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oktatás, felekezetek és városi társadalom 

Jezsuiták a kora újkori Pozsonyban
 
 

SzerkeSztői előSzó

2017. május 9-én a Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon című (K 116116 számú) 
NKFIH-kutatócsoport és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára kon-
ferenciát szervezett Oktatás, felekezetek és városi társadalom. Jezsuiták a kora újkori Pozsony 
egyházi intézményrendszerében címmel a Párbeszéd Házában, Budapesten. A konferencia 
célja a Jézus Társasága pozsonyi letelepedésének, kollégiumalapításának (1626) és kora 
újkori tevékenységének minél tágabb kontextusban való értelmezése volt. Az előadások 
két, jól elkülönülő tematikus szekcióba rendeződtek. Az első szekcióban (Molnár Antal 
elnökletével) a kora újkori Pozsony szabad királyi város hatalmi, geopolitikai, társada-
lomtörténeti helyzetét, szerepváltozásait, valamint egyházi intézményrendszerét mutat-
ta be Pálffy Géza, H. Németh István, Fazekas István és Eva Kowalská (Frederik Federmayer 
előadását egyéb elfoglaltság miatt nem tudta megtartani). A második szekcióban (Miha-
lik Béla elnökletével) Kádár Zsófia, Zuzana Ludiková és Kökényesi Zsolt a jezsuita rend-
háznak és gimnáziumnak a városon belüli összetett tevékenységét vette górcső alá, vala-
mint a jezsuita iskola társadalomtörténeti vizsgálatának párhuzamaként Tóth Árpád az 
evangélikus gimnázium diákságát mutatta be.

A jelen folyóiratszám e konferencia néhány előadásának bővített, tanulmánnyá for-
mált változatát tartalmazza. A dolgozatok tematikus váza követi a konferencia-előadások 
sorrendjét, így a tágabb, várostörténeti kontextustól haladunk a jezsuita rend pozsonyi 
oktatási tevékenysége felé. A kötetben elsőként H. Németh István írását olvashatjuk Po-
zsony (fő)város 16–17. századi centrális szerepköréről, ezt követi Fazekas István tanulmá-
nya a város katolikus egyházi intézményrendszeréről, majd Frederik Federmayer dolgo-
zata a jezsuita diákok 17. századi pozsonyi karrierlehetőségeiről. Kádár Zsófia tanulmánya 
a pozsonyi jezsuita kollégiumot mint komplex intézményt vizsgálja, végül Kökényesi Zsolt 
dolgozata a jezsuita gimnázium diáklétszám-változásait elemzi az újonnan feltárt iskolai 
anyakönyvek alapján. Tóth Árpád tanulmánya az evangélikus gimnázium diákságának 
társadalomtörténeti vizsgálatáról e folyóirat egy későbbi számában kap majd helyet. A 
Történelmi Szemle Szerkesztőségének a szervező kutatócsoport ezúton is köszönetet mond 
a tanulmányok befogadásáért, a közlés lehetőségéért.

Budapest, 2018. 04. 11.
a folyóiratszám szerkesztői nevében

 Kökényesi Zsolt
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