóan klasszikus,
hármas tagolódású: az elemi tagozat és a gimnáziumi tanulócsoportok felett megtalálható a
filozófiai és teológiai tárgyakat tanító akadémiai tagozat is. De vajon igaza volt-e Osvald
Zsigmond presbiternek, amikor a századfordulón fennálló helyzetet 100 évvel korábbra is
visszavetítette, és azt írta, hogy a pápai kollégium „mindenkor az országban harmadiknak
tartatott” – mármint a debreceni és sárospataki testvérintézmények mögött? Pápa a Dunántúl
Athénja volt-e a XVIII. század első felében is? Az eddigi pápai érdekeltségű szakirodalom ezt
büszkén állította, míg más, nem pápai kötődésű reformáció-kutatók megalapozatlannak ítélték.

2. A kollégium adászteveli korszaka. (Az 1753-1782 közti időszakról van szó, mikor az
Esterházyak nem engedték Pápán működni a kollégiumot, és az elég redukált formában a
közeli Adásztevelre húzódott vissza.) Sokan és sokat írtak erről. De miközben a túlélni akarás
és kitartás valóban hősies példájáról ódákat zengtek, a teveli elemi iskola és a pápaiak teveli
gimnáziumának mindennapjai, működésük konkrétumai homályban maradtak.

3. A kollégium 1797 előtti törvényei. A pápai első kollégiumi törvénykönyv az egyik legrégibb
ilyen ismert dokumentum 1585-ből. Szövege viszont csak egy XVIII. század eleji másolatban
maradt fenn. Tudjuk azt is, hogy ez a szöveg már több XVII. századi és XVIII. század eleji
kiegészítést is tartalmaz. De egy sor kérdést a szakirodalom eddig nem, vagy nem kielégítően
válaszolt meg. Mikor, milyen körülmények között született ez a másolt szöveg? Hogyan
válasszuk elaz eredeti szövegtől a későbbi kiegészítéseket? Hol maradtak fenn még későbbi,
még az 1797-es második törvénykönyv megszületése előtti kiegészítések, melyek a XVIII.
század eleji másolatba már nem kerültek be? Ezek milyen újabb kollégiumtörténeti adatokat
hordoznak?

Mindezek megválaszolása nélkül lehetetlen lett volna a bevezető tanulmányban bizonyos
fejlődésvonalak megalapozott, hiteles megrajzolása. Maradt az egyetlen megoldás: a felmerült
kérdésekre újabb források bevonásával keresni a választ, méghozzá külön
résztanulmányokban, mert ezen problémák megoldásának kifejtése szétfeszítette volna a
bevezető tanulmány kereteit.

Ennek a munkának az eredménye még a bevezető tanulmány elkészülte előtt három
résztanulmány megszületése volt, melyek mindegyike az Acta Papensia lapjain látott
napvilágot. [1] A kötet megjelenése után, annak bemutatásakor a Pápán megrendezett őszi
konferencián tértünk ki egy negyedik részkérdésre is, melynek tanulmányba rendezett formája
szintén megjelenésre vár az Acta Papensia hasábjain. [2] Pusztán jelzésszerűen szeretnék
ezek végkövetkeztetéseire utalni. Emellett módszertani tanulságként felvázolom azokat a
jövőben elvégzendő kutatásokat, melyek szükségességére menet közben döbbentünk rá.

Kezdjük a második kérdéssel, a kollégium adászteveli korszakával, mert ez zárható le
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legrövidebben. Az ebben a tárgyban írott résztanulmány tisztázta a párhuzamosan egymás
mellett működött teveli elemi iskola és a pápaiak teveli kisgimnáziuma egymáshoz való
viszonyát. Ezek között valamiféle kimondatlan munkamegosztás valósult meg: a teveli elemi
iskolában pusztán az alsó csoport, az ábécéseké működött, az olvasást már a teveliek is a
pápaiak iskolájában sajátították el. (A teveli két iskola felépítését az 1. ábra mutatja.) [3]

Módszertani szempontból egy fontos tanulságot lehet levonni: tiszta képet csak akkor nyerünk,
ha a helyben keletkezett forrásokat összevetjük a felettes szerveknél megtalálható
dokumentumokkal, hiszen más szemszögből szemlélik ugyanazt a jelenséget. Amint egy, a
helybeliek kikérdezésén alapuló országos összeírás adatai bizonyítják, a teveliek tudatában a
két intézmény egybemosódott. Ők kissé furcsa módon a betűzést tanító teveli rektort tekintették
vezetőnek, a pápaiak gimnáziumi tárgyakat oktató praeceptorát pedig csupán helyettesének.
Ugyanakkor a dunántúli reformátusság szemében a két intézmény markánsan különvált. Ők
még erre a redukált formában működő kisgimnáziumra is úgy tekintettek, mint az egyházkerület
anyaiskolájára. Ennek bizonyítékai a helybeli diáknévsorok, melyek tanúbizonysága szerint
viszonylag nagy volt az ide járó vidékiek aránya. Az adászteveli iskola megítélésében
megmutatkozó kettősség tehát csak abban az esetben rajzolódik ki ilyen világosan, ha az
összes rendelkezésünkre álló forráscsoportot megfaggatjuk.

Ami az első kérdést, a kollégium XVIII. század eleji felépítését illeti, ezt kollégámmal, Kránitz
Zsolttal együtt írott tanulmányunkban próbáltuk megválaszolni. Arra a következtetésre jutottunk,
hogy a Mészáros István által felállított kritériumok alapján a pápai tanintézmény ekkor a nem
teljes kollégiumok csoportjába tartozott. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus hármas tagozódás
ugyan megvolt, de hiányosan. Szokványos volt a betűzést, szótagolást majd szövegolvasást és
írást tanító elemi tagozat. Szokványosak voltak az erre épülő kis- és nagygimnáziumi
csoportok, tehát a nyelvtani osztályok (declinisták, coniugisták, grammatisták, syntaxisták),
valamint a poétikai és retorikai osztály is. Ezekre azonban közvetlenül a teológiai tárgyak
oktatása épült rá, pusztán a teológia megalapozásaképpen oktattak valamennyi logikát. Így
tehát az akadémiai tagozatban kimaradt a filozófiai tárgyak szisztematikus oktatása (az etika,
fizika és metafizika). (A kollégium felépítését sematikusan a 2. ábra mutatja.) [4]

A források két jelenséget világosan tanúsítanak. Egyrészt nemcsak a teológiát, hanem a
retorikát és a logikát is a rektor tanította, szemben a gimnáziumi csoportokat oktató felsőbb
éves diáktanítókkal, a praeceptorokkal. Másrészt a retorikai-logikai csoport ebben az
időszakban az akadémiai tagozathoz volt sorolva, a kollégiumi törvénykönyvet is az ebbe a
csoportba lépők írták alá.

Ebből következett az a megállapításunk is, hogy a Pápáról kibocsátott deákok végzettségét
ebben az időszakban még nem tekintették egyenértékűnek a nagy hazai kollégiumokban
megszerzett képzettséggel. Ezt ilyen egyértelműen pusztán azért merem állítani, mert
statisztikai számsorokkal tudtuk alátámasztani.

Mire épültek ezek a számsorok? A statisztikai vizsgálódás alapja egy archontológiai-prozopo
gráfiai módszerrel készült adattár
összeállítása volt. A sejtelmes görög kifejezések két nagyon száraz történelmi segédtudományt
takarnak. Az archontológia egy szervezet, testület, hivatal méltóságviselőinek, tagjainak
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összegyűjtésével, a prozopográfia pedig ezek életrajzi adatainak összeállításával foglalkozik.

Az archontológiai-prozopográfiai módszertelőször még boldogult középkorász koromban
alkalmaztam, mikor a Mátyás- és Jagelló-kori egyházi középréteg szociográfiai vizsgálatát
végeztem el. [5] A felismerés teljesen magától értetődőnek tűnt: egy társadalmi réteg
jellemzése annál hitelesebb, minél több képviselőjének életrajzát ismerjük; ezekből ugyanis már
lehet statisztikai vizsgálódásokat végezni. Tehát adott volt a feladat: első lépésben a réteget
alkotó egyházi testületek, a káptalanok méltóságviselőit és tagságát (legalábbis akkor négy
káptalanét) összeállítani (vagyis egy  archontoló
giai adattár
létrehozása), majd második lépésben ezekről minél több életrajzi adatot feltárni (származás,
iskolai tanulmányok, a káptalanba való bejutás módjának feltárása, egyéb egyházi, állami,
magánföldesúri szolgálatok, tudományos munkásság, előrelépés az egyházi ranglétrán), vagyis
az adattár kibővítése
prozopográfiai adatbázissá
. Így 526 személyről sikerült több-kevesebb adatot feltárnom, ez a számításaim szerint durván
20%-os mintavételi arány pedig már bőven elegendőnek bizonyult egy megbízható statisztikai
vizsgálódás elvégzéséhez. [6]

Azt mondtam: teljesen magától értetődőnek tűnt, hogy ilyen esetekben ezzel a módszerrel kell
élni. Mégsem az. Amint a módszert újabban a pécsi káptalan esetében mintaszerű
alapossággal felhasználóFedeles Tamás művének kutatástörténeti fejezetében bemutatja, míg
a német, francia és angol nyelvterületen a XX. század elejétől éltek ezzel a metódussal, nálunk
mindmáig alig talált követőkre. [7] Nem tudom mással magyarázni: mivel biztos oklevél- és
iratolvasási készséget, irdatlan mennyiségű forráshalmaz aprólékos átfésülését követeli meg,
ami nem hoz a ráfordított idővel és energiával arányos gyors és látványos eredményeket, sokan
nem tudnak, vagy nem is akarnak vállalkozni rá. Talán a csapatmunka lehetne az a forma, ami
legalább az időbeli ráfordítást elviselhetővé csökkenti. [8]

Hát mi úgy ítéltük meg, bár „csak” egy bevezető tanulmányról van szó, ezt a módszert ebben az
esetben is alkalmazni fogjuk. Tisztán akartunk látni: a későbbi dunántúli iskolamesterek,
lelkészek esetében elegendő-e a pápai kollégium elvégzése, vagy íratlan előfeltétel a
továbbtanulás más hazai kollégiumokban vagy külföldi akadémiákon. Így nem maradt más út:
teljességre törekedve összeállítottuk a dunántúli egyházkerület területén a XVIII. század első
kétharmadában működő lelkészek és iskolamesterek prozopográfiai adattárát, legalábbis
legfontosabb életrajzi adataikat (főleg ami tanulmányaikat és állomáshelyeiket illeti). [9] Az
adatokat statisztikusan összegző táblázatok aztán világosan megmutatták: legalábbis a
lelkészek esetében szükség volt a továbbtanulásra, tehát a XVIII. század elején a pápai
kollégium még nem tartozott a hazai református tanintézmények legelső vonalába. [10]

Ez a vizsgálat arra is jó volt, hogy belássuk: ha már fejszénket belevágtuk a prozopográfiai
adattár összeállításának igen vastag fájába, ezt a munkát folytatni kell és érdemes a tisztázó
résztanulmány és a diáknévsor bevezető tanulmányának elkészülte után is. Az adattár időbeli
kereteit kiterjesztettük, és jelenleg egy három fős kutatói csapatunk a dunántúli egyházkerület
teljes lelkészi és iskolamesteri adatbázisának összeállításán
dolgozik.
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Végül ami a harmadik kérdést, a törvények és törvénykiegészítések problémáját illeti, ezügyben
is született egy tisztázó résztanulmány, majd egy konferencián elhangzott előadás is.

A tanulmány elsősorban arra koncentrált, hogy pontosítsa az 1585-ben fogalmazott első
törvénykönyv egyetlen fennmaradt másolatának keletkezési idejét. Ezt végülis 1728
őszére-telére valószínűsítettük. [11]

A dátum meghatározása során még minimálisgrafológiai tevékenységet is kellett végeznünk,
mellyel szétválasztottuk a különféle kezektől származó írásképeket. Ezenfelül 
kodikológiai vizsgálódásokat 
is kellett folytatnunk, amikor rekonstruálni próbáltuk, hogyan illesztettek be a kötetbe utólagosan
egy pótlapot.

Ide kapcsolódik a törvénykönyvben is említett kollégiumi diáklázadások sok vitát kavart
kérdésköre, melyet a bevezető tanulmány szintén nem kerülhetett meg.

Ezek esetében ismét az volt a módszertani tanulság, hogy eredményt csak több forrástípus
egyidejű vizsgálatával lehetett elérni. A 24. törvény említése mellett az 1725-i diáklázadás
hitelességét egy keltezetlen levél, a pápai presbitérium azévi határozatai és egy legátusi
meghatalmazás együttesen támasztotta alá, [12] az 1733. tavaszán lezajlott zendülés
megtörténtét pedig szintén presbitériumi határozatok, meg egy diákköltemény sorai egymást
megerősítve bizonyították. [13]

Az első törvénykönyv tanulmányozása során szükségessé vált az is, hogy világosan
szétválasszam az első törvénykönyv 1585-ben, a XVII. század második felében és a XVIII.
század elején született szakaszait. Ebben az 1725-ös diáklázadásra utaló mondat mellett
leginkább a szövegben felsorolt tankönyvek keletkezési idejének megállapítása segített.

Itt érdekes könyv- és nyomdatörténeti kitérést is kellett tennem, hiszen utána kellett járni a
szerzők személyének, munkájuk pontos könyvészeti adatainak, különösen a magyarországi
kiadásoknak, sőt a mi könyvtárunkban fellelhető példányoknak is. Igen megrendítő élmény volt
kezemben tartani olyan XV-XVI. századi görög nyelvű újszövetségeket, Cicero-,
Vergilius-köteteket vagy grammatika-tankönyveket, amelyeket a XVIII. század elején kollégiumi
diákként tankönyv gyanánt használtak olyan később nagy papi karriert befutott személyek, mint
például Torkos Jakab, Váci Katona István vagy Komáromi Sülye Pál.

A törvénykönyvvel való foglalkozás során egy olyan forráscsoportot is használtunk, mellyel a
korábbi szakirodalom nem foglalkozott tüzetesebben. Nevezetesen azokról a XVIII. század
folyamán keletkezett törvénykiegészítésekről van szó, melyek már nem lettek az első
törvénykönyv szövegéhez hozzáillesztve, hanem a pápai református egyházközség két
legkorábbi presbitériumi jegyzőkönyvében maradtak fenn. Pár adatukat felhasználtuk a
bevezető tanulmány elkészítésénél, de ott korántsem aknáztunk ki minden bennük rejlő
lehetőséget. [14] Ezekről a törvénykiegészítésekről szóltam a Pápán tavaly ősszel
megrendezett kollégiumtörténeti konferencián.

Ebben az előadásban a törvénykiegészítések sokszor nehézkesre sikerült szövegeinek
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értelmezéséhez a többi magyarországi református kollégium gyakorlatát hívtam segítségül,
hogy analógiák segítségével mutassam be a pápai törvényalkotás folyamatát.

A törvénykiegészítések szövegét tanulmányozva és összehasonlítva az első törvénykönyv
rendelkezéseivel két dolog volt szembetűnő az adászteveli korszakot megelőzően: a
büntetések szigorodása és a rektor növekvő függősége a világi patrónusoktól. Az utóbbi
jelenség a többi hazai református kollégium esetében is kitapintható.

Az adászteveli korszakot követően az 1797-ig terjedő másfél évtized a kollégium
újjászerveződésének korszaka volt. Az ebben az időszakban született törvénykiegészítések az
előbbi tendenciák megfordulásáról adnak hírt: a rektor hatalma erősödik, a büntetésekre pedig
ekkor a visszafogás jellemző. Az idő is megérett arra, hogy az egész kollégium életét átfogóan
szabályzó új törvénykönyvet alkossanak. Először ideiglenes törvénykönyvek születtek 1789-ben
az elemi és a gimnáziumi tagozat, 1794-ben pedig a tógás deákok számára, majd az 1798 év
folyamán végre megszületett a kollégium második törvénykönyve, mely lezárta az 1585-től tartó
törvényalkotási folyamat első felvonását. [15]

A kollégiumi törvények és törvénykiegészítések faggatása egy másik fontos elhatározásra is
késztetett minket. A már említett egyházkerületi lelkészi és rektori adattár mellett hadd említsem
meg egy másik tervünket is: egy újabb kötetbenszeretnénk publikálni a pápai református
kollégium valamennyi iskolatörvényét és törvénykiegészítését
is.

Ennyit a bevezető tanulmány elkészülte során felmerült, a rám eső korszakkal kapcsolatos
problémákról. Említésre méltó még, hogy már javában bennjártunk a forrásközlés
folyamatában, mikor úgy döntöttünk, hogy a számítástechnikát is segítségül hívjuk céljaink
megvalósítása érdekében. Egyrészt riasztott minket a mutatókötet összeállításának mázsás
terhe, hiszen egy ilyen kötet legalább újabb ezer oldalt jelentett volna. Másrészt a
helytartótanácsi tabellaanyag hatalmas adathalmaza szintén terjedelmi korlátokat támasztott,
ráadásul a nyomtatott forma nagyon nehézzé tette volna a többszempontú keresést. Végül a
kötethez egy  CD-mellékletetk
észítettünk. Ez egyrészt a kötet teljes anyagát tartalmazza PDF-formátumban, így az Adobe
Reader program keresője segítségével annak minden egyes szavára vagy szókombinációjára
rákérdezhetünk. Másrészt ezen van tárolva a helytartótanácsi tabellák diákokra és tanárokra
vonatkozó mintegy 47000 adatsora is. Ez utóbbiak felvitelére és a bennük való keresésre
számítástechnikusunk saját programot fejlesztett ki, mely lehetővé teszi, hogy akár többféle
szempontot is egyszerre érvényesítve tudjunk kiválogatni és előhívni adatokat, adatcsoportokat.

Persze, ha már ilyen programunk van, miért is ne használnánk fel más kollégiumok
helytartótanácsi tabelláinak adatközlésére? Már folyamatban van egy harmadik vállalkozásunk
is, mely a losonci kollégium és komáromi gimnázium levéltárunkban őrzött tabelláit viszi
CD-re, és tervezzük a csurgói gimnázium anyagának megjelentetését is. A 
soproni és pozsonyi evangélikus iskolákban
is sok, főleg jogi pályára készülő pápai diák tanult tovább, ezért előbb-utóbb kikerülhetetlen lesz
programunk segítségével ezek tabelláinak feldolgozása is.
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Végül öt fős kutatói csapatunk majd négyéves munkája eredményeként a 2006-os évben
sikerült megjelentetnünk a kötetet CD-mellékletével együtt A pápai református kollégium diákjai
1585-1861 címmel, az ősszel megtartott jubileumi konferencián büszkén be is mutattuk.

Erre az időszakra visszatekintve az a tanulság szűrődött le bennem, hogy egy komolyan
elvégzett munka 
több 
másikat szül. Mire elkészült a pápai kollégium diáknévsora, hozzáfoghattunk az egyházkerületi
lelkészi és rektori adattár összeállításához, a kollégiumi iskolatörvények és
törvénykiegészítések publikálásához, valamint a többi kollégium tabelláinak feldolgozásához
is. De hát ez a mi sorsunk, ez a mi örömteli terhünk, azt hiszem, szakmailag ez éltet
mindannyiunkat.

Módszertani következtetésem pedig, amit nagy nyomatékkal szeretnék hangsúlyozni: adattára
k és forráspublikációk nélkül nem lehetséges hiteles kollégiumtörténeti kutatás !
Bármennyire fárasztó, időigényes és sokszor látszólag nem nagy eredményeket ígérő munka
ez, mégis nélkülözhetetlen!

Ezeket a terheket persze nagyban csökkenti, ha ezzel a feladattal nem egyes személyek,
hanem egy kutatói csapat együttesen birkózik meg. Az én nagy szerencsém az, hogy vannak
ilyen kollégáim. Minden eredmény, amelyet most ismertethettem, közös munkánk gyümölcse. 

    

Rövidítve közölt irodalom jegyzéke
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FEDELES 2005. = FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő
középkorban (1354–1526). Pécs, 2005. (Tanulmányok Pécs történetéből 17.)

  

KÖBLÖS 1994. = KÖBLÖS József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. (A
budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan adattárával) Bp., 1994. (Társadalom- és
művelődéstörténeti tanulmányok 12.)

  

KÖBLÖS 2004a. = KÖBLÖS József: Liber legum coetus Papensis. Újabb kutatások a pápai
református kollégium első törvénykönyvével kapcsolatban. = Acta Papensia 2004/1–2.
39–66.

  

KÖBLÖS 2004b. = KÖBLÖS József: Még egyszer az Adásztevelen működő „Pápai Árva
Oskoláról”. = Acta Papensia 2004/3–4. 107–132.

  

KÖBLÖS 2006. = A pápai református kollégium diákjai 1585–1861. Szerk. KÖBLÖS József.
Pápa, 2006. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 9.)

  

KÖBLÖS–KRÁNITZ 2005. = KÖBLÖS József–KRÁNITZ Zsolt: „Mindenkor az országban
harmadiknak tartatott…”? A pápai református kollégium tagolódása a XVIII. század
közepéig. = Acta Papensia 2005/1–2. 1–204.

  
  

1. ábra

  

  

AZ ADÁSZTEVELEN MŰKÖDŐ KÉT ISKOLA FELÉPÍTÉSE
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középső szint
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grammatistae

  

  
    

coniugistae
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comparistae
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declinistae
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[abecedarii]

  

  
      

  

  

  

  

  

  

2. ábra
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A XVIII. SZÁZADI PROTESTÁNS KOLLÉGIUMOK

  

        

  

A

KLASSZIKUS KOLLÉGIUM

  

PÁPAI KOLLÉGIUM

(1720–1740 körül)

  
    

Akadémiai tagozat
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(aláíró deákok)

  

theologi
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Gimnáziumi tagozat

  

logici
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