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A kalksburgi jezsuita kollégium története  
 
A jezsuita rend a Bécs melletti Kalksburgban található gimnáziumát 1856-ban, a 
konkordátum (1855) utáni kedvező politikai helyzetet kihasználva alapította. 
Magyarországon 1860-tól Kalocsán, 1912-től pedig Pécsett működtetettek a jezsuiták 
középiskolát. A kalksburgi gimnázium az első évtizedekben nem rendelkezett 
nyilvánossági joggal, azt 1892-től felmenő rendszerben kapta meg, a tanulói ezért 
1897-ig más intézményben, általában a bécsi Theresianumban tették le az érettségi 
vizsgát. Nem véletlen a választás: a Theresianum a kalksburgi kollégiumhoz 
hasonlóan vállaltan a Habsburg Birodalom elitjének nevelő- és tanintézete volt, az 
arisztokrácia egyik leginkább preferált iskolája. A két intézmény főként a katolikus 
nevelés intenzitásában különbözött egymástól. 

A kalksburgi kollégium a vallásos nevelés mellett kiemelt feladatának tartotta, 
hogy a Habsburg-házhoz lojális fiatalokat bocsásson ki. Tanulók közt a kezdetektől 
fogva magas számban találunk magyarokat vagy szülőhelyük/lakóhelyük szerint 
magyarországiakat. Az intézmény egyik első diákja volt a neves politikus, gróf 
Apponyi Albert, de itt tanult a boldoggá avatott szemorvos, herceg Batthyány-
Strattmann László is. Négy püspököt adott a gimnázium a magyar katolikus 
egyháznak: báró Apor Vilmost, gróf Csáky Károlyt, gróf Mikes Jánost és gróf Zichy 
Gyulát. A magyarországi diákok aránya az 1890-es évek végén 10% körül mozgott. Az 
érték 1900/01-ben volt a legmagasabb (12,2%), majd szinte folyamatosan csökkent (a 
mélypont 1907/08. 5,8%-kal), míg 7% körül meg nem állapodott. Újabb növekedést 
az első világháború évei hoztak. (Vö. 1. ábra.)1 

 

                                                           

* A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
1 Vö. Schmid 2006, 16–25. és Rébay 2010, 149–169.  
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1. ábra: Magyarországon született diákok aránya (%)2 

 
 

Az iskola lehetőséget adott az érdeklődőknek választható tárgyként a magyar nyelv 
tanulására. A felvételi adatlapok alapján tudjuk, többen is éltek ezzel a lehetőséggel. A 
magyar oktatásban részt vevő tanulók dualizmus korabeli számáról azonban kevés 
adattal rendelkezünk. Az 1857/58. és 1864/65. közötti osztálykönyvek tartalmaznak 
erre vonatkozó – nem mindig egyértelmű – információkat. Ezek szerint 1857/58-ban 
17, 1858/59-ben 26 (az előkészítő osztály tagjaival együtt), 1959/60-ban 28, 1862/62-
ben 22, 1862/63-ban 13, 1963/64-ben 16 s végül 1864/65-ben ismét 13 diák tanulta 
választható tárgyként a magyart.3 Az egyik jezsuita szerzetes volt a tanár, többek közt 
a neves minerológus P. Tóth Mike Mihály, (Kalksburgban tanár: 1860-1861. és 1878-
1880.) vagy P. Demjanovics (Demjanovich) Vazul (1898-1899), illetve a gimnázium 
történetének két meghatározó alakja: P. Velics László (1877-1899) és P. Pámer László 
(1897-1938).4 

A gimnázium diákjai között – ahogy említettük – számos arisztokratát találhatunk, 
köztük szép számmal magyarok vagy magyarországiakat is: így a gr. Esterházy-, gr. 
Széchényi-, gr. Wenkcheim-, gr. Zichy-családok gyermekeit. Az alábbiakban a Felső-
Magyarországon birtokkal rendelkező családok közül a Pálffy-nemzetség (a hercegi és 
a vöröskői grófi család) tagjainak kalksburgi iskoláztatásával foglalkozunk. 

 
Pálffyak a kalksburgi gimnáziumban  
 
A Pálffy régi előkelő magyar nemzetség. A hagyományok szerint Géza fejedelemsége 
alatt bevándorolt Hed(e)rik nemzetségből származik. A bárói címet 1581-ben Pálffy 
Péter négy fia, a grófi rangot 1599-ben ezek egyike, Miklós nyeri el. 1807-től 
használhatta Pálffy Károly, majd az ő elsőszülött fiúgyermekei a hercegi címet.5  

1918-ig összesen hét Pállfy tanult a Kalksburgi Kollégiumban, közülük egyetlen fiú, 
Pálffy László tartozott a hercegi ághoz.6 László a Pozsonytól északra fekvő családi 
                                                           

2 A nyilvános tanulók adatai. (Jahresbericht 1893/94–1937/38. alapján)  
3 AASI KK 002 Klassenkataloge (Klassenbücher mit Notenträger), Bd. 1. 1860/61-ről nincs adat. 
1863/64-től pedig a filozófia tárgy feltüntetése miatt nem egyértelmű a létszám, azaz minimum a 
megadott számú diák tanult magyarul.   
4 Schmid 2006, 87–91., 118. 
5 Kempelen VIII., 1914, 133–134.; Gundenus III., 1998, 11.; Nagy 1862 IX., 34–82.  
6 Ő volt az utolsó, aki viselhette ezt a címet. Pálffy László Max Henrik Malackán született 1867. 
november 29-én, és Bécsben hunyt el 1947. június 19-én. Temesvárt 1896-ban vette feleségül kozarci 
Borzeczki Henriette-et, akitől azonban gyermeke nem született. (Gudenus III., 1998, 16.) 
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kastélyban (lásd 1. kép) következetes nevelést kapott. Itt kezdte tanulmányait német, 
francia és magyar nyelven. 10 éves korában jelentkezett a kalksburgi jezsuita 
gimnáziumba. Az édesanya (?) kiemelkedően fontosnak találta, hogy a magyar 
nyelvet továbbra is tanulja, kérte továbbá – hogy orvosi ajánlásra – a tornára is nagy 
hangsúlyt fektessen az iskola.7 László mindössze évig maradt Kalksburgban.8 Ahogy 
sokan a családban, ő is a katonai pályát választotta.9 
 

1. kép. Herceg Pálffy László otthona (Malaczka)10 

 
 

A Pálffy-nemzetség vöröskői grófi ágából hat gyermek látogatta az iskolát. Gróf 
Pálffy Móricz11 három fia közül kettőt adott a kalksburgi gimnáziumba. Pálffy János12 
(lásd 2. kép) 1871-ben a VI. osztályban kezdte meg kalksburgi tanulmányait. Két évig 
maradt itt. Később ő is a katonai pályára lépett, majd elvégezte a magyaróvári 
gazdasági akadémiát. Jánost két esztendeig szülei birtokán, valószínűleg a 
Nagyszombathoz közeli Szomolányban P. Maszlaghy Ferenc Xavér tanította. Ezt 
követően 3 esztendeig a pozsonyi katolikus gimnáziumba járt, ahol magántanára is 
működött. Kalksburgi jelentkezésekor a magyar mellett jól beszélt németül és 
franciául, szépen rajzolt, s valamelyest tudott zongorázni. Mindig kitűnő eredményt 
ért el, bár tanítója szerint ezt inkább szorgalmának, mint a tehetségének köszönhette. 
A szülők szerették volna, ha a jezsuita iskolában folytatja a rajz és a zongorajáték 
tanulását, emellett lovagol, tornázik, később – ezt tanára is javasolta – angolul is 
elkezd tanulni, sőt a gyorsírást is elsajátítja. P. Maszlaghy pontos jellemrajzot és 
nevelésére vonatkozó tanácsokat adott az iskolának. Véleménye szerint János szelíd 
lelkületű, akihez szeretettel, – de nem túlzott – gyengédséggel kell közelíteni, nem 
szabad túl szigorúan nevelni, mert az heves kitörésekhez vezet. János szereti a rendet, 
s önállóságra vágyik. Hibája szerinte, hogy kimondottan fukar, bizalmatlan, néha 
indulatosan visszabeszél. Csak következetes nevelői hozzáállás járt nála eredménnyel. 
Lassan tanul, de amit megtanult, azt megjegyzi, ha fáradt vagy szétszórt, nem 
érdemes erőltetni a tanulást. Általában szófogadó, felesleges nála túlzott szigort 

                                                           

7 AASI KK Anmeldebögen bis 1926. Karton III. (P), Nr. 67. 2. Mai 1877. László Pálffy ab Erdőd. A 
jelentkezési lapok átírásában Szász Lajos volt segítségemre, akinek ezúton is köszönöm a munkáját. 
8 AASI KK 37/2. [Register der eingeschriebenen Zöglinge, Bd. 2, a diákok névsora ABC-ben] 
9 Gudenus III., 1998, 16. 
10 Malaczka: Pálffy Miklós herceg kastélya. 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=027318 (2013.12.13.)  
11 Hivatásos katonai pályára lépett, lovassági tábornoki rangig jutott. 1848-49-ben a császári 
csapatoknál szolgált, 1961 és 1965 között Magyarország helytartója volt. (Magyar Országgyűlési 
Almanach 1887–1892, Pálffy Móricz, http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al887_92/94.htm, 
2013.12.13.; Halálozások. Vasárnapi Újság 1897, 44. évf. 38. sz., 25., 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/02274/pdf/02274.pdf, 2013.12.15.) 
12 Pálffy János Nepomuk Mária József Joachim 1857. március 19-én Bécsben született, és 1934. 
március 26-án halt meg Pozsonyban. 1889-ben Pozsonyban házasodott meg, gróf Schlippenbach Elsát 
vette feleségül. Egy fia született, Pál (1890-1968). (Gudenus III, 1998, 22.) 
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alkalmazni. Tanára nem javasolja a nyilvános büntetést sem, a nemesi büszkeségére 
hatva szerinte gyorsan eredményt lehet nála elérni.13 
 

2. kép. Gróf Pálffy János (1873)14 

 
 

János egyetlen fiának, Pálnak az oktatását először szintén egy papra bízták. Apja 
azonban látva, hogy szellemi téren nem fejlődik kellőképpen, 13 évesen iskolába adta. 
Nem Kalksburgot, hanem a másik alma materét, a pozsonyi katolikus főgimnáziumot 
választotta, ahol az ő apja, Móric is megkezdte a tanulmányait.15  

János 12 évvel fiatalabb öccsét, Móricot16 (lásd 3-6. kép) viszont a kalksburgi 
kollégiumba íratták be a szülei. Az előkészítő osztályban kezdte tanulmányait 
1877/78-ban, ahol 1887-ig maradt, tehát valamennyi gimnáziumi osztályt itt végezte 
el. Korábban otthon tanult, az elemi iskolai tananyagból jó eredménnyel magyar 
nyelven Pozsonyban vizsgázott le. Igazi nyelvtehetség volt: már kalksburgi 
jelentkezésekor folyékonyan beszélt németül, magyarul, szlovákul, sőt elkezdte a 
francia tanulását is, de ezt a nyelvet egyelőre hibásan beszélte. Zene- és 
rajzoktatásban azonban még nem vett részt. Móric Kalksburgban folytatta magyar 
nyelvi tanulmányait. A szülők azt kérték továbbá, hogy ha a tehetsége megfelelő és 
elegendő idő áll rendelkezésre, rajzolni, zongorázni is tanuljon, illetve az angol 
nyelvvel is ismerkedjen meg. Móricról Jánoshoz hasonlóan igen részletes jellemzést 
kapunk. Szülei szerint tehetséges gyermek, aki gyorsan tanul, és elég kitartó is, csak a 
szétszórtsága akadályozza olykor. Nagy képzelőerővel rendelkezik és önálló. Soha 
nem hazudik, de olykor felvág. Szereti a hasonló korú fiúgyerekek társaságát. 
Szerintük következetes, szeretetteljes nevelést érdemes alkalmazni vele szemben. 
Önérzetes és kötelességtudó, ezért a komoly intés általában célt ér, szigorúbb 
büntetést nem szükséges kiróni.17  
 

                                                           

13 AASI KK 37/2. [Register der eingeschriebenen Zöglinge, Bd. 2, a diákok névsora ABC-ben]; AASI KK 
Anmeldebögen bis 1926. Karton III. (P), Nr. 30. 13. März 1871. Johann Nepomuk Grf Palffy.; Palffy 
1961, 17. 
14 AASI Kollegsarchiv Kalksburg (KK) Photosammlung. A képek rendezetlenek, ezért pontosabb 
hivatkozás nem lehetséges. A publikációjuk a levéltár vezetőjének engedélyével történik. 
15 Pallfy 1961, 39.  
16 Pálffy Mária Móric József Szomolányban született 1869. február 11-én, és Moosham bei 
Mauterndorfban halt meg 1948. július 18-án. 1897-ben Triesztben feleségül vette Suchodolska Janinat, 
akitől két gyermeke született: Ferenc (1898 – 1969) és Mária Terézia (1900–1988).  Jogi diplomát 
szerzett. (Gudenus III., 1998, 24.) 
17 AASI KK Anmeldebögen bis 1926. Karton III. (P), Nr. 7. 12. April 1877. Moriz Graf Palffy; AASI KK 
37/2. [Register der eingeschriebenen Zöglinge, 2. kötet, a diákok névsora ABC-ben]. 
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3. kép. Pálffy Móric V. osztályos korában (hátsó sor, jobbról a 3.)18 

 
 

4. kép. A VI. osztály tanulói, köztük gróf Pálffy Móric (alsó sor, jobbról 2.)19 

 
 

5. kép. Gróf Pálffy Móric diáktársaival 1885/86-ban20 

 
 

Móricnak zenei téren tehetséges lehetett, hiszen a zongora mellett egy másik 
hangszeren is játszott: a trombitán. Tagjai volt az iskola rézfúvós együttesének, a 
Bandának (lásd 6. kép), amely az iskola jeles eseményein rendszeresen szerepelt. 

                                                           

18 AASI KK Photosammlung. 
19 AASI KK Photosammlung. 
20 AASI KK Photosammlung. 
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6. kép. Gr. Pálffy Móric a Banda tagjaként 1883/84-ben (alulról a 2. sor, jobbról a 2.)21 

 
 

Móric az iskola hitbuzgalmi egyesületének, a Nagy Mária Kongregációnak is tagja 
lett. Öregdiákként is megújította a tagságát, így a kongregációnak köszönhetően (is) 
tartotta a kapcsolatot iskolájával. A kongregációs újságból tudjuk, hogy a XX. század 
elején berni követségi titkárként dolgozott, majd a Külügyminisztériumban miniszteri 
titkár lett.22 

János és Móric másodunokatestvére, a Jánossal közel egyidős Arthur egy tanévet 
(a 4. osztályt) végzett a kalksburgi gimnáziumban (1870/71.)23 Arthur tanulmányait 
korábban otthon folytatta. Magántanárától tanult magyarul, illetve elkezdte az angol 
nyelv megismerését. Szelíd bánásmódban részesült. A szülők öt választható tárgy 
tanítását kérték: 1. trombita, 2. magyar (második félév), 3. lovaglás (heti háromszor), 
4. vívás (kétszer) és 5. angol társalgás.24  

Az előbbi Pálffy fiúk másodunokatestvére, Sándor (1861–1917) négy fia közül 
hármat is a kalksburgi jezsuita kollégiumban íratott be. Közöttük találjuk a magyar 
nemzetiszocialista mozgalom egyik vezéralakját, a Szálasi-kormány földművelésügyi 
miniszterét, gróf Pálffy Fidélt (eredetileg Fidelio).25 Fidelio 1903/04. és 1910/11. 
között járt a kalksburgi kollégiumba. Tagja volt a Nagy Mária Kongregációnak. A VI. 
osztály elvégzését követően távozott.26 Később elvégezte a Ludovika Akadémiát.27 
Tanulmányi eredményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

                                                           

21 AASI KK Photosammlung. 
22 Kalksburger Correspondenz, Juni 1887, 8.; Kalksburger Correspondenz, Nov. 1889, Nr. 7., 19.; 
Kalksburger Korrespondenz, Juni 1900, Nr. 28. Anlage; Nachrichten. Kalksburger Korrespondenz, 
1902, Jg. XVIII, Nr. 37. 19. 
23 Pálffy Arthur Vöröskőn született 1856. május 26-án és 1898-ban hunyt el. Szülei a kalksburgi 
jelentkezés idején Pozsonyban laktak. (Gudenus III, 1998, 25.; AASI KK 37/2. [Register der 
eingeschriebenen Zöglinge, Bd. 2, a diákok névsora ABC-ben].) 
24 AASI KK Anmeldebögen bis 1926. Karton III. (P), Nr. 61. 1. Dezember 1870. Arthur Graf Palffy v 
Erdőd. 
25 Pálffy Fidél a Pozsony vármegyei Szentgyörgyön született 1895. május 6-án. 1920-ban vette nőül 
Filipanits Irént, akitől három leánygyermeke született. 1946. március 2-án Budapesten kivégezték. 
(Gudenus III, 1998, 27.) 
26 Große Maria Kongregation. Kalksburger Korrespondenz, Juli 1910, Jg. XXV. Nr. 69. 3.; Kollegium 
Kalksburg Irattár, Hauptkatalog 1911/12. Ezúton is köszönöm a gimnázium igazgatójának, Michael 
Dobešnek, hogy a kutatást lehetővé tette, illetve a kollégáinak a megvalósításban nyújtott szíves 
segítségüket. 
27 Ungváry 2004, 16-17. 
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1. táblázat. Pálffy Fidelio kalksburgi tanulmányi eredményei28 
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* Ismétlő vizsgával elégséges. 
**Ásványtan és botanika. 

Rövidítés: o. = osztály, dics. = dicséretes, jel. = jeles, megf. = megfelelő, elégs. = elégséges, tört. = 
történelem.29 

 
Fidelio (lásd 7. kép) 8 éves korában került Kalksburgba, korábban otthon 

tanították. A második népiskolai osztályt magánútón végezte el. Magyaron és 
németen kívül a jelentkezésekor franciául is beszélt. A magyar nyelvű tanulmányait 
Kalksburgban is folytatnia kellett. Szülei szerint jó szellemi adottságokkal rendelkezik 
(ezt tanulmányi eredményei nem tükrözték), nagyon jó szívű gyermek, aki azonban 
hajlamos az öntörvényűségre. Azt javasolták, hogy tanárai szeretettel, szelíden 
neveljék, mert így lehet nála eredményt elérni.30  
 

                                                           

28 Kollegium Kalksburg Irattár, Hauptkatalog 1905/06–1910/11. 
29 A berfriedigend érdemjegyet a könnyebb érthetőség kedvéért közepesnek fordítottuk. Az első három 
tanévben az értékelési kategóriák: vorzüglich (kitűnő), lobenswert (jeles/dicséretes), befriedigend 
(közepes), genügend (elégséges/megfelelő), nicht genügend (elégtelen). Az következő tanévekben: sehr 
gut (jeles), gut (jó), genügend (elégséges), nicht genügend (elégtelen).  
30 AASI KK Anmeldebögen bis 1926. Karton III. (P), Fidelio Graf Pálffy ab Erdőd. 



Sokszínű pedagógiai kultúra, ISBN 978-80-89691-05-0 

 

22 

7. kép. Gr. Pálffy Fidelio osztálya (V.) 1909/10-ben 

 
 

Fidelio mind a két öccse, a két évvel fiatalabb Sándor31 (lásd 8. kép) és az öt évvel 
fiatalabb Géza32 (lásd 9–11. kép) is nyolc évesen jelentkezett a jezsuiták kalksburgi 
gimnáziumába. Hozzá hasonlóan ők is otthon végezték az elemi iskolai 
tanulmányaikat. Mindketten az előkészítő osztályba kerültek. A képek tanúsága 
szerint Géza két évig az előkészítő osztályba járt, ezt követően kezdte meg gimnáziumi 
tanulmányait. Sándor gyenge fizikai adottságokkal rendelkezett, talán ezért kérték a 
szülei, hogy különóraként tornára járjon. Ideges alkatúnak írták le, akinek a nevelés 
szempontjából a nyugodt, jóságos környezet válik előnyére. Géza gazdag érzelmű 
gyermek, azért szerintük szintén jósággal lehet nála sokat elérni.33 Sándor 1912-ben, a 
IV. osztály elvégzését követően hagyta el Kalksburgot. Géza ugyanebben a tanévben, 
de még novemberben távozott. Az okot nem lehet tudni. November 16-án a 
matematika kivételével jó vagy elégséges eredménnyel rendelkezett. Matematikából 
viszont bukásra állt.34 Iskolai pályáját a kalocsai jezsuita gimnáziumban folytatta. 
1918-tól a budapesti Keletei Akadémián, majd a magyaróvári Gazdasági Akadémián 
tanult.35 
 

8. kép. Gr. Pálffy Sándor 1905-ben az előkészítő osztály tagjaival (ülve jobbról a 2.)36 

 
                                                           

31 Pálffy Sándor Pozsonyban született 1897. december 5-én, és Budapesten hunyt el 1922. december 3-
án. 1920-ban Budapesten házasodott meg. Feleségétől, gróf Szirmay Erzsébettől egy fia született, 
László (Dunakiliti, 1921). (Gudenus III, 1998, 27.) 
32 Pálffy Géza László 1900. június 24-én Moson-Kilitin született, s hadifogságban halt meg Szibériában 
1952 februárjában. 1927-ben báró Orosdy Júliát vette feleségül, tőle egy fia, Rudolf (Budapest, 1931) 
született. (Gudenus III, 1998, 28.)  
33 AASI KK Anmeldebögen bis 1926. Karton III. (P), Alexander Graf Pálffy ab Erdőd és Géza Graf 
Pálffy ab Erdőd. 
34 Kollegium Kalksburg Irattár, Hauptkatalog 1911/12.  
35 Magyar Országgyűlési Almanach 1939–1944, gróf Pálffy Géza, http://www.ogyk.hu/e-
konyvt/mpgy/alm/al939_44/454.htm. (2013.12.14.) 
36 AASI KK Photosammlung. 
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9. kép. Az előkészítő osztály 1908 karácsonyán (balról a 2. gr. Pálffy Géza)37  

 
 

Gróf Pálffy Sándor legkisebb fia, a gazdálkodás mellett szintén aktívan politizáló 
József (1904–1988) nem járt a kalksburgi gimnáziumba.38 Ide íratta be azonban 
1938-ban az első osztályba fiát, az 1926-ban Gyulán született Sándort. (A család 
lakhelye ekkor a Győr melletti Koroncóban volt.) Sándor a gimnázium bezárása miatt 
csak egy évet töltött Kalksburgban. Szabadon választott nyelvként ő is tanulta a 
magyart.39 
 

10. kép. Gr. Pálffy Géza az előkészítőben 1909/10-ben (jobbról az 1.)40 

 
 

11. kép. Gr. Pálffy Géza a táblánál (balra)41 

 

 
                                                           

37 AASI KK Photosammlung. 
38 Gudenus III, 1998, 28. 
39 Kollegium Kalksburg Irattár, Hauptkatalog 1937/38. 
40 AASI KK Photosammlung. 
41 AASI KK Photosammlung. 
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Összegzés 
 
A Pálffy-nemzetség három generációjának a tagjait is megtalálhatjuk a kalksburgi 
jezsuita kollégium diákjai közt. Az iskoláztatásukra vonatkozó információink a 
források jellegénél fogva töredékesek. Kiolvasható belőlük azonban, hogy az 
arisztokrácia tagjai neveltetésében az idegen nyelvek, a zene és a sport továbbra is 
fontos szerepet játszott.42 A középiskola Entwurfhoz köthető reformjának 
eredményeként a főrendű gyermekek kivétel nélkül bekerültek az iskolapadba – 
mégpedig az idő múlásával általában egyre korábban. A tantervben rögzített tartalmú, 
széleskörű oktatást, a továbbtanuláshoz szükséges érettségire való felkészítést 
magánúton nehezen lehetett megvalósítani. A szülők fontosnak tartották, hogy az 
iskolában a gyermekek egyéni sajátosságait vegyék figyelembe. (Erre az iskola is 
tekintettel volt.) A szülők – kivétel László esete – a szelíd, szeretteljes bánásmód 
pedagógiai előnyeit hangsúlyozták. 
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