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A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk 
járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gond
jainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismer
tetése által. Tudni és tudatni akarjuk: méltók-e ezek az 
intézetek nemzetünk bizodalmára, mely meggyökereztette, 
és hitsorsosaink kegyeletére, mely mindenkor melegen 
ápolta? Haladnak-e a korral? S biztathat-e a remény, 
hogy ezentúl is versenyre képesek lesznek és hogy jó 
irányban fejlődni fognak? E végre Írattuk meg e köny
vet. Érdeklődő hitfeleinket és az oktatásügy barátjait így 
tájékoztatván, önálló Ítélet alkotására akarjuk birni. 

Az egyház földjéről hajtott k i eredetileg az oskola 
s e hagyományos kapcsolat a kettő közt a mi erdélyi 
egyházkerületünkben ma is fennáll; ma is, erőnk nagyobb 
részét és legjavát fordítjuk azok ápolására. Őseink áldo
zatkészsége, bámulatra és tiszteletre méltó kitartása, mely-
lyel, daczára a folytonos kül- és belháboruk sanyarga
tásainak, idegen kormány jogtiprásainak, számos fő- és 
közép-oskolát állítottak s tartottak fenn, buzdító példa-
kínt áll előttünk; hitbuzgósággal párosult bölcseségük 
eszmei m is él vezérféríiaink lelkében; ma 
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is megtermi gyümölcseit protestáns társadalmunk talaja 
és erőforrásai kiapadhatatlanoknak bizonyulnak. Mi hi
szünk és hinni jogunk van protestáns oktatásügyünk szük
ségességében és jövőjében. 

.'Kolozsvárit,' az 1896-ik esztendő januárius havában. 

Az igazgató-tanács. 







I. 

A kolozsvári ev. ref. theologiai fakultás. 
(Képpel.) 

A fejedelmi korszak eltűnte óta, kétségtelenül az utolsó év
tized a legfontosabb az erdélyi ev. ref. egyházkerület életében. 
Nagy erő, rendíthetetlen kitartással párosulva, jellemzi az egyház
kerület munkásságát a konzerválás terén a múltban, de szinte em
berfeletti erőfeszítés, a sikert legyőző és foglyul ejtő törhetetlen elő-
haladás a kitűzött czél felé: ez az alkotásokban gazdag jelennek 
a jelleme. Nem kicsinylendő a multak sikere sem, de az emberi 
szellem sajátos természeténél fogva, az élet konzerválásának job
bára csak -negatív munkásságát, ha az századokon át tartott is, 
nem habozik egy pillanatra sem alárendelni a tényleges építés,-az 
alkotás eredményeinek. Szent vallásunk pedig szentesíti amaz em
beri felfogást; mert semmit, a mi csak negátiv, önmagában meg 
nem tűr, helyeslésével el nem lát. 

Egyházkerületünknek újabb időben új élet kezdi átjárni ereit. 
A zsibbadt tagok erőhöz jutnak. A félholt, dermedt állapot szűnő 
félben van. A halálos aléltság, mely az anyagi nyomor miatt csak 
tengéletre kényszeritette kerületünket, helyt ad az életnek. Az egy
házkerület testi életének feltételei immár megadvák, midőn magasz
tos czélja eléréséhez szükséges külső eszközöknek eddig nélkülözött 
minimumánál jóval több áll rendelkezésére. 

De ne felejtsük el soha, hogy a külső intézmények által léte
sített élet soha sem az igazi. Anyaszentegyházunknak lehetnek 
megannyi templomai, oskolái, szépen renoválva, pompásan építve; 
lehetnek szegénységet alig, vagy é p p e n n e m ismerő lelkészei, taná
rai, tanítói ezer számra : de azért maga az anyaszentegyház lehet 
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se holt, se eleven. A lélek az, a mi'• megelevenít.- A lelket kell be
vinni a tagokba és akkor a bénák megépülnek, az épek munkához 
látnak s a munkán, Isten országának építésén, Istennek áldása van. 

Ily szempontból óriási fontosságú egyházkerületünk nagy alko
tásai között a legnagyobb, a Kolozsvártt felállított, a Ferencz-
Jőzsef tudomány-egyetemmel szoros kapcsolatba hozott, theologiai 
fakultás. Nem a fakultás munkássága, mert ilyenről még szólni alig 
lehet, de hivatása, mely még falait is áthatja és a lélek, mely hi
vatásának betöltésére kényszeríti, a czél, melyért létesült és az esz
közök, melyekkel czéljának elérésére tőr, a kormány, melynek biz
tos kezek irányítják futását magasztos czélja felé és végül, hogy 
mindez nem embernek és nem emberért , hanem az anyaszentegy
háznak javára és Isten országának terjesztéseért létesült: mindezek 
együtt a biztositéka annak, hogy egyházkerületünk nem végzett 
Inában való munkát, midőn nagy küzdelmek között, roppant ön
megtagadás és áldozatok árán. egy újabb papnevelő intézetet lé
tesített. 

Újabbat, mondom, mert az egyházkerületnek eddig is volt 
és most is van más papnevelő intézete. Az egyházkerületé az 
is ; kétségtelen ez dicső emlékű alapítójának saját nyilatkozataiból. 
»Gymnasii etScholarum Reformatae EvangeJicae Reljgionis colle-
gium in hac civitáte nostra Aiba-Julia tundatum benigne vohűs
sé mus.» És éppen az a körülmény, mert az is az egyházkerületé, 
tette oly nehézzé ez újabbnak létrehozását, pedig éppen annak 
tényleges állapota tette szükségessé elébb annak újjászervezését s 
majd a kiegyenlithetetlennek látszott érdekellentétek, egy újjal he
lyettesítését. 

Egy theologiai fakultásnak Kolozsvártt leendő felállítása a lel
készképzés és a lelkészi hivatással áll legszorosabb kapcsolatban. 
A lelkészi hivatás a gyakorlati életbe viszi azt k i magát neki szen
teli. Nincs életpálya, mely czéljának gyakorlati volta szempontjából 
á lelkészivel vetekedhetnék, mert nincs a gyakorlati életnek az az 
ága, ir.ely az embert vallásos szükségleteitől, ezek kielégítésének 
érzetétől megfosztaná. Ezért, ha a lelkészképzést helyesen akarjuk 
felfogni: az elméleti tudás megszerzésére való képesítésben azt soha 
fel nem találhatjuk. Az elméleti tudást itt k i kell egészíteni a gya
korlati képesítettségnek és egy, a lelkészi hivatás sikeres betöltésé 
hez okvetlen megkívántató szellemi és társadalmi általános művelt
ségnek is. 

Vannak helyek, melyeken mindez el nem sajátítható. Szomorú 
tapasztalatok igazolják, ha a szük látkörü partikularizmusnak egy
házi beléleiünk kebelében való virágzását szemléljük, hogy ennek 
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okát helyi viszonyokban találhatjuk fel. A tudás közlése talán nem 
hiányos, de a gyakorlati élettel való ismeretség és egy általáno
sabb, magasabb, áttekintő műveltség nyomait felfedezni, nem igen 
vagyunk képesek. 

Az egyetemi képzés, ha ehhez kellő gyakorlati oskola is járul, 
ez a kettő együtt képes igazi, hivatásuknak teljesen megfelelni ké
pes lelkészeket nevelni. 

Midőn egyházkerületünk, mondhatjuk, magyar prot. egyhá
zunk a Kolozsvártt felállítandó egyetemhez, illetőleg, ennek tervezett 
theologiai karához fűzött reményeit az 1872. X I X . t.-cz. keresztül 
húzta, magunkra maradt' e feladat, hogy a helyesnek felismert 
czélt önerőnkön, állami jóakarat ta l , megvalósítsuk. 

A theologiai akadémia helye nem lehetett más, mint Kolozs
vár, az egyetemiek székhelye, melyhez egyúttal már bizonyos tör
ténelmi tradicziók" is fűződtek. A Bethlen Gábor által Gyulafehér
várit fundált kollégium külsőleg 1688-ban feloszolván, Kolozsvárra 
költözött át, arra a helyre, melyet az A. C. I. P. ; 10 T. 2 A. 
»collegiumnak legalkalmasabb helyül« ítélt és a mely Gyulafehérvár 
mellett mindig ott említtetik. Apafii 1662-ben Kolozsvárról, mely 
ellenséges kézben volt, Enyedre helyezi át, miután a »Kolozsvárra 
plántált collegiumra . . . ez háború és alkalmatlan állapotok miatt, 
mostan illendő gondviselés nem lehet... nem lévén mostan erre al
kalmasabb hely Enyednél, mind a collegium jószágára s mind 
egyéb dolgokra nézve, szállást és maradás t oda rendeltünk.« így 
került Nagyenyedre és maradt ott a Bethlen-kollégium minden tar
tozékaival, így papneveldéjével együtt is. Ez utóbbi 1854-ben újból 
Kolozsvárra költözött, minthogy a négy főkollégium mellett fennálló 
theol. tanszékek egyesítésével létesült »teljes kiterjedésű papnövelde* 
a püspöki legfőbb felügyeleti jog gyakorolhatása végett, a püspöki 
székhelyivé tett Kolozsváron, mint különben is legalkalmasabb he
lyen, állíttatott fel. De a mint két századdal előbb a kollégium, 
most a theol. akadémia 1862-ben újra Nagyenyedre helyeztetett 
vissza. 

Az egyházkerületben a 70-es években megindult mozgalom, mely 
a lelkészképzés reformjának szükségességéből indult k i , nem az itt 
mellékesen emiitett történelmi események, s bizonyos, Kolozsvárhoz 
fűződő, bár gyenge tradicziók alapján, hanem a történelmi tények
ből, de még sokkal inkább a Bethleu-kollégium fundáeziójából, 
rendeltetéséből és a lelkészképzés magasabb színvonalra emelésé
nek eszméjéből együtt jutott arra a következtetésre, hogy a Beth
len-alapítvány által elérni szándékolt egyik czél, a papnevelés, al
kalmasabban lévén Kolozsvártt foganatosítható; az alapítvány egy-
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ségének sérelme nélkül, tisztán a jövedelmi megfelelő hányad 
átszolgáltatásával, épp úgy, mint 1854—1882-ben, a Be th len-Gá
bor alapító levelében megrendelt papképzés Kolozsvártt eszkö
zöltessék. 

Az első indítvány e tekintetben 1874-ben merült fel az egy
házkerületi gyűlés előtt s a ma Kolozsvártt létező theologiai fakul
tás első tervezeti alakja tehát nem más, mint hogy a Bethlen-alap
ból fentartott theologia székhelye, az egyetemmel való kapcsolat 
kedvéért, Kolozsvár lelvén. 

A terv azonban ily formájában nem valósulhatott meg. Talán 
az egyik főok az is volt, hogy Nagyenyed: most már nem oly in
dulattal viseltetik a kollégium iránt, mint 1682-ben, mikor szive
sebben látta volna bárhol, mint Nagyenyeden : de az okmányok 
tanulsága szerint 1874-ben még csak azért utasíttatott vissza az át
helyezési indítvány, mivel ez az érdekelt tényezők megkérdezése 
nélkül nem volna helyesen keresztülvihető. 

A következő évek alatt lényeges fordulat állott be a tárgyalt 
kérdésben. Többé nincs arról szó, hogy a nagyenyedi theol. aka
démia helyeztessék át Kolozsvárra, hanem hogy egy » akadémiai 
színvonalon álló teljes központi theologiai szeminárium állittassék 
fel« ott és akkor, a hol és a mikor lehet; (1875. 78. j . k. sz.) sőt, 
minthogy az 1876-iki kerületi gyűlés a nagyenyedi theologia fen-
tariása és egyházkerületi támogatással, kellő színvonalra állítása 
mellett nyilatkozott: úgy látszott, mintha egy Kolozsvártt felállítandó 
theologiai fakultás létesítése teljesen kibukott volna a lehetőségek 
sorából. 

A fakultásunk létesítésére irányozott első kísérlet tehát siker 
nélkül maradt, sőt, hogy úgy fejezzük ki magunkat, kudarczot 
vallott, mert éppen az ellenkező eredményt érte el. A nagyenyedi 
theologiai akadémia, a helyett, hogy áthelyeztetett volna, úgy meg
erősíttetett, hogy legalább paedagogiai okokból egyelőre kifogás 
alá sem eshetett. 

De talán roszul fejeztük k i magunkat. Az eszme éppen ekkor 
vert magának életgyökereket és bizonyította be nem életrevalóságát, 
hanem megvalósulásának szükségszerűségét. 

Kétségtelenül hamarabb czélt ér az egyházkerület, ha 1874-ben 
határozott állást foglal az u. n. központi theologiai szeminárium 
n.ellett, de az is kétségtelen, hogy nem a mai alakjában létesült 
volna. Az dapi íványi vagyon egy sajátos helyzetet teremt ilynemű, 
egy .poiíiból feltartott és igazgatott, de különböző helyen levő in
tezetek közöli. És másfelől, bár a mull tapasztalatai és emlékei 
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sokat érnek, de egy reformnál mindig éppen a.mult által létreho
zott és megkötött hibákkal is számot kell vetni. 

Az egyházkerület 1876-iki végzése (37. jksz.) veti meg a mi 
fakultásunknak is alapját, melynek tulajdonjoga rá nézve éppen 
nem vitás, pedig az útravaló egykor csak is egy kis »benigna con-
cessio« volt. Ebben a kis engedményben talált Archimedesi pontra 
ama férfiú, ki a lelkészképzés reformjának elejétől fogva lelkes 
hive, egy theologiai' akadémiának a kolozsvári egyetemmel való 
kapcsolatban felállításának, mint ama czél megvalósiíhatása sine 
qua non-jának buzgó előharczosa volt. Megdöntvén törekvéseit, 
kimondva a nagyenyedi theologiának Nagyenyeden maradását , 
fáradozásának jutalmául megajándékozták amaz éngedménynyel, 
mely az ő ügybuzgalomból származó törekvéseit helyeselve, köszö
nettel tudomásul véve, a Kolozsvártt felállítandó theol. fakultás ja
vára alapítványok, illetőleg, adományok gyűjtésére a felhatalmazást 
neki megadá. 

Főtiszteletü püspökünk, Szász Domokos, akkor kolozsvári e 
m. jegyző volt e férfin, ki ama szerény felhatalmazást azzal vi
szonozta, hogy megajándékozta a kerületet egy kellőleg biztosí
tott, mintaszerűen felszerelt és berendezett kész theologiai fakul
tással. 

Ő volt az, ki Szász Gerő esperessel együtt 1874-ben az egy
házkerülethez benyújtott emlékiratokban a Kolozsvártt létesítendő 
theeol fakultást a legerélyesebben sürgette s a megvalósításra az 
egyházkerület e czélra fordítható erejének felhasználásán kívül 
az összes, theologiai szakképzésre fordítható egyházmegyei s kollé
giumi alapok összpontosítását jelölte meg. 

Eszméjével egyideig visszaszorult a közegyházi térről, de an
nál többet dolgozott érette magán és társadalmi úton. A nyert fel
hatalmazás alapján erőgyűjtéshez kezdett. Gr. Mikó Imre hozta az 
első áldozatot 4000 írttal, kit többen tetemes adományokkal kövei
tek, úgy, hogy a czél megvalósításához rövid időn alkalmasnak 
látszó helyiséget is szerezhetett. 

Hogy czéljáért folytatott fáradozásaiban nem lankadott, azt 
a czél szent voltában való hitének, köszönheté, mely többről- többre 
sarkalta. Másfelől az egység, mely a küzdő személyiségében, lelké
ben megvolt a czél érdekében, biztosította az alkotás egységéi; 
abban az alakban, mint ma elérve van, a minő talán egyáltalában 
nem lehetett volna, ha terve nem így, sok részben önmaga által, 
hanem eredeti álláspontja szerint valósul. 

Az egyházkerületi központi szeminárium eszméje, több mint 
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tiz éven át aludni látszott. Felszínre újból Nagyenyed bajai hoz
ták fel. 1888-ban ugyanis bejelenté a Bethlen-kollégium, hogy ter
heit nem bírja, gimnáziumi egyik tanszéke javadalmát leszállitá, 
egy újat, kisebb javadalommal létesített s a rendszeresítendő 5-ik 
theol. tanszék terhét 1876. évi 35. sz. határozata értelmében a ke
rület vegye magára. A kerületi gyűlés megemlékezve azon határo
zatáról, hogy theologiáját maga akarja fentartani, lépéseket tett 
az iránt, hogy a nagyenyedi kollégium gimnáziumának s az ott 
levő tanitóképezdének teljes berendezése esetén, mennyivel járul
hatna az egyházkerület theol. akadémiájának fentartásához. A ha
tározatban implicite a nagyenyedi theol. akadémia megszüntetésé
nek terve van befoglalva. Az 1889. évben (49. jksz.) a Szász Do
mokos püspök (1885-ben választatott püspökké) elnöklete alatt 
kiküldött 21-es bizottság egy terjedelmes dolgozatot terjeszt az igaz
gató-tanács útján az egyházkerületi közgyűléshez, melyben az egy
házkerületi theol. akadémia minden fontosabb történeti fázisait 
megvilágítja, a papképzés kérdését behatóan méltatja s ennek alap
ján kéri kimondatni, »hogy Kolozsvártt a m. kir. Ferencz-József 
tudományegyetemmel és a mellette fennálló m. kir. tanárképezdé-
vel, valamint a kolozsvári kollégiummal, mint gyakorló gimnázium
mal kapcsolatban, az egyházkerületi theol. akadémiát és az állami 
tanárképezde ref. növendékeinek paedagogiumát, internátussal és 
convictussal kiegészítve, berendezi és a lehető rövid idő alatt fel
állítja. « A szükséglet fedezésére szolgáló tételek között »a Bethlen
kollégium ideiglenes hozzájárulásából 8500 frt« cz. tétel is előfor
dul. Az egyházkerületi közgyűlés a kettős intézet felállítását k i 
mondja, de a fedezeti rovat újabb összeállítását rendeli el, kívánva 
új javaslatot »a részletesen meg nem jelölt fedezeti forrásokra 
nézve is.« 

Ez időtől fogva majd minden egyházkerületi gyűlésünk fog
lalkozik a theol. fakultás mindig jobban előtérbe nyomuló meg
valósításának kérdésével. 1890-ben 29.548 frt alapja volt már a 
kettős intézetnek, sőt ennek terhére már ugyanez évben theol. ta
nárt is exmittált a kerület Nagyenyedre, 1891-ben 31.662 frt, 1892-
ben 45.680 frt volt a fakultás alapja. 

Ez évben a fakultás megvalósulása felé egy hatalmas lépés 
tétetett orsz. zsinatunk ama határozata következtében, melyben a 
debreczeni főiskolával kapcsolatban egy bölcsészeti fakultásnak tanár
képző intézettel Debreczenben leendő felállítása es másfelől egy, 
a kolozsvári tudomány-egyetemmel lehetőleg kapcsolatba hozandó 
ref. theol. fakultásnak Kolozsvártt való fölállítása egyetemes egyhá
zunk első rendű szükségei közé soroztatott és ezen intézetek fel-
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állíthatása czéljából általános gyűjtés eszközlése elhatároztatott. Mint 
egyszerre szembe tűnik, há rom szempontból is fontossággal bírt 
fakultásunkra e határozat és pedig minden iráiryban kedvezőleg. 
Ugyanis, az egyetemes egyház kétségtelenül nem Kolozsvár és Nagy
enyed harczába szólott bele, mely nézpontból idehaza sokan az 
egész kerületi fakultás kérdését megítélni szokták, hanem hivatalos 
elismerése volt annak a czélnak, melyre a fakultást tervezték, t. i . 
a lelkészképzés reformja szükségességének s egyúttal helyeslése az 
iránynak, melyben kezdeményeztetik a reform. Ez erkölcsi nyereség 
mellett az egyházkerületi fakultás létesülhetésének anyagi lehetősé
gét mozditá még elő az által is a zsinati határozat, hogy a tanár
képzővel kapcsolatosan létesíteni szánt paedagogium, mint a melyet 
Debreczenben is megvalósítani szándékoznak, egyházkerületünk ter-
héről lemaradt s így teljes erejét a theol. fakultásnak felállítására 
szentelhette, miben még az általános gyűjtés elrendelésével is tá-
mogatá a zsinat egyházkerületünket. 

Már ez évben megvoltak nagyjában a létesítendő intézet kör
vonalai, ki volt szemelve a helyiség, megállapítva egy normál költ
ségvetés, mely azonban még mindig 6000 frt évi hiányt mutatott; 
és megbeszélés tárgyát képezte az egyetemmel való kapcsolat kér
dése, a tanterv keresztülvitele, sőt nagyjából a tanrend is egybe 
volt állítva, mint ez az igazgatótanács részéről október hónapban 
a zsinathoz benyújtott előterjesztésből nyilván kitűnik. 

Minthogy időközben kerületünk vagyoni erejében teteme
sen kedvező fordulat állott be, már az 1891. évben teljesen a 
megvalósulás stádiumába jutott a fakultás ügye és, hozzá tehet
jük, kerületi lelkészképzésünkre nézve már csaknem a 12-ik 
órában. 

Az 1894. 23. jk. sz. foglalja magában az intézet tényleges meg
alapítását, sőt többet, mert az ezen jegyzőkönyvi számban közölt 
püspöki előterjesztés a theologiai fakultásnak úgy in spiritualibus, 
mint in temporalibus, valódi költségvetése, prospectusa, magna 
chartája. A közgyűlés a beterjesztett költségvetést 387,295 frt 21 kr. 
tőkeértékkel; 32,012 frt 20 kr. évi szükséglettel s 32,393 frt 25 kr. 
évi fedezettel, tehát 381 frt 05 kr. felesleggel helybenhagyta s meg
erősítette, kitűzvén egyúttal a theol. fakultás tényleges megnyitásá
nak idejét is, 1895. szept. l-re, s megbízván az igazgató tanácsot a 
tanári állások betöltésével, valamint a Ferencz-József tudomány
egyetemmel létesítendő kapcsolat létrehozásával is. 

E végső intézkedések foganatosítása immár semmi nehézséget 
sem okozhatott. Az építkezés a befejezés felé serényen megindult; 
az igazgatótanács a tanárok meghívásáról 1895. márcziusban tar-
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tolt kerületi gyűlésen beszámolhatott, a, fakultás ünnepélyes meg
nyitása iránt a kellő lépések megtétettek. Talán legnehezebben ment 
az egyetemmel való kapcsolat kérdésének helyes megoldása. És 
mint legtöbbnyire történni szokott, itt sem elvi nehézségek állottak 
ú tba ; nem a felekezet által- "felállított akadémiának fakultás jellege, 
sem az egyházi és állami fenhatóság kérdése, hanem egyedül az a 
kérdés dominálta a helyzetet, mi talán éppen a hazai egyetemi 
oktatásra a legjellemzőbb, hogy hány óra hallgatása tehet valakit 
egyetemi polgárrá. Gr. Csáky Albin vallás- és közoktatás-ügyi mi
niszter 1892-ben hét óra hallgatását kívánta volna meg. Minthogy 
azonban időközben a tudomány-egyetemek bölcsészetkari hallga
tóira is heti 20 óra hallgatást szabtak elő az addigi 10 helyett; így 
aztán a normának a theologusokra nézve is emelkedni kellett, mig 
végre a jelenlegi vallás- és közoktatás-ügyi miniszter úr ápril 18-án 
18,936/1895- sz. leirata a kapcsolatot létrehozta oly alakban, hogy 
a hittanhallgatök heti tíz óra hallgatása mellett egyetemi rendes 
hallgatóknak is tekintetnek az egyetem bölcsészeti karán, a rendes 
hallgatókat megillető jogokkal és kötelességekkel együtt; de e mel
lett azért fentartá a miniszter úr az 1888. július 19-iki 25,728. sz. 
kultuszminiszteri rendeletet, mely a hittanhallgatóktól, ha közép
iskolai tanári minősitvényt akarnak szerezni, két évi hallgatást kö
vetel valamely hazai egyetem bölcsészeti karán. 

E megoldás gyakorlati jelentősége egyfelől abban áll, hogy 
theologiai fakultásunk öt rendes tanára közül senki sem levén a 
theologiai tanfolyamon megkívánt bölcsészeti és neveléstani tárgyak 
előadására beállí tva: az egyetemmel való kapcsolat az itt felme
rülhető nehézséget megoldotta; másfelől a szorgalmas és tehetséges 
növendékek a négy évi theologiai, illetőleg, bölcsészeti folyam el-
végeztével doktori szigorlatot tehetvén, egyházi törvényeink 187. 
§-a értelmében lelkészi s a 488 §. értelmében esetleg theol. tanári 
állásra való minősítettségük kedvezőbben alakul, mint a doktori 
oklevél nélkül. Másik oldala azonban az e dolognak, hogy ha hall
gatóinkat kötelezzük az egyetemen tiz óra hallgatására, minthogy 
a négy évi tanfolyamra kötelezőieg elő nem írhatjuk a tantárgyak 
hallgatását, az egyéni szellem s szellemi rátermettség szerint előttük 
út nyílik magasabb, általánosabb szellemi műveltség elsajátítására 
is, de azért k i van zárva annak lehetősége, hogy valaki abban a 
reményben lehessen hittanhallgató fakultásunkon, hogy egyidejűleg 
a tanári képesítést is megszerzi a lelkészivel együtt. 

Mint már előbb jelezve volt, ezekben azonban nincs még meg 
kellőleg a gáránczia arra, hogy a lelkészképzés üdvösen reformál-
tassék. Minthogy azonban a kiindulási pontja e fakultás létesítésé-
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nek éppen ez volt: az egységes tervezet magának az intézetnek be
rendezésében, belső élete megalkotásában mutatja ki legjobban az 
egy kezdeményezés és egy kivitel áldásait. A fakultás hallgatói egy
szersmind egy theologiai internátus növendékei is. A mit ujabban 
külföldön az egyetemi theol. képzés egyház-ellenes, vagy legalább 
nem egyházias eredményének ellensúlyozására, vagy kiküszöbölé
sére az u. n. pozitív Unió barátai jónak vallanak, t. i . internátus-
ban való lelkész-képzés; ez valósult meg itt nálunk is. Az interná
tus növendékei nem a hazai főbb református iskoláink mellett ős 
időktől fogva fennálló bentlakási rendszer szerint vannak elhelyezve, 
hanem egészen más szempontok itt az i rányadók. Bentlakásra van 
kötelezve minden theologus A fakultáson hallgató nem lehet, ki 
egyúttal nem lakója is az internátusnak. Az internátus vezetése 
pedig úgy van egybeállítva, hogy az éppen a papi jellem, a prédi
kátori kötelesség s lelkipásztori hivatás felébresztésére, öntudatra 
keltésére, kifejtésére és megszilárdítására irányítsa minden igye
kezetét. Kétségtelen tapasztalatok vannak azonban már eddig is 
arra, hogy a fentebb emiitett, nálunk szokásos kollégiumi bentlakási 
rendszer mizériái nehezen győzhetőkle egy oly intézetben is, mint 
a mienk, mely azoktól mást nem, csupán a növendékeket vette át. 
De a tapasztalatok egyúttal hathatós rugók arra, hogy megkezdett 
utunkon valósítsuk meg intézetünknek az internátushoz kapcsolt 
czélját. A szellemi és jellembeli léhaságnak eltűrése, avagy éppen dé-
delgetése anyaszentegyházunkon boszulja meg magát. Híveink közö
nyösségét, egyháziatlanságát, ha nem éppen teljesen, de sok részben ily 
büntetésnek látjuk, melyet . Siónunk őrei mulasztása keltett fel. 

Az ifjúságot komoly munkához szoktatni úgy lehet;, ha ilyenre 
őket ösztönözzük, végzésében á léhák bántalmazásaitól óvjuk és az 
eredményt kész szívvel elismerjük. Ezért van még napirendünk is 
megállapítva az internátusban és nemcsak az étkezés, meg a tan
órák ideje. A komoly munkára képtelen az, ki jellemében, szelle
mében, még szórakozásaiban is nem nemes, nem komoly. Ezért 
ad meg intézetünk már falain belül kellő alkalmat az ifjúságnak a 
nemesebb, tisztább szórakozások feltalálására. Hogy példás fegyel
met hozzunk létre, mert fegyelmezettnek kell magának is lennie 
annak, k i Isten igéjével mást fegyelmezni akar, nem tartjuk szük
ségesnek a szabályok szigorát, de a már emiitett okból, alkalma
zásánál nem lehetünk nagyon elnézők. De mindenben a fő, az egy 
czél: Isten országának lelkes munkásokat, szilárd bajnokokat nevelni. 

Azonban, ki ne tudná közülünk, hogy középosztályunk s mű
veltebb köreink közönyének még más oka is van. Az elemi val
lásoktatás eredményei a középiskolákban, tehát az ifjúság életének 
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legkritikusabb korában nem találnak továbbfejtésre; öntudatossá 
nem válhatnak, hanem inkább elenyésznek. Sokat beszéltek és be
szélnek, nem éppen ok nélkül, arról, hogy az »ecclesiasticus 
sensus< felekezeti oskoláink tanárainak nem éppen erős oldala. Persze 
ezt sem a középoskolában, sem az egyetemen nem nyerhették s ha 
gyermekkori emlékeik, vagy későbbi viszonyaik azt létre nem hoz
zák, ők olyat, mivel nem birnak. nem is adhatnak másoknak. 

Intézetünk megalkotója, midőn anyaszentegyházunk építését 
tüze ki czéljául ezen alkotásában is : nem hunyt szemet ezen, egyik 
legégetőbb seb előtt. Internátusunk kész befogadni tanári pályára 
készülőket is, hogy ha felvétetni óhajtanak, remélve, hogy a kör
nyezetnek átalakító erejétől talán ők sem maradnak érintetlenül, 
hogy alkalmas eszközökkel őket is megnyerhetjük az ő leendő 
munkakörük keretében folytatandó, egyházat építő, nemes munkára . 

Hogy a feladat, melyet az intézet elérni akar, megvalósulhas
son, természetesen szükségessé teszi, hogy intézetünk az ifjúságra 
nézve könnyen hozzáférhető legyen. Erre már eddig is nagyobb 
szabású rendelkezések vannak téve, de remélhető, hogy a közel 
jövő még előnyösebbé teszi intézetünk anyagi helyzetét. Már ez 
évben is ingyen ellátás kedvezményében részesültek a theologusok, 
és e mellett egyetemi tandijukat is az intézet fedezi. Nagyon ter
mészetes azonban, hogy míg így az ifjak részére a lelkészi pálya 
végzése úgyszólván minden áldozat nélkül lehetővé tétetett: fon
tos paedagogiai okok arra is intenek, hogy a jövőben, éppen az 
elérni szándékolt czél érdekében, óvatosan járjunk el a kedvez
mények* kiosztása tekintetében s elkerüljük a jótétemények össze-
halmozását. A tanári pályára lépők évi 80 frt dij fizetése mellett 
lehetnek nálunk bentlakók és nyerhetnek ellátást, a mi — össze
hasonlítva az állam által most létesített Eötvös-paedagogium költ
ségeivel — elenyésző csekélység s továbbra is fentartását legfölebb 
a szemmel látható siker fogná igazolni. 

Eddig persze siker és eredmény nem igazolhatja fakultásun
kat oly mértékben, mint egy régi intézetet szokott. De szükséges
ségét bizonyítja a jelentkezettek nagy száma, úgy a theolognsoknak, 
mint a bölcsészet-hallgatóknak már az év elején intézetünk felé 
fordult figyelme és érdeklődése. 31 theologus és 37 bölcsészet-hall-
gató vétetett fel szeptember hóban. Közéletünknek, az egyházi 
közéletet értem, azonban egy sajátságos jelensége, a theologusok 
létszámának apadása folytán beállott verseny a theologiai akadé
miák közöt t : nálunk érezteti sanyarú gyümölcseit s minthogy e 
tekintetben a különböző intézetek között csak az őszinteséget ille
tő leg lehe t eltérés: közös munkánk áldásos eredménye sok tekin
tetben függ az egyes akadémiák kölcsönös magatartásától. 
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Az intézet fontosságát és nagy jelentőségét azonban még két 
emlékezetes esemény teszi leginkább kétségtelenné. 

Az egyik az, hogy a mi, szept. 15-én" már megnyitott intéze
tünket szeptember 22-én koronás királyunk, I. Ferencz József ő csá
szári és királyi felsége legmagasabb látogatásával tüntette ki . Igaz 
öröm és a legmélyebb hálaérzet tölti el lelkünket Ő Felségének 
ezen legkegyelmesebb ténye felett s az Ő legmagasabb megelégedé
sének és elismerésének kifejezése záloga egyúttal annak is, hogy a 
már hivatolt (18,936/1895 sz.) kultuszmiuiszteri magas leiratban han
goztatott egyetemes egyházi és állami érdek, melynek fakultásunk 
szolgálatába állott, Ő Felségének legmagasabb tetszésével is talál
kozó úton valósulhat meg intézetünk által. 

A november hó 3-án tartott felavató ünnepély a másik kiváló 
kitüntetés a mi fakultásunk részére, mert ekkor az által, hogy Ma
gyarország kormányának nagyméltóságú elnöke és közoktatásügyi 
minisztere éppen a kormány nevében voltak kegyesek ünnepélyün
kön részt venni: kifejezésre juttatták azt a méltánylást, azt az elis
merést, melylyel fakultásunk kulturális hivatásának fontossága iránt 
viselteinek. A magyarországi ref. egyetemes konventünknek jelenléte 
pedig meggyőzött bennünket arról, hogy az 1892-iki zsinatnak nagy 
jelentőségű határozata, melylyel a mi fakultásunk is az egyház 
elsőrendű szükségei közé soroztak)tt, ma is mint élő meggyőződés 
fog helyet egyházunknak szivében s fakultásunkat feladatai meg
oldására irányuló munkájában az egész magyar ev. református 
egyház rokonszenve s közvéleménye kiséri, támogatja, mert egy
házunk két legégetőbb sebének orvoslásán fáradozik. 

A siker, Isten áldása a becsületben folytatott munkára, remél
jük, nem is fog elmaradni. Az a fő, mely az intézetet igy kigon
dolta, az a kéz, mely igy felépítette, az a sziv, melynek melege 
ápolta az eszmét elvetette korától fogva, mignem »verbum caro 
factum est« : ma is gondolkozik, má is tesz, ma is hevül ez inté
zetért. Az egyházkerület, mely vezetőjének tántoríthatatlan követője 
volt, most, midőn a nagy mű kész, midőn az áldozatok eredménye 
ott áll előtte, mely az övé, sajátja: kétségtelenül abban fogja fel
találni legfőbb irányát nemes törekvéseinek, hogy az intézetet v i 
rágzóvá tegye, támogassa, vezesse, segítse és ápolja. Nem a hagyo
mány, nem a kegyelet, hanem a verejtékcseppek s az egyenként 
egymásra rakott fillérek vonják körül ez intézményt nimbuszszal, 
de igazi dicsfénye munkájában fog nyilvánulni. 

Az intézet közvetlen vezetésére alkalmas férfiakról is kívánt 
gondoskodni az egyházkerület s a fakultás tanári kara, mely az 
internátusnak is közvetlen vezetője, oly egyénekből van egybeállítva. 
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luk az intézmény ezéljára nézve az oktatókkal egyetértenek, kik 
minden erejüket és tehetségüket elhozták, hogy ama czél Isten 
segedelmével megvalósuljon. 

Ha még róluk röviden szólunk, talán nem is igen lehet már 
egyebet mondanunk e féléves 'intézményről. Tehát, az eddigiek be
fejezéséül, álljanak itt a következő egyszerű adatok. 

A tlieologiai fakultás tanári kara. 

A fakultás és internátus igazgatója s a biblica theol. tanára 
Kencssey Béla. Született Szegeden, 1858 szept. 14-én. Oskoláit a 
budapesti ref. egyház nép- s középoskoláiban végezte. 1877-ben az 
egyetemre a bölcsészeti karra iratkozott be, de a lelkészi pálya 
iránt való hajlama 1878-ban a budapesti ev. ref. theologiai aka
démiára vitte át. Az 1881—82-4k. oskolái évet Hollandiában az 
utrechti egyetemen töltötte s ugyanekkor nagyobb tanulmány-útat 
tett Hollandiában, Angliában és Németországban. Az 1882—83-iki 
oskolai év második felében már mint magán-tanár (docens) alkal
maztatott a budapesti ev. ref. theologiai akadémián, a hova, miután 
előbb 1884 februártól szeptemberig a budapesti egyházban segéd
lelkész volt, 1884 őszén választatott meg, előbb rendkívüli, majd 
1886-ban rendes tanárnak a hébernyelv és írásmagyarázat s a biblia 
tudományok tanszékére. 1891-ben a dunamelléki ref. egyházkerület 
egyházi aljegyzőjévé választatott. 1892 óta az Országos Ref. Egy
házi Közalap előadója és jegyzője. Az 1895—98-iki tanévtől kezdve 
az erdélyi ev. ref. egyházkerület által a kolozsvári ev. ref. theologiai 
fakultás igazgatójául hivatott meg. Irodalmi munkásságát még mint 
lelkész-növendék kezdette meg s 1879 óta folyton belső dolgozó
társa volt a dr. Ballagi Mór által alapított Protestáns Egyházi' és 
Iskolai Lapnak. 1889—95-ben a Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság titkára volt s mint ilyen szerkesztette a társaság kiadványait, 
főleg a Protestáns Szemlét.. Választmányi tagja, 1883 óta, a Prot. 
Árva-Egyletnek s mint ilyen, 1892-től kezdve, szerkeszti a Protestáns 
Árvaházi Képes Naptárt. A Prot. Egyh. és Isk. Lapon kivül nagyobb 
tanulmányai különböző folyóiratokban jelentek meg. (Századok, 
Nemzeti Nőnevelés, Protestáns Közlöny, Pesti Napló, Prot. Szemle 
stb. megjelent czikkei, főleg bírálatok, vezérczikkek és tanulmá
nyok, száma mintegy 300). Önállóan megjelent műve i : János 
evangéliumának isagogikai ismertetése (1884); A Hexatenelv elő
állása (1886); Újévi egyházi beszéd (1887); Az ó-testamentum pae-
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dagogiája (1887); Keresztyén tanítások, egyházi beszédek (1891); 
Jelentés az Orsz. Ref. Egyházi Közalap tíz éves működéséről (1892) 
és a Biblia női alakjai (1894). A sajtó alatt levő biblia-revisio szá
mára a Bírák könyvét és a Királyok két könyvét fordította. Tagja 
az Egyetemes Tanügyi Bizottságnak; alapító és választmányi tagja 
a Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak, továbbá a Lórántfy Zsu
zsanna Jótékony Nőegyletnek, a Ref. Ifjúsági Egyletnek és a Mária-
Dorothea egyesület választmányi tagja. 

Dr. Kecskeméthy István. Született Pakson (Tolna) 1864 január 
81. Középiskoláit Gyürkön és Kőrösön, a theologiai tanfolyamot 
(1884—88) a budapesti ref. theologiai akadémiában végezte; 1888 
szept—-1890 okt. Szász Károly mellett volt püspöki titkár, eközben 
a budapesti tud. egyetemet is látogatta, hol 1890 máj. 17. bölcsé-
szettudorrá avattatott. 1890 okt.—1894 febr. Budán volt segéd, az
után Pakson rendes lelkész; 1895 jan. végén, mint a Kolozsvártt 
felállítandó ref. theologiai fakultás rendes tanára Nagyenyedre 
rendeltetett ki kisegítő theologiai tanárnak. Értekezései a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban jelentek meg. Szerkeszti a Kis-Tükör ós 
(Szabó Aladárral együtt) a Koszorú népies prot. vallásos folyóiratot. 
Tagja a M. Prot. Irodalmi 4'ársaságnak, a Lórántffy Zsuzsanna Jó
tékony Nőegyletnek, a Ref. Ifjúsági Egyesületnek, a Budai Nőegy
letnek, a Nagypénteki Társaságnak és a Történelmi l 'ársaságnak. 
A héber-, görög-nyelv s az exegetica theol. rendes tanára. 

Molnár Albert Született 1849 decz. 21. Héderfáján (Kis-Kü-
küllő) középiskoláit Marosvásárhelytt, a theologiai tanfolyamot Nagy-
enyeden végezte. Marburgban két, Lipcsében egy s Utrechtben egy 
félévet töltött. Itthon elébb Marosvásárhelyt!, majd Budapesten a 
Szőnyi-intézetben tauárkodott . Majd mezősámsondi, utóbb maros
vásárhelyi lelkész volt, mely állást 1895 szeptemberében a kolozs
vári theol. fakultás gyakorlati theologiai tanszékével cserélte fel. 
Irodalmi téren már fiatal korában feltűnő munkásságot fejtett k i . 
Többek között Fortlage psychologiai s bölcsészeti értekezéseinek 
nagy részét lefordítva közrebocsátá. Mélyreható tanulmányai jelen
tek meg: »A drámai költészetről<, »A tragikai bűnről«, »Oidipos 
Kolonosban« ezíni alatt. Kitűnt a »Prédikátori Tár«-ban s a »Ka-
lászok«-ban megjelent egyházi heszédei és imái ál tal Jelenleg »Az 
egyházi beszédről* irt nagy terjedelmű tanulmányát rendezi sajtó 
alá. Mint kathedrai szónok a legkiválóbbak egyike. Tagja az 
EMKE-nek. 

Nagy Károly, a dogmatika és vallásbölcsészet tanára. Szüle
tett 1868 okt. 27. Kis-Borosnyón (Háromszék). A theol. akadémiát 
végezte Nagyenyeden; theologiát és íilosofkU hallgatott még 
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Marburgban és Utrechtben két éven át (189°/i, 189V2); theol. ma
gántanár i oklevelet nyert Nagyenyeden 1892 szept. 2. 189-2 szept. — 
1894 márcz. brassói, 1894 márcz.—1895 szept. nagyenyedi lelkész 
volt. Mint theol. tanár szolgál 1894 szeptembertől, előbb Nagy-
Enyeden kisegítő tanár minőségben, 1895 szept.-től Kolozsvártt, mint 
rendes tanár. Irodalmi téren »Kálvin theologiája« (1895) cz. önál
lóan megjelent s >Dr. Kovács Ödön irodalmi munkássága« czím 
alatt a Dr. Kovács Ödön 25 éves tanári jubi leumára kiadott »Em-
lékkönyv«-ben (1895) napvilágot látott dolgozataival szerepelt, 
ragja az Erdélyi Múzeum-Egyletnek s a Magy. Prot. Irodalmi Társa
ságnak. 

Pokoly József, a ker. egyháztörténelem tanára. Született 1866 
decz. 5-én Őrben (Szabolcs). Középiskoláit Késmárkon és Sárospata
kon, a theologiai akadémiát pedig Sárospatakon és Debreczenben vé
gezte. 1889—1894. nevelő volt Tisza Kálmán házánál, 1894 májustól 
geszti lelkész s. 1895 szept. 1-től a fakultás rendes tanára. Irodalmi 
működése a Prot. Egyh. és Isk. Lapban és a Debr. Prot. Lapban 
megjelent értekezésekből s a Protestáns Szemlében kiadott két terje
delmesebb tanulmányból t. i . »A magyar prot. házassági jog rövid 
története 1876-ig« s »A magyar prot. egyházak vagyonjogi viszonyai* 
áll. Tagja a Magy. Prot. Irodalmi Társaságnak, a Magyar Törté
nelmi Társaságnak és a Szepesmegyei Történelmi Társaságnak. 

Ez öt tanárból áll jelenben a fakultás közvetlen vezetősége, 
mely egy a hivatás fontosságának felismerésében s a buzgóságban, 
melylyel a reájuk bízottakban sáfárkodniok kell. Az ő terhök azon
ban nem egyedül saját vállaikat nyomja, mert érdemes püspökünk 
itt is az oroszlán részt magának tartja fenn. A ki fáradtságot nem 
ismert, míg ez intézetet létre hozta, nem ismer most sem, míg nagy 
lelkének minden erejét, izzó szivének minden hevét bele nem önti 
a már kész alkotásba, hogy ez is legyen erős az anyaszentegyházért 
való küzdelemben és megolthatatlan az Isten országáért égő buz
góságban. 

Fakultásunk anyagi és szellemi értékeinek bir tokában, magasz
tos, szent czélért, odaadó buzgóságu vezetők, a legtapasztaltabb és 
soha meg nem rendülő hitű kormányos gondjai alatt Istenben vetett 
hittel halad előre. Excelsior! 







II. 

A gyulafehérvár—n.-enyedi Bethlen-kollégium. 
(Képpel.) 

Az intézetet Bethlen Gábor fejedelem, székvárosában, Gyula
fehérvárt, alapította 1622-ben. Tulajdonképpen azt az oskolát, mely
ben ő is tanult vala, emelte az azon évben kelt országos végzés 
értelmében »academicum collegium«, >gymnasium illustre«, főoskola 
rangjára. Jóhirű hazai tudósok, Keresztúri Pál, Geleji Katona István, 
Csulai György mellé, külföldről Opitz Mártont, később Alstad Jánost, 
Bisterfeld Henriket és Piseator Lajost nyerte meg tanárokul. Halála 
évében (1629) az intézetről tőkepénzadománynyal (20,000 m. frt), 
nagy terjedelmű kiváltságos birtokok s bő jövedelmek donácziójá-
val gondoskodott, melyek közül azonban Debreczen város évi 
2000 m.frt dézsmájának élvezetében csak kevés ideig volt, a 90,000 
írtra becsült tokaji Hétszöllő bir tokába pedig tényleg sohasem jut
hatott a kollégium; biztos és máig meglevő vagyoni alapját az 
enyedi és környékebeli részjószágok és uradalom tevék. (»Totale et 
integrum oppidum Enyed, una cuiii omnibus censuum, taxarum, 
decimarum, aliarumque rerum, quovis nominis vocabulo voibita-
tarum proventibus; item totales et integrae possessiones Miriszló, 
Fel-Enyed, Mursina et Hidas, nec non portiones possessionariae in 
possessionibus Besenyő, et Henningfalva in Albensi Transsilvaniae 
et Décse in Thordensi Comitatibus existentes, simul cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibiislibet.« Az alapítólevél szavai.) 

A kollégiumnak az alapitó fejedelem életében megkezdett és 
I. Rákóczi György gondjával befejezett épülete, Gyulafehérvárt a 
várban, a főkaputól jobbra, kettős udvara emeletes négyszög-
épülpt ma is fennáll, katonai laktanyául használva. Ott virágzott 



az intézet 1658-ig, öt középosztályival, há rom éves filozófiai tan
folyammal' és a kollégium rendeltetését (»Collegium verbi Dei 
ministrorum liberaliumque artium professorum et scholae, insti-
tuendae iuventutis causa, fimdatum«) betetőző theologiai folyammal. 
Gyulafehérvári korszakában utolsó tanára volt (mint »S. S. Th . Dr. 
et Professor; Universitatis Albensis Rector Primarius«) Basirius 
Izsák, a kivégzett I. Károly angol király elbujdosott udvari káplánja. 

Ot t nevekedett, s az utrechti egyetemről hazajőve, ott kezdte meg, 
mint tanár, izgatását a tanítás módjának javítása és magyar nyelvű 
tudományosság teremtése iránt Apáczai Cséri János, a kit azonban 
a Basirius féltékenységének sikerűit onnan 1656-ban elüldöznie s a 
kolozsvári kollégiumhoz áttétethie 

1658-ban II. Rákóczi György fejedelemnek lengyelországi had
jára ta Erdélyre vonja a szultán haragját ; a beküldött tatárcsorda 
benyomulván Gyulafehérvárra: duíásának, pusztításának a Bethlen 
könyvtára és kollégiuma is áldozatává lesz. Az ifjúság maradványa , 
35 diák, vendégképpen Kolozsvárra menekül. 

A szétszórt kollégium jövőjét fontolgatva, akkor készítette 
Apáczai azt az akadémia (egyetem) tervét, melyet Barcsay Ákos 
fejedelem elébe nyújtott , ,s melyben egy teljes magyar egyetem szel
lemi és anyagi szükségeit fölfejtvén, az uióbbik födözésére nézve 
apróra fölszámítja, hogy azzal a proventussal, melyet esztendőn
ként Fejérvárott az feljebb való esztendőkben, az örök emlékezetű 
Bethlen Gábor halálától fogva, az professorok, mesterek és deákok 
percipiáltanak, egy pénz augmentatio nélkül (csak jó rendben állí
tották volna mind az scholát, mind az proventust) tíz professoro-
kat, vagy tizenegyet és száz alumnus deákokat tarthattak volna; 
mely személyek egy egész Akadémiát töttek volna az számra nézve ; 
sok expectansok és sok nemesekés idegen vallásnak is confluálr 
tak volna.« 

Apáczai terve az Approbata Constitutio L rész, 10 titulus 2. 
ártikulusára való figyelemmel s messzebb és magasabbra is néző 
törekvéssel készült. »De, írja Bod Péter, ez az ország akkor a tö
rökök, tatárok által elpusztíttatott, ő is megholt, Barcsay Ákos 
is megöletett s a jó igyekezet füstbe ment.« És mivel a K o l o z s 
várott plántált kollégiumra . . . . ez háború és alkalmatlan állapotok 
miatt mostan illendő gondviselés nem lehet,« 1662-ben Apafi feje
delem akkép rendelkezett, hogy az intézet Enyedre, mint fekvő 
birtokainak központjára, telepedjék. A város lakossága nem nagyon 
örvendett az ide telepítésnek, mert a Bethlen-kollégium földesúri 
jogok kiváltságos birtokosa volt, a város pedig dézsmaterheit köny-
nyebbiteni, a kollégium földesűri hasznait rövidítgetni szerette. 



Összeütközések, jogviták, pörök és egyezkedések más meg más kér
désben, kétszáz év alatt újra meg újra merültek fel a város és 
kollégium közöt t ; mindamellett a kollégiumot és a várost az egy
másra utaltság s. a • kiáltott közös romlások és veszedelmek mind-
inkább összeforrasztották. 

Az Enyedre telepített intézet, a fejedelem jóakara ta s a gond
viseletére rendelt kurátorok buzgósága mellett, lassan-lassan foly
vást fejlődött. Szászhúsz éven át, az 1780-as évekig, rendszerint 
három rendes professora van, a theologiai, a nyelv és bölcseleti 
tudományok s a mathésis és fizika tanítására; az alsóbb osztá
lyok ifjúságát, a professorok vezetése mellett, évről-évre változó 
köztanitók, s az érettebb tanuló ifjak, mint privátus praeceptorok, 
oktatják és nevelik a tanítva tanulás és a szervezett együttlakás! 
társadalom elvei szerint. 

Eleinte összevásárolt polgári házakban helyezkedett el, majd 
Apafi fejedelemségének utolsó éveiben, emeletes, nagy négyszögű 
épületet emelt az intézet. De nem sokkal ezután, az 1704—11-iki 
Rákóezy-mozgalmak idején, ismételt fölprédálást szenved, kimerül, 
elszegényedik, második nagy romlásán megy át. 1704-ben a tanuló 
ifjúságnak is véradót kell fizetnie: a Rabutin császári tábornoktól 
Enyed felprédálására rendelt csapatok utoljával a deákok egy cso
portja, városi polgárok társaságában, önvédelmi tusába keveredik; 
az elesettek sírhelyét és neveit a kegyelet őrzi. 1707-ben ismét fel
dúlták a Rabutin hadai s a kollégiumnak az elmenekült tanárok 
áítal befalaztatott gyűjteményeit elpusztították. A tanulók a toroczkói 
hegyek közt találtak menedéket egyik tanárukkal ; a más két tanár 
Kolozsvárra és Nagybányára menekült. 1709-től fogva békén ma
radt az intézet, de segédforrásaibői rendkívül kifogyva. Mindjárt 
a kollégium feldulatása után, Stepney lord angol követ Bécsben, 
szóba hozta a császár és Rákóczy közt folyt alkudozások alatt > 
hogy az enyedi kollégiumnak 50,000 tallér kárpótlást adjanak. Ez 
megtagadtatván, gr. Teleki Sándor kurátor és Pápai Páriz Ferencz 
proíessor kéréseire, az angolországi hitsorsosok gyűjtöttek a kollé
gium fölsegélésére 11,000 font sterling tőkét, mely legújabb időkig 
a londoni bankban letéve, kamatozott. 

A helyreállott nyugalom éveiben, a tanítás-nevelés munkája 
régi medrébe tér. De anyagi fejlődésében sok aggasztó körülmény 
gátolta az intézetet. A megtagadott debreczeni dézsma megnyeré
séért sikertelenül alkudozék és pörlekedék, 1754-ben végképpen el
veszi té azt. Ugyanekkor a királyi fiskus az intézetnek összes vagyo
nához való tulajdonjogát is pörrel t ámadá meg, mely csak tizen
hat év múlva enyészett el. Meg-megújuló bosszúságot és kárt szen-
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vedé az intézet hűtlen kezektől s a városi községtől. A XVIII. 
s z ázadvégén azonban tökéletesen rendbe jő , régi épülete mellé 
egy újat is emel, űj tanári lakásokat épit ; II. József korában négy
ötre, majd a jelen század elején hétre szaporodik a professorok 
száma; közülök egyik (1792 után) már jogtudományt , s utóbb (1811) 
egyik némi orvosi ismereteket tanit; a többi is általában csak maga
sabb fokú tudományok előadásával foglalkozik ; az alsó osztályok ellá
tása még mindig a régi : a rendes tanárok egyike az alsó osztá
lyok változó publikus praeceptorai s a privátus praeceptorok fel
ügyeletével van megbízva, paedagogarcha czimmel; 1842-ben, Vájna 
Antal személyében, külön tanárt alkalmaznak a neveléstudomány 
előadására s az alsóbb osztályok tanulmányi és fegyelmi igazgatására. 

Az intézet gyarapodása a Széchenyi-korszakban lett szembe
tűnőbbé. 1827-ben, régi épületei mellé, hatalmas két emeletes űj 
épületet állita, melyet 1836-ban fejeztek be. Gyűjteményeinek gaz
dagsága országos hírü. Ily állapotában éri az intézetet a gyászos 
1849. év, a mikor, alapítása óta harmadik, nagy romlása kö
vetkezett be. Legrégibb, Apafi-kori épülete használhatatlan düle-
dékké vált. Természetrajzi kincsei, megbecsülhetetlen éremtára, 
unikumokban és kéziratokban gazdag könyvtára , mely magában 
foglalta a Bod Péter bűvárlatairól híres Bethlen Kata-féle magyar 
könyvtárt is, rabló és romboló kezeknek lettek áldozataivá. Házilag 
kezelt birtokainak gazdasági fölszerelései is megsemmisültek. 

A romok közt, 1849. őszén, Vájna Antal paedagogarcha meg
nyitja a IV. osztályt 8 tanulóval ; rendre 1858-ig feláll az Entwurf-
nak megfelelő nyolcz gimnáziális osztály; a kollégium theologiai 
tanárai a Kolozsvártt berendezett lelkészképzőben tanítanak 1862-ig ; 
közben, 1858-ban, az egyházkerület egy kezdetleges néptanitóképzőt 
állit Enyeden, mely csak két évtized múlva nyert szervezettebb 
alakot; 1862-ben jogtanár t is választanak Enyedre, s a két éves jogi 
tanfolyam fölébe visszaállítják a két évi theologiai képzést; 1868-
ban megszűnik a jogtanitás, s ezután a gimnáziumi rendszer sze
rint érett ifjak, a kik lelkészi pályára lépendők, egy évi filozófiai 
előkészítés alapján, három éves theologiai folyamra bocsáttatnak. 
1875-ben a lelkészképzésre négy éves önálló akadémiai tanfolyam 
rendeztetik be, közvetetlenül a nyolcz osztályú gimnázium fölébe 
illesztve. 

Ez utóbbi átalakulást az egyházkerületben erős küzdelmek 
vezették be, melyek a fölött folytak: hogy a theologiai akadémia 
ne helyeztessék-e át Enyedről Kolozsvárra ? Az akadémia berende
zése után, 1882 óta a kollégium más tekintetben is jelentékeny fej
lődésnek indult. A gimnáziumi rendes tanári székek száma három-
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mai szaporodott. Az Apafi-kori épület utolsó maradványainak le
bontásával, 110,000 forint költséggel (a fennemlitett »angol pénz« 
felhasználásával) díszes űj szárnyépület emeltetett, még az 1893 évi 
középiskolai országos törvény meghozatala előtt megkezdve, s 1885 
nyarán befejezve. Az építkezések és felszerelés kiegészítésére az 
állam, legújabban, 30,000 frt segélyt kezdett, részletekben, folyósítani. 

A kollégium gondnokai (curatores) 1860-tól máig. 

1848—1868. Br. Kemény Domokos, főgondnok. f 1868. 
1838—1876. Gr. Mikó Imre, főgondnok. f 1876 IX/16. 
1848—1881. Br. Kemény István, főgondnok. f 1881 IX/14. 
1862—1885. Zeyk Károly, főgondnok. f 1885 IV/23. 
1875—1893. Gr. Bethlen Géza, főispán, főgondnok. Lemon

dott 1893. 
1875— Br. Zeyk József] algondnok, 1886-tól főgondnok. 
1882— Csató János, kir. tanácsos, algondnok, 1895-től 

főgondnok. 
1895— Zeyk Dániel, főgondnok. 
1795— Br. Kemény Simon, algondnok. 

A kollégium rendes tanárai (professores) az első ala
pítás óta máig. 

1622-- (?) Geleji Katona Istv. 1678- -1715. Kolozsvári István. 
1622--1630. Keresztúri Pál. 1680--1716. Pápai Páriz Fer. 
1622--1623. Opitz Márton. 1690--1714, Enyedi István. 
1623--'(?) Csulai György. 1714--1738. Szigeti Gyula István. 
1629--1638, Alstad János. 1715--1723. Szilágyi Péter. 
1629--1647. Piscator Lajos. 1721- -1725. Szigeti Gyula Gy. 
1629--1655. Bisterfeld Henrik. 1723--1730 Pápai Páriz Imre. 
1649- 1655. Crispin János. 1725--1768. Vásárhelyi Tőke I. 
1653- 1656. Apáczai Cseri Ján. 1738--1774. Borosnyai Nagy Zs. 
1655--1658. Basire Izsák. 1738--1774. Ajtai Abód Mihály. 
1659--1666. Vásárhelyi Péter. 1768--1795. I. Kovács József. 
1664- -1668. Enyedi Sámuel. 1772--1779. Szegedi József. 
1666- -1678. Nadányi János. 1774--1780. Körösi György. 
1668--1671. Csengeri István. 1778--1789. Galambos Mihály. 
1668--1680. Csernátoni Pál. 1779--1789. Szabó Sámuel. 
1671^ -1690. Dézsi Márton. 1782--1828. Nemegyei János. 
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1787—1815. Zágoni Bodola Ján. 
1790—1814. Herepei Ádám. 
1790— 1811. Benkő Ferencz. 
1791— 1817. Benke Mihály. 
1791—1821. Mohai Károly. 
1795—1837. II. Kovács József. 
1811—1837. Baritz János. 
181 í—1829. Hegedűs Sámuel. 
1816^-1821. Keresztes István. 
1817—1834. Tompa János. 
1817—1831. Köteles Sámuel. 
1821—1848. Szász Károly. 
1829—1848. Péterfi László. 
1831—1840. Péterfi Albert. 
1831—1843. Csórja Ferencz. 
1835—1841. I. Herepei Károly. 
1837— 1855. Farnos Károly. 
1838— 1854. Zeyk Miklós. 
1840— 1857. Incze Dániel. 
1841— 1861. Zágoni Bodola S 
1843—1876. Vájna Antal. 
1843—1880. Mihályi Károly. 
1854—1856. Salamon József. 
1854—1862. Nagy Péter. 
1854—1862. Nagy Ferencz. 

1855—1858. Szabó György. 
1855—1869. Gáspár János. 
1855—1873. Jancsó József. 
1855—1873. Kasza Dániel. 
1857—1881. Décsey Károly. 
1862—1869. P.SzathmáriKároly 
1862—1868. Gyarmathy Samu. 
1862— Garda József. 
1863— II. Herepei Károly. 
1869—1895. Kovács Ödön dr. 
1869— Makkai Domokos. 
1874—1889. Székely Ferencz. 
1874— Elekes Károly. 
1874—1885. Lőte Lajos. 
1879—1888. Keresztes József. 
1879— Nagy Lajos. 
1882— Váró Ferencz. 
1882— Szilágyi Gyula. 
1888— Fogarasi Albert. 
1888— Bartha Zsigmond. 
1889— Lázár István. 
1891— Fogarasi Béla. 
1891—1893. Józsa Zsigmond. 
1895— Jancsó Sándor. 

A kollégiumnak Enyedre történt telepedése óta fejló'dését, ere
jének, jelentőségének ingadozásait, hullámzását némileg arányosnak 
tekinthetni az évenkint »subscribáltak«:* számával. E számok sora 
1662— 1827-ig a következő; 

1662. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
19 35 33 28 38 28 26 23 

1670. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
25 19 13 11 45 25 16 14 11 23 

* A gimnázium hatodik évfolyamából a felsőbb tanfolyamokra lépő, ille
tőleg, újon jövő érettebb ifjak az intézet törvényeinek megtartására e formu
lával: „Ego . . . subseribo legibus illustris Collegii Belhleniani" — nevök saját
kezű aláírásával kötelezték magokat. E subscriptio, s az ezt megelőző áttételi 
vizsgálat mai analogonja az érettségvizsgálat, s a subseribensck évi számának 
ma a maturándusok száma felel meg. 
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1680. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10 18 13 15 20 13 16 20 13 13 

1690. 1. 2. 3. 4. 5. -6. 7. 8. 9. 
10' 8 14 21 -20 16 25 22 17 13 

1700. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
23 25 28 24 7 23 2 . 7 4 15 

1710. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
19 21 20 20 32 34 31 38 .26 32 

1720. 1. 2. 3. 4. 5. 5. - 7. 8, 9. 
24 16 37 31 22 28 18 36 33 12 

1730. 1. 2. * 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
21 44 23 22 46 19 25 .32 30 11 

1740. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 
17 29 31 40 29 51 30 36 56 57 

1750. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
14 •22 31 12 39 .15 4 - 16 34 26 

1760. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7 . 8. 9. 
31 32 36 33 34 24 36 22 38 58 

1770. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
30 39 35 25 30 32 41 34 34 44 

1780. 1. 2. 3. 4. 5. 6. - 7. 8. 9. 
45 26 41 32 28 38 42 30 38 36 

1790. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
29 26 43 37 38 26 39 23 24 28 

1800. 1. 2. 3. 4. '5 . 6. 7, 8. 9. 
36 33 27 49 43 42 36 52 60 38 

1810. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.* 
63 30 57 61 60 47 36 54 47 81 

1820. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
63 53 68 66 59 45 70 61 

1828-an kezdve, a subseriptiora vonatkozó adatok, 1849-ben 
elveszlek. 1849—50 óta a főgimnáziumnál fokozatosan megnyitott 
összes osztályaiba isk. évenkint fölvett tanulók száma a következő : 

*'Maximális szám. A megelőző évben kezdte volt Köteles Sámuel tanár 
a -filozófiát'kizárólag magyar nyelven .tanítani, s ekkor vétetik munkába a 
„Norma discendi in Coll. sehol. Alba-Nagyenyediensi." 



1849/50. 1870/1. 1/2. 2/3. 3/4. 4/5. 
8 408 336 346 347 371 

?1850/1. 1/2. 2/3, 3/4. 4/5. 1875/6. 6/7. 7/8. 8,9. 79/80. 
20 40 73 123 179 377 385 339 357 352 

1855/6. 6/7. 7/8. 8/9. 59/60. 1880/1. 1/2. 2,3. 3/4. 4/5, 
252 313 325 366 391 369 391 426 384 372 

1860/1. 1/2. 2/3. 3/4. 4/5. 1885 6. 6/7. .7/8. 8/9. 89/90. 
381 415 444 519 490 346 364 320 347 338 

1865/6. 6/7. 7/8. 8/9. 69/70. 1890/1. 1/2. 2/3. 3/4. 4/5. 
506 528 545 540 540 363 366 329 341 323 

Repertórium. A gyulafehérvári Bethlen-féle főtanóda szervezeti szabály
zata. Közli Szabó Károly. Történelmi Tár, 1879. IV. fűzet. — Schema primum 
generálé, sive forma studiorum Albensium, pro hoc anno Domini MDCLVII. 
Albae-Juliae. — Apáczai Cséri János Barcsai Ákos fejedelemhez benyújtott terve 
a magyar hazában felállítandó első tudományos eg3'etem ügyében. Közli Szabó 
Károly. Akad. Értekezések. III. kötet, 2. szám. 1872. — Petri Bod de Felső-Cser-
náton, História Hungarorum Ecclesiastica. Lugduni-Batavorum, 1889. Lib. III. 
IV. — Transsilvania, auctore Josepho Benkő. Claudiopolí 1833—34. §. GGLVIII. — 
Benkő Ferencz, Parnassusi időtöltés, 1796. VII. darab. Enyedi ritkaságok. Ko
lozsvártt, 1800. — Norma discendi in Coilegio scholarum Alba-Nagyenyediensi. 
Claudiopolí, 1820. — Vasárnapi Újság. 1858-diki évfolyam 14. sz. és 1889-diki 
évfolyam 22. sz. — P. Szathmáry Károly: A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-
főtanoda története. Nagyenyed, 1868. — Váró Ferencz: A nagyenyedi Bethlen-
kollégium a közelebbi években és ma. Kolozsvár, 1889. — A reformátusok nagy
enyedi főiskolájában felsőbb tudományokat hallgató iíjak s alsóbb osztályokban 
tanuló növendékek fé lév i . . . . közszemléjének tárgyai, a tanulók névsorával (Ér
tesítők 1846—48-ból). — A nagyenyedi Bethlen-kollégium Értesítői 1867/8— 
1894/5-ről. —, Az erdélyi ref. anyaszentegyház (illetőleg egyházkerület) Név
könyvei, synodusi és egyházker, közgyűlési jegyzőkönyvei. — A Protestáns Köz-
löny (Kolozsvár) s az Egyházi és Iskolai Szemle (Nagyenyed) évfolyamai. 

A n.-enyedi Bethlen-kollégium elöljárósága és tanító
testülete. 

A) E l ö l j á r ó s á g . 

Báró Zeyk József főgondnok. 
Zeyk Dániel főgondnok, Alsófehérmegye főispánja. 
Csató János kir. tanácsos, főgondnok, Alsófehérmegye al

ispánja. 
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Báró Kemény Simon algondnok. 
Tagjai az elöljáróságnak az alábbi rendes tanárok ; tanácskozó 

tagjai: Klein Árpád jószág- és jog ügy-igazgató, dr; Jeney Elek 
ügyvéd, Orbay Lajos pénztáros, dr. Bocz József kollégiumi orvos 
és Asztalos János kollégiumi erdősz. 

B) T a n á r o k é s t a n i t o k . 

a) A theologiai akadémián. 

1. Garda József, rendes t a n á r ; több évig rektora volt a kol
légiumnak és jószágainak felügyelője; 1895 nov. óta szabadságolva. 

Irodalmi működése. Görög Régiségtan; Katekhetika; Cura Pastoralis; a 
Bodola-féle Káté átdolgozása; több hirlapi czikk a • „Korunkéban és a „Prot. 
Közlönye-ben. 

2. Dr. Kovács Ödön, rendes t a n á r ; a theol. önképzőkör fel
ügyelője, egyh.-ker. igazgató-tanácsos, E . M . K. E . választmányi 
tag, alsőfehérmegyei törv.-hat. bizottsági tág, N.-Enyed város képv. 
testületének tagja, a nagyenyedi áll. polg. leányisk. gondnokságá
nak elnöke, az erd. egyházkerület papi értekezletének dísztagja. 

Irodalmi működése A protestantizmus Magyarországon az utóbbi 20 év 
alatt. Megjelent 1869-ben holland nyelven. — Baur: „A középkoriker. egyház.-* 
(Fordítás.) — A vallás-bölcsészet kézi könyve. 1876. 1877. 2. kötet. — Sok czikk 
és tanulmány a theologia minden ágából a következő egyházi lapokban: 1868-tól 
Prot. Egyház és Isk. Lap., Egyházi Szemle, Egyházi Reform, Egyházi és Iskolai 
Szemle, Erd. Prot. Közlöny, stb. 

3. Nagy Károly, n.-enyedi lelkész, theol. magán- tanár ; lásd 
bővebben a kolozsvári ev. ref. theol. fakultásnál, a 13-ik lapon. 

4. Dr. Kecskeméthy István, rendes t aná r ; 1895. évi február 
20-tól kezdve, mint a kolozsvári theoL fakultás kiküldöttje, tanított 
június vegéig ; lásd bővebben a kolozsvári ev. ref. theol. fakultásnál, 
a 13-ik lapon. 

5. Szilágyi Farkas, n.-enyedi lelkész ; tanított Cura Pastoralist, 
és Katekhetikát 1894 nov. 15-től Garda József rendes tanár helyett. 

Tanított még : Nagy Lajos, tanitóképző-intézeti igazgató, ne
veléstant ; Makkai Domokos, gimnáziumi tanár, egyháztörténetet; 
Vincze Dániel, gimnáziumi tanár, franczia és angol nyelvet önként 

vállalkozóknak; dr. Bocz József, kollégiumi orvos, közegészségtant. 

b) A főgimnáziumban. 

1. Herepei Károly, a mennyiségtan, természetrajz és vegytan 
rendes t aná ra ; jogosítványa kelt 24,180/1894 vallás- és közoktat, 
miniszt. sz. a. A régiségtár, ásványtani és vegytani szertár őre. A 
bécsi cs. k. földtani társulatnak levelező, az erdélyi természettudo
mányi társulatnak rendes tagja. 
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Irodalmi működése. Geológiai és palaeontologiai ismertetés Erdély azon 
részéről, mely a keleti hosszúság 41—412/3 és az északi szélesség 46—46a/4 fokai 
közt fekszik. Geológiai térképpel. 1865. 

2. Makkal Domokos, a történelem, magyarnyelv és irodalom 
rendes t aná ra ; jogosítványa kelt 34,079/1889 vallás- és közoktat, 
miniszt. sz. a. Az éremtár őre, theol. akad. dékán. Az erdélyi ref. 
egyházkerület törvényhozásának, Alsófehérvármegye és Nagyenyed, 
város képviselőgyülésének, az állami polg. leányiskola gondnoksá
gának és Alsófehérvármegye történelmi, régészeti egyletének tagja. 

Irodalmi működése. Determinismus az erkölcstanban és a vallásban. 
(Prot. Tudományos Szemle. Budapest, 1869. évfolyam.) — „A történet bölcsészete 
és a történetírás." Önállóan. Budapest, 1871. Tanári székfoglaló. — Emlékbeszéd 
Deák Ferencz felett. 1876. Í3ethlen-főiskola Értesítője. 1876. — Emlékbeszéd Szé
kely Ferencz tanár felett. 1889. Bethlen-kollégiumi Értesítő. — Emlékbeszéd 
Hegedűs János theol. tanár felett. Bethlen-főiskolai Értesítő. 1894. — Pápai Páriz 
Ferencz Élete és Jelleme. Történelmi és tanügyi tanulmány. 1895. - Alsóhér-
megyei Történeti és Régészeti Egylet Évkönyve. 1895. — Ünnepi beszéd már-
czius 15-én. 1892. A nagyenyedi „Közérdek" czímű lap hasábjain. 

3. Elekes Károly, a természetrajz, földrajz és vegytan rendes 
t aná ra ; jogosítványa kelt 34,079/1889 vallás- és közoktat, miniszt. 
sz. a. Az állattani, növénytani és földrajzi gyűjtemények felügyelő 
tanára. Az erdélyrészi ev. ref. egyházkerületi közgyűlésnek, a n.-
enyedi ev. ref. egyház kebli tanácsának, N.-Enyed város képviselő
testületének, a n.-enyedi kaszinó választmányának, a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatnak, a kolozsvári Orvos-természettudo
mányi Társulatnak tagja. 

Irodalmi működése. „A természeterck egysége." Tanári székfoglaló beszéd. 
M.-Vásárhely. 1870. — „A lét küzdelme a természetben." M.-Vásárhely. 1870. — 
„Mentovich Ferencz: Az űj világnézlet." Könyvismertetés. Kolozsvár. 1870. — 
„Az ivóvízről." M.-Vásárhely. 1873. •— „A vegytan tanításáról." Az erdélyi ev. ref. 
tanárok M.-Vásárhelyit, 1873. nov 2. és köv. napjain lefolyt gyűlésén tartott 
értekezés. — „A fény hatása az élő természetre." Tanári székfoglaló beszéd. 
N.-Enyed. 1875. — „Thomé-Paszlavszky: Az állattan kézikönyve." Könyvismer
tetés. Kolozsvár. 1878.— Rector-professori évzáró beszédek. N.-Enyed. 1878/9-
1879/80. 1880/1. és 1881/2. 

4. Váró Ferencz, a magyar nyelv és irodalom s a bölcselet 
rendes t aná ra ; tanári vizsgálatot tett Budapesten 1875-ben. Giinná-
ziumi igazgató, az ifjúsági kör felügyelője, a gimn. önképzőkör ve
zetője, a kebli özvegy-árvai alap kezelője és a VII. oszt. vezetője. 
Az erd. ref. egyházkerület közfőtörvényszékének tagja, a Magyar Pae-
dagogiai Társaságnak s a Kemény Zsigmond-Társaságnak válasz
tott rendes tagja, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület választmányá
nak tagja, a n.-egyedi Daloskör elnöke, a n.-enyedi kaszinó igaz
gatója, az asszonynépi áll. népiskola gondnokságának tagja. 

Irodalmi működése. Gzikkek, tanulmányok, értekezések, beszédek, bírá-
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latok, műfordítások az Egyházi Szemle (Bp. 1872, Keresztyén Család J1872), 
Tudomány- és műegyetemi olvasókör Évkönyve (1874), Egyházi és Iskolai Szemle 
(N.-Enyed), Magyar Tanügy, Orsz. Középisk. Tanár-Egyesület Közlönye, Pesti 
Napló (1879), Székely udvarhelyi áll. főreáliskola Értesítője, nagyenyedi Bethlén-
kollegium Értesítője, Protestáns Közlöny, Egyetértés, Vasárnapi Újság (4889), 
Debreczeni Protestáns Lap Tanügyi melléklete (1884), Magyar Nyelvőr, Köz
érdek (Nagyenyed), Kolozsvár és Magyar Paedagogia egyes évfolyamaiban, név
vel, név nélkül, V., F., V., —ő., — r—r. jegygyei és Tengelyi Jónás írói név alatt.-— 
Továbbá: „Schiller költeményei" (a Kisfaludi-Társaság kiadványában); „Irodal
munk legállandóbb jellemvonásáról" (tanári székfoglaló beszéd); „A nagyenyedi 
Bethlen-kollégium a közelebbi években és ma" (Kolozsvár, 1889.); Schumann: 
„Rózsa-rege", — Beethoven: „Az Olajfák hegyén" oratóriuma szövegének mű
fordítása, stb. 

5. Szilágyi Gyula, a latin és görög klasszika-filológia rendes 
t a n á r a ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt 1876-ban Kollégiumi könyv
táros, tanpénzkezelő, a IV. oszt. vezetője. A nagy-enyedi ev. ref. 
egyházközség állandó preszbitere, az erd. ev. ref. egyhker. közgy. 
tagja, a nagy-enyedi úri kaszinó, Daloskör választmányi tagja, a 
n.-enyedi Gyümölesészeti Egylet r. tagja, az Orsz. Középisk. Tanár
egyesület, a Magyar Paedagogiai Társaság, az Erd . Múz.-egylet bölcs.-, 
nyelv- és term.-tud. szakosztályának és az Erd . Kárpát-Egyletnek 
rendes tagja. 

Irodalmi működése. Latin-magyar és magyar-latin szótárszerkesztésben 
vett részt Veress Ignácz n.-szebeni áll. gimn. igazgatóval. — „Latin írásbeli dol
gozatok" cz. értek, megjelent a „Prot. Közi." 1884. évi folyamában-. — Átdol
gozta a Holzweissig-Székely-féle Latin Gyakorlókönyv I. kötetét, második kiadásra. 

6. Fogarasi Albert, a latin és görög ny. s irodalom rendes 
t a n á r a ; tanári vizsgálatot tett Budapesten, 1880-ban. A VI. osztály 
vezetője, a zenekar felügyelője. Az erd. ev. ref. egyházker. köz
gyűlés, a nagy-enyedi egyházkebli tanács, a nagy-enyedi kaszinó, az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület tagja, megyebizottsági tag, a 
nagyenyedi Daloskör alelnöke. 

Irodalmi működése. Horatius Satirái. Ford. dr. Boros G. Bírálat- és latin 
irodalmi tanulmány. Megjelent az Egyházi és Iskolai Szemle 1882. évfolyamának 
65. 89. 111. 135. 1,8. 239. 285. 307. 331. lapjain. — A plátói szerelem. Bölcsészeti 
tanulmány. Ugyanott, 1882. évf. 227. 278. 304. 327. 11. — Fordítások használata az 
ókori classicusok tanításánál. Ugyanott, 1883. évf. 177. 209. 231 11. — Sétahelyek 
az ókori Rómában. Dezobry: Romé au siécle d'August czímü művéből. Meg
jelent a „Közérdek" 1883. évfolyamában. — Két elbeszélés. „A tizenharmadik" 
és „Gyöngyvirág". Ugyanott, ugyanakkor. — A Nemesis. Elbeszélés az ó-római 
életből. Megjelent a „Közérdek" 1890. évfolyamában. — Holzweissig-Székely Latin 
nyelvtana és gyákorlóköilyvé. Két czikk Könyvismertetés és nyelvtan-mondat
tani tanulmány. Megjelent Budapesten a „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" 1888. 
évfolyamának 26. és 27. számaiban. 

7. Bartha Zsigmond, a mathézis és fizika rendes t aná ra ; ta
nárvizsgálatot tett 1881-ben, A természettani szertár őre, a VIII, 
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•gimn. osztály vezetője, gazdasági felügyelő. Az ev. ref. erdélyi egy
házkerület közgyűléseinek, a n.-enyedi ref. egyházközség preszbite-
r iumának rendes tagja, a kollégiumi számvizsgáló bizottságnak tagja, 
a n.-enyedi egyházmegyében világi képviselő, a n.-enyedi Daloskör 
pénztárosa, a n.-eiryedi kaszinó gazdája, a szegény tanulókat segélyző 
kör ellenőre, az alsófehérmegyei tanító-egylet alelnöke, a Ki r . Magyar 
Természettudományi Társulatnak, az Orsz. Középisk. Tanáregyesü
letnek és a Math. és Fizikai Társulatnak rendes tagja. 

8. Lázár István, a görög és latin filológia rendes t a n á r a ; 
tanárvizsgálatot tett Budapesten 1883-ban. Okleveles gimnáziumi 
tornatanitó. A VI. gimnáziumi osztály vezetője, a közös tanárszék 
jegyzője. Az erdélyi ev. ref. egyházkerület, n.-enyedi ev. ref. egy
házmegye, n.-enyedi ev. ref. egyháztanács, a Magyar Paedagogiai 
Társulat, Alsófehérmegye törv.-hatőságának, a Nagyenyed városi 
képviselőtestületnek s a vármegyei Monographia-bizottságnak tagja, 
az Önkéntes Tűzoltó-egyesület főparancsnoka, a Polgári Olv.-egylet 
titkára. 

Irodalmi működése. Studia usus et artis dicendi. 1884. — A klasszikus ol
vasmányok tartalmi jelentősége. 1887. — Klasszikus szellem. 1895. (Programm-
értekezések.) — A testi nevelés feladatai és eszközei. (Melléklet az 1892. tan. ér
tekezlet jegyzőkönyvéhez.) — Tudományos dolgozatok több folyóiratban. — 
Nyomás alatt: Alsófehérmegye magyar népének ethnographiája. 

9. Fogarasi Béla, a mennyiségtan, természettan és rajzoló 
geometria rendes tanára ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt 1888-ban. Az 
előljárósági gyűlések jegyzője, a koll. kert felügyelője, a rajzszertár 
egyik őre, a III. oszt. vezetője. Az erd. egyhker. közgyűlés, a n.-
enyedi ref. egyh. preszbiteriumának, a Kir . M . Term.-tud. Társulat, 
a Magyar Paedagogiai Társulat, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, 
a Mathem. és Fizikai Társ. , a n.-enyedi Daloskör választmányának 
tagja, a n.-enyedi kaszinó pénztárosa. 

10. Nagy F. Károly, a német nyelv, geom. és szabadkézi rajz 
rendes t aná ra ; jogosítványa kelt 17,675/1888 vallás- és közokt. mi
niszt. sz. a. A rajzszertár egyik őre, az elemi osztályokban az irás 
és rajztanítás felügyelője. 

11. Vincze Dániel, a vallás- és német nyelvtannak rendes, a 
modern nyelveknek (franczia, angol) rendkívüli tanára. A n.-enyedi 
és a gömöri ev. ref. egyházmegyéknek bekebelezett lelkész-tagja, 
egyháztanácsos, a polg. kaszinó tagja. 

Irodalmi működése. Franczia egyházi beszéd, ..Sermon". az 1865. évben 
a bukuresti ev. ref. egyház 50 éves ünnepére. — „Három egyházi beszéd." 1865. 
Bukurest. Weiss. — A keleti irodalomból a „Vasárnapi Újság" számára, 1870. 
„Az ephezusi nő", „Az adó", próza törökből és persáből Dzsámitól: (süsürban) 
Tevehajcsár. 1873. „Grey Johanna", Jean Grey. tört. franczia regény Brot 
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Alphonsetől. Sárospatak. Ploest. Románia. 1872. „Mohalem khán és anjrja, Myrza 
Amrud." 1881.— Az „Erdély" és „Kelet" számára, franczia és angol fordítások: 
„Szerelem miatt magasra", „Tanácskozás", „Egy éjj Velenczében", 1881. „Az 
őrült anya." Angol.1882. „A madonna előtt." Jelenleg sajtó alatt van : Ponson 
du Terrail „Le nouveau maitre d'école", „Az új iskolamester" czímű regénye-

12. Bodrogi János, a történelem és földrajz helyettes t aná ra ; 
tanári alap- és szak-vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1892. és 1895-ben. 
A gimn. tanári gyűlések jegyzője. Az Erd . Múzeum-egylet, az Erd. 
Kárpát-Egylet, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület és a Magyar 
Történelmi Társulat tagja. 

13. Fülöp Károly, tanárjelölt. Osztályvezető az I. B. o.-ban. 
14. Zayzon Ferencz, alapvizsgálatot tett tanárjelölt. Az I. A. 

oszt. vezetője. Az Erd . Múzeum-egylet bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. 
szakosztályának rendes tagja és a n.-enyedi Daloskör rendes, mű
k ö d ő és választmányi tagja. 

15. Kiss Pál, alapvizsgálatot tett tanárjelölt. A Il-ik osztály 
vezetője. 

16. Lázár Imre, kollégiumi rendes torna tanár ; képesittetett 
Budapesten, 1893-ban. A tornaszertár őre, a tornakör parancsnoka. 
A Természettudományi Társulat r. tagja, tűzoltó osztályparancsnok, 
az alsófehérmegyei tanitó-testület jegyzője. 

Irodalmi működése. A hülyék oktatásáról, két tanulmány ; A torna-taní
tásról, két önálló czikk, a Protestáns Közlönyben. 

• c) A néptanitóképzőben. 

1. Nagy Lajos, a tanítóképző és az elemi oskola igazgatója, 
kollégiumi rektor-professor, a nevelés-oktatástan rendes tanára. 
A theol. konviktus, dalkar és önsegélyző egyesületnek, valamint a 
képzőintézeti önképzőkörnek felügyelője. Egyházmegyei képviselő 
és tanügyi előadó a n.-enyedi egyházmegyében, a n.-enyedi ev. 
ref. egyházközségben preszbiter és oskolaszéki tag, az alsófehérmegyei 
általános tanító-egyesület elnöke, a n.-enyedi úri kaszinó választ
mányi tagja, megyebizottsági választott tag, tagja a megyei állandó 
választmánynak, a központi bizottságnak és a bíráló bizottságnak, 
a nagy-enyedi Daloskörnek tiszteletbeli tagja. 

2. Zaida János, zenetanitó A zenekar vezetője, a zeneszertár 
felügyelője. Az önk. tűzoltó-zenekar vezetője, az úri kaszinó tagja. 

3. Bihari István, a képzőintézeti gyakorlóiskola okleveles 
tanítója. A gyakorlati tanítások vezetője, a tanképesitő bizottság 
állandó jegyzője. N.-enyedi egyházmegyei képviselő, a nagyenyedi 
úri kaszinó könyvtárosa és választmányi tagja, az alsófehérmegyei 
tanítóegyesület tagja és pénztárosa. 
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4. Borsay Samu, ének- és zene-tanár. A tanitcSképző férfika
rának és az elemi osztályok énektanitóinak felüg3^elője. Az alsófe-
hérmegyei tanítótestület központi választmányának és a n.-enyedi 
kaszinó tagja, a n.-enyedi Daloskör vezető karnagya. 

Irodalmi működése. Erdélyi ev. ref. Chorálkönyv. — „Szoknyás hősök"; 
1 felv. operetté. — „Dal, virág és szerelem", keringő énekhangra, vegyeskarra, 
zongora kísérettel. — „A rózsa áhna", keringő, zongorára — „Ida", keringő, 
zongorára. —- „Mézeshetek", polka franczia. — „Lepketáncz", polka Mazur. — 
„Dalok", énekhangra, zongora kísérettel. — ? ?Hol a tavasznak...", duett ének
hangra, zong. kísérettel. — „Ima", férfikar, zong. kísérettel. —- „Férfi karok", 
megjelent az Apollóban, stb. 

5. Hegedűs Zsigmond, a természettudomány és a földrcijz 
t aná ra ; okleveles polgári oskolai tanító. A III. osztály vezetője, a 
képzőintézeti tanárgyülések jegyzője. A M. Kir . Természettudományi 
Társulat rendes tagja, kaszinói tag, az alsófehérmegyei tanítóegyesület 
jegyzője és választmányi tagja, a nagyenyedi Daloskör választ
mányi tagja. 

A gimnáziumi tanerők közül tanítottak a képzőintézetben is : 
Bodrogi János, Fülöp Károly, Kiss Pál, Lázár Imre, Nagy F. Ká
roly és Zayzon Ferencz tanárok. 

d) Az elemi oskolában. 

1. Sükösd Mihály, a 2-ik elemi oszt. vezetője. Tanított a torna, 
ének, szépírás és rajz kivételével minden tantárgyat. 

2. Kovács Károly, a 3-ik elemi oszt. vezetője. Tanított a torna, 
ének, szépírás és rajz kivételével minden tantárgyat. 

3. Belle Lajos, a 4-ik elemi oszt. vezetője. Tanított a torna, 
ének, szépírás és rajz kivételével minden tantárgyat. 

4. Lázár Imre, tanított tornát a gyakorlóban és az elemi osk. 
2—4. osztályaiban. 







III. 

A kolozsvári ev. ref. kollégium. 
(Képpel.) » 

A kolozsvári ev. ref. egyháznak lq45-ben gimnáziumi jellegű 
oskolája volt. Az első ismert tanitó Vízaknai Gergely, ki Heltai 
Gáspárnak jelentékeny segítséget nyújtott a biblia magyarra fordí
tásában. Utóda lett 1553 körül Dávid Ferencz. 

Az 1557 évi tordai országgyűlés 6. t.-czikke a tanintézet 
helyéül a dominikánusok zárdáját jelöli k i az ó-várban. Ugyanezen 
t.-czikk 100 frt évi jövedelmet rendel az oskola s a tanuló ifjúság 
fentartására. 

1557-ben Basilius, vagy Balázs István lépett Dávid Ferencz 
nyomába . 1558-ban Balázs mellett működik Molnár Gergely magister. 
A városi százas gyűlés (centumviratus) négy segédtanár (lector) al
kalmazásáról intézkedik. 

1564—1566-ig Szikszai Fabricius Balázs az oskola igazgatója. 
Innen Sárospatakra távozott, a Dávid Ferencz által támasztott fele
kezeti zavarok miatt. Ugyanily rövid ideig működöt t oskolánkban, 
a következő két év alatt, Károlyi Péter, k i 1568-ban már nagy
váradi rektor lett. 1569 ben válnak külön az ev. reformátusok az 
unitáriusoktól. Ekkor megszakad oskolánk történetének szála 1609-ig, 
midőn a reformátusok Báthori Gábor fejedelem adományából az 
ó-vári romba dőlt templomot kapják. 1610-ben pedig az egyház és 
oskola számára a kolozsvári határról azon tized felerészét, melyet 
a gyalui várhoz szoktak szolgáltatni s a harminczad bérösszegét 
egészben. 

Oskolánk tulajdonképpen való megalapításának ideje az 1622 
év, midőn Bethlen Gábor, Erdély nagy fejedelme, ú belső-farkas-
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utczai templomot a mellette fekvő terjedelmes telekkel s a rajta 
volt puszta zárdával együtt kolozsvári hitsorsosainak adományozta . 

Az ország rendéi ugyanezen évben a 6. t.-czikkben erősitik 
meg a fejedelem adományát s rendelkeznek az oskola építése ügyé
ben. Ez adat igazolja, hogy az erdélyi második református főosko-
lának, a kolozsvárinak, alapjait is Bethlen Gábor tette le, mint a 
gyulafehérvárinak. De mig emezt fejedelmi székhelyén szeme előtt 
látván, fölemelte, állandósította gazdag alapitványaival, kitűnő pro-
fessoraival, addig a miénket a háborús viszonyok s 1629-ben be
következett halála miatt nem fejleszthette tovább. 

Oskolánk az ó-vári templom mellett volt 1656-ig. Ez évben 
nyílik meg az új tanintézet a mostani telken, a kijavított zárda
épületben, mely az 1798 évi nagy tűzvészig, tehát majdnem más
félszáz évig szolgált a tanítás czéljaira. 

Az űj tanintézet szerencsésen nyílt meg. A Gyulafehérvárról 
elzaklatott Apáczai Cseri János volt első rektora, k i az oskola jó 
hírnevét tudományosságával s lelkes tanításával megalapította. 
Utánna 240 év alatt a professorok hosszú sora következik, kik kö
zött mindig volt egy-kettő, kik Erdélyben számot tevő szerepet 
vittek az irodalom terén is. 

A XVII . században két rendes professora volt. A gimnázium 
alsó osztályaiban classis praeceptorok működtek. 1728-ban állítja 
föl a kollégium a harmadik, 1733-ban a negyedik jogi tanszéket, 
mely az egész magyar gazában a második volt a nagyszombati után. 

Ezeken kívül, 1761 óta külön tanítója volt a németnyelvnek, 
melyhez a földrajz tanítását csatolták. 1779-ben rendes tanszékké 
vált ez is. A 6-ik tanszéket e kollégium érdemes professora, Méhes 
Sámuel alapította 1841-ben, a vegytan és természetrajz tanítására. 
1858-ban állíttatott fel a mathésis második tanszéke; 1876-ban a 
klasszika-filológia második tanszéke, mely a tanszékek sorában a 
nyolczadik. 

A kilenczedik tanszék 1888-ban vált rendessé. A tizedik most 
ván alakulóban. 

Az alapítványok sorát Lorántfi Zsuzsanna, I. Rákóczi .György 
özvegye kezdi meg 1658-ban 1000 mfrttal. Főuraink szegény tanulók 
nevelésére gabonában és pénzben hoznak áldozatokat. 1672-ben 
Apafi Mihály fejedelem a kollégiumnak nyomdát ajándékoz. 1735-ben 
gr. Bánffi György 20,000 mfrt alapítványt tesz a történelem és jog 
új tanszékére. 1811-ben gr. Teleki Sámuel 3850 mfrt, gr. Rhédei Ádám 
4500 bécsi forint alapítványt tesznek. 1815-ben gr. Teleki Sámuel 
újból adományoz 1600 mfrtot jutalmazásra. 1826-ban gr. Rhédei 
Ádámné, széki gr. Teleki Mária emlékére 3000 mfrtot adományoz 
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gr. Rhédei Ádám a tanár-özvegyek segélyezésére. Ugyanezen évben 
ugyancsak gr. Rhédei Ádám közszükségre adományoz 2060 rhfrtot 
váltóban. 1827-ben Rápolti Sámuel 3120 mfrtot, jutalomra és segélyül. 
1831-ben Mocsai János 3125 mfrtot, 1828-ban Tamási András 2000 m.-
frtot, 1840-ben Hari Jonathán 3ÖÓ0 mfrtot jutalomra és segélyül. 1841-

^ ben Méhes Sámuel tanár 10,000 crhfrtot a természettudományi tanszék 
felállítására. Ugyanezen évben Csengeri Képíró Imre 21,000 mfrtot 
közszükségre. Br. Bánffi Farkas utódai, búza megváltásért a sze
gény tanulóknak kenyérre, 4000 mfrtot. Almási Balogh István köz
szükségre 12,000 crhfrtot. Gr. Rhédei Ádám örökösei 5134 crhfrtot 
és 1849-ben gr. Rhédei Ádám hagyatéka 6000 crhfrt könyvnyomdára . 
1858-ban gr. Bethlen Pál a bethleni dézma váltságdíjában 2000 
pírtól. Ugyanő ugyanakkor közszükségre 1000 pfrtot, ugyanakkor 
szintén közszükségre adományoznak : gr. Mikó Imre 4000 pfrtot, 
gr. Kemény Sámuel 3000 pfrtot, br. Radák István 1100 pfrtot, gr. 
Bethlen Ádám 2000 pfrtot, br. Bánffi Albert 2000 pfrtot, br. Bánffi 
Dániel 1000 pfrtot, 1860-ban gr. Gyulai Lajos 2000 pfrtot, Újfalvi 
Sándor 2000 pfrtot, gr, Bánffi Miklós 2000 pfrtot. Juta lmazásra: gr. 
Teleki Miksa 1000 pfrtot. 1863-ban Katona István 3000 pfrtot köz
szükségre, 1864-ben Kömes János 5000 frtot o. é. az ifjúságnak ke
nyérre. Br. Radák Istvánná gr. Rhédei Ádám emlékére 1000 frtot 
jutalomra. 1867-ben Keczeli Imréné, Rédiger Eszter 6666 frtot ösz
töndíjalapul. 1881-ben Sámi László tanár emlékére a közönség ado
mánya 1400 frt ösztöndíjul. Bányai Vitális hagyatéka 1888-ban köz
szükségre és segélyre 12,000 frt. Br, Bánffi Dániel és neje Léczfalvi 
Gyárfás Anna 3000 frtot ösztöndíjul. Veres József, dr. Bélteki Fe
rencz, dr. Székely József, Hegedűs Sándor 1889—-90-ig. ösztöndíj
alapul 1000—1000 frtot tettek le alapítványul. 1892-ben Szarvadi 
Károly hagyatéka 10,000 frt, 1893-ban Páll Sándor hagyatéka 1648 
frt. 1894-ben Rucska János hagyatéka egy tanszékre 30,000 frt. 
Ezeken kívül 100—4000 írtig terjedő számos alapítványunk van 
különféle czélokra. 

Az intézet jellege kezdetétől 1870-ig főoskolai, a mennyiben a 
gimnáziumi tanulmányokon kivül előbb theologiai, később jogi tan
folyam is volt benne. 

Első ismert, részletesen kidolgozott tanterve és órarendje 
1769-ből van. A gimnázium osztályainak száma előbb hat volt. 
1769-ben már nyolcz osztályból állott a gimnázium a következő 
elnevezések alatt: I. Classis declinistarum et comparatistarum, II. 
Cl. conjugistarum, III Cl. grammatistarum, IV. CL syntaxistarum, 
V. Cl . linquae germanieae, VI. CL rhetorica, VII. Cl. poetica, VIII. 
Cl. graeca. 
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E tanterv és órarend kötelező volt az erdélyi ref. kollégiu
mokra. A latin nyelv tanítása megkezdődött az I. osztályban. Az 
első módosítás 1791-ben történik, midőn a gimnáziumi osztályok 
elé egy külön osztályt hoznak javaslatba, mely csupa magyar 
classis legyen s abban más nyelvek tanulására ne szorítsák a 
gyermekeket. A gimnázium első osztályában tanítják a régi I. és II. 
osztály tananyagát. Egyébként, a sorrend megmarad, de minthogy 
igy a »graeca classis« csak VII. osztály lett, nyolczadikul a logica 
classist állítják fel. 

Az osztályok ezen sorrendje megmarad a X I X . század köze
péig. 1822-ben a főconsistoríum minden osztályra, minden tantárgy 
tanítására apró részletekig menő utasítást dolgoztat ki , különös te
kintettel az írásbeli dolgozatokra, s életbe is lépteti. 1833-ban meg
rendeli a tantárgyaknak magyar nyelven való tanítását, a mi a 
klasszikus nyelvek tanításának sikerét már megingatta s a tanári 
kart arra indította, hogy 1839-ben ennek orvoslására szigorúbb 
intézkedéseket tegyen s a tanulókat latin nyelven való társalgásra 
szorítsa. 

Említésre méltó még, hogy úgy ezen, mint a többi erdélyi 
ref. gimnáziumban az 1861. évi Szervezeti Javaslat szerint folyt a 
tanítás 1884-ig, midőn az 1883 évi országos középiskolai törvény 
alapján készült konvent! tanterv lépett életbe s ma is ez van ér
vényben. 

Tisztán főgimnáziumi jellege 1870 óta van. A megszűnt jogi 
tanszék gimnáziumi tanszékké vált. A nyolcz osztályú főgimnázium
ban hét rendes és egy szaktanár mellett, több ideiglenes tanító mű
ködött . 1876-ban rendszeresítette az elöljáróság a 8-ik tanszéket s 
igy az állandósított szaktanárral együtt, k i 1888-ban rendes tanári 
czímet nyert, az intézetnek kilencz rendes tanára lett, a kik mellett 
tanárjelöltek is alkalmaztatnak tanítókul. 

A tanárok alapfizetése jelenleg 1000 frt; melyhez, az első öt 
év eltelte után, 200 frt, a 2.-, 3.-, 4-ik öt év eltelte után 100—100 
frt pótlék járul. A fizetés maximuma 1500 frt és szállás természet
ben, vagy 300 frt szálláspénz. 

A vizsgálatot tett tanulók száma húsz év alatt 5890. Ennek évi 
középszáma 294. Kétharmadánál mindig több ref. vallású, 97— 
98%-ka magyar. A vizsgálatot tett tanulók száma 1875-ben 257, 
1895-ben 350. Legcsekélyebb volt a létszám 1885-ben, mikor 223 
tanuló állott vizsgálatra; azóta növekszik s 237—350 közt in
gadozik. 

Az intézet kezdettől fogva benlakást adott az ifjúság egy ré
szének; régebben ingyen, a mult század második s a XIX. század 
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első felében csekély díjért, jelenleg 8—12 forintért egy évre. 1875-ben 
35 szobát használtak a benlakás czéljaira, jelenleg 29 szoba áll az 
ifjúság számára nyitva. A többieket tanügyi czélokra foglalta le az 
elöljáróság. A benlakók száma 190—203 közt váltakozik. 

Tandíjat 1840 óta szednek. Jelenleg fizet a rendes künlakó 
tanuló 23 forint 60 krt, a rendes benlakó tanuló 35 forint 60 krt, 
egész évre. 

A benlakással kapcsolatban kezdettől fogva mostanig magán-
tanítás is van, a mennyiben régen a benlakó jogászok, theologusok, 
újabban a benlakásra befogadott, tanári pályára készülő egyetemi 
hallgatók, valamint a VII. és VIII. o. jelesebb növendékei nyernek 
magántanitói alkalmazást az elemi oskola és a gimnázium négy 
alsó osztályának növendékei mellett, az elemi oskola és a gimná
zium igazgatójának ellenőrzése alatt. 

Rendkívüli tárgyak tanításáról az intézet gondoskodik. Ilyenek : 
a franczia nyelv, műének, gyorsírás. 

A szegény, de jó tanulók tandíj elengedés, kenyér, ebéd, tan
könyvek, segélyek, jutalmak és ösztöndíjak, meg betegápolás ked
vezményeiben részesülhetnek^ melyeknek értéke 4500 írtnál többre 
megy évenként. 

Az ifjúságnak van olvasó-egylete és önképzőköre, tanári fel
ügyelet alatt. A tanítás czéljaira van könyvtára, természettani, ter
mészetrajzi, rajz- és filológiai gyűjteménye, meg köztanszertára. 

A kollégium épülete a Belső-Farkas-űtczában 2144 Q] met. te
rületen fekszik, melyből 610 [ J met. a négyszögű épület belső ud
varára esik. Van benne 64 helyiség. A keletre fekvő külső udvar 
és kert területe 8975 Q met. A délre és nyugatra fekvő kertek te
rülete 3950 []] met. E. helyzet tiszta, jó levegőt és háborítat lan 
csendet biztosit az intézetnek. 

Újabb alapítványokat tettek : Ladányi Sándor 150 frtot, Engel Jó
zsef ó-vári viz-útczai házas telke fele értékének V12 részét, özvegye ha
lála után 300—400 írt értékben; Kováes Márton 1000 frtot; Batthyáni 
József 200frtot; Lengyel István 200 frt, Veress József 1000 frt, Sárni 
László, Dobál Antal 100 frt, Bulyovszky Gyuláné 100 frt, Égeni 
Sándor 692 frt, Schilling János emlékére Schilling Rudolf gondnok 
800 frt, dr. Bélteki Ferencz 1000 frt, Szabó Sámuel tanár 422 frt, 
Szász Domokos püspök 150 frt, dr. Székely József 1000 írt, Demjén 
Kata 254 frt, Szabó Sámuel és dr. Nagy József 100 frt, Szacsvai 
Zsigmond örökösei 50 frt, Bányai Vitális 12,000 frt, br. Bánffy Dá
niel és neje léczfalvi Gyárfás Anna 3000 frt, dr. Nagy József 600 
frt, Borbély Karolina 6000 frt, Gaal Elek 100 frt, Hegedűs Sándor 
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1000 frt, Szabó Ádám 200 frt, br. Bánffi Kata 500 frtot. Sombori Já-
nosné, gr. Tholdy Rozália hagyatékából ezután foly be 2000 frt. 
Szarvadi Károly 10,000 frt, Hory Zoltán 150 frt, Szabó Károly 100 
frt, Márton János 100 frt, br. BánfíV Györgyné. -200. frt, Gerendy 
István 50 frt, Deák Gábor 113 frt, Páll Sándor 1648 frt, dr. Takács 
Lajos 200 frt, br. Györffy Gézáné 200 Irt, Rucska János bástya-
űtcza 2. sz. a. házas telkét 30,000 frt értékben. 

A kollégium kormányzó testülete az elöljáróság, melynek tagjai 
a gondnokok négyen és a rendes tanárok, továbbá a pénztáros, 
ügyvéd és orvos. 

A kollégium gondnokainak és tanárainak névsora 
1860-tól máig. 

a,). Gondnokok (curatores). 

1829—1868. Ugrón István, főgondnok. f 1868. 
1842—1872. Szatsvay Zsigmond, kollégiumi és egyházkerületi 

főgondnok. 
1859—1886. Br. Bánffy Albert, főgondnok. f 1886 febr. 1-én. 
1867 — 1871. Lészai Lajos, gondnok. Lemondott 1871-ben, 

miután Kolozsvármegye országgyűlési képviselőjévé 
választatott, f 1894-ben. 

1867.—1872. Dr. Bélteki Ferencz, gondnok. Lem. 1872-ben. 
1881—1890. Veress Ákos, gondnok, f 1890-ben. 
1891—1895. Schilling Rudolf, kir. tanácsos, gondnok. Lemon

dott 1895-ben, miután Budapestre tette át lakását. 
1872— Lészai Ferencz, főgondnok. 
1872— Gyarmathy Miklós, algondnok;. 1888 óta fő

gondnok. 
1889— Br. Bánffy Ernő, algondnok. 

b) Tanárok (professores). 

1836—1873. Nagy Ferencz, a filozófia tanára. Nyugalomba 
lépett 1893-ban. f 1876 II. 22. 

1845—1868. Takács János, a természettudomány és mennyi
ségtan tanára. 1868-ban lemondott állásáról, miután 
a távírdák országos főigazgatójává neveztetett k i . 
f 1881 VII. 6. 



• f 

35 

1853—1881. Sámi László, a történelem tanára, f 1881 X . 23. 
1858^—1860. Gyulai Pál, a magyar és latin irodalom tanára. 

• 1862-ben lemondott állásáról, Pestre távozván, 
hol a Kisfaludy-társaság titkára, majd elnöke lőn. 
Egyetemi tanár, a Magy. Tud. Akad. igazgatóta
nácsának, a főrendiháznak tagja és jegyzője. 

1855— 1885. Sárkány Ferencz, a mennyiségtan tanára. Nyu
galomba lépett 1885 VII. 1. A kolozsvári ev. ref. 
egyházközség algondnoka, az erd, ev. ref. egyház
kerület házassági főtörvényszékének 'bírája',, a ko
lozsvári ref. papok és tanítók özv.-árvai segély-

. alapjának pénztárosa. 
. 1861—1867. Ocsvai Ferencz, jogtanár. 1867-ben lemondott 

állásáról, miután kúriai biróvá neveztetett ki . 
1856— 1871. Kocsi Károly, a vegytan és természetrajz tanára, 

f 1871 VI. 2. 
1862—1871. Fekete Mihály, a magyar és latin irodalom ta

nára, f 1871 VII. 3. 
1867—1870. Dr. Kolosvári Sándor, jogtanár. Lemondott állá

sáról 1870-ben, miután a helybeli kir. jogakadé
miához neveztetett k i tanárul. Egyetemi tanár, 
az erd. ev. ref. egyházkerületi igazgató-tanács 
elnök-helyettese, a Magy. Tud. Akad. rendes 
tagja, stb. 

1871— 1882. Jancsó Lajos, a mennyiségtan és filozófia tanára. 
f 1882 II. 15. 

1872— 1883. Debreczeni József, a természettan és számtan ta
nára, f 1883-1 14. 

1873— 1886. •Dr. Hegedűs István, a latin, görög ny. és iro
dalom tanára. Lemondott 1886-ban állásáról, mi
után a tudomány-egyetem klasszika-filológiai tan
székére neveztetett ki tanárul. 

1886—1892. Dr. Csernátoni Gyula, a ríiagyar és német ny. s 
irodalom tanára. Lemondott 1892-ben tanári állá
sáról, miután Besztercze-Naszódvármegye tanfel
ügyelőjévé neveztetett k i . 

A jelenleg még működő rendes tanárokról , névszerint: Szabó 
Sámuel, Parádi Kálmán, Geréb Márton, dr. Török István, Szath-
máry Ákos, dr. Sárkány Lajos, Balogh Károly, Gráf Jakab és dr. 
Borcsa Mihály munkaköreikről és egyéb viszonyaikról há t rább kü
lön szakaszban emlékezünk meg. 
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Kútforrasok: Eredeti okmányok és jegyzőkönyvek a kollé
gium levéltárából. Az önálló munkák közül : Fekete Mihály, A ko
lozsvári ev. ref. főtanoda története és dr. Török Is tván: A kolozs
vári ev. ref. kollégium története a XVIII., X I X . században. 

A kolozsvári ev. ref. kollégium elöljárósága és tanító
testülete. 

A) E l ö l j á r ó s á g . 

Id. Lészai Ferencz, egyházkerületi, kollégiumi és egyházme
gyei főgondnok, kolozsvármegyei közigazgatási bizottsági tag. 

Gyarmathy Miklós, főgondnok; tagja az erdélyi ev. ref. egy
házkerület igazgatótanácsának ; Kolozsvármegye nyugalmazott alis
pánja ; a III. osztályú vaskoronarend tulajdonosa; a helybeli egye
temnél az államtudományi államvizsgálat bizottságának kültagja; 
az Orsz. Karolina-kórház alapkezelő bizottságának alelnöke; a ko
lozsvári nemzeti színház in tendánsa; a kolozsvármegyei takarék
pénztár igazgatótanácsának, a kolozsvári takarékpénztár hitelbank 
részv.-társaság felügyelő bizottságának tagja. 

Br. Bánffy Ernő, gondnok, az Erd . Gazdasági Egyesület al
elnöke. 

Tagjai az elöljáróságnak az alább írt rendes tanárok; tanács
kozó tagjai a kollégiumi pénztáros, ügyvéd és orvos. 

B) T a n á r o k é s t a n i t ó k. 

a) A főgimnáziumban. 

1. Szabó Sámuel, a magyar irodalom rendes t a n á r a ; jogosít
ványa kelt 1793—1889. igazgató tanácsi sz. a. A kollégiumi könyvtár 
őre, az ifjúsági olvasó egylet elnöke. Az Erdélyi Gazdasági Egylet, 
Muzeum-egylet, az E . M . K. E . választmányának, a városi törvény
hatósági bizottságnak tagja, a kolozsvári honvédegyletnek elnöke. 

Irodalmi működése. Szerkesztője volt 1867—8-ban a „Székely Közlöny 
nek Marosvásárhelyt^ — '1869—-71-ben az „Erdélyi Gazdádnak Kolozsvártt. — 
1848—9. történelmi czikkek nagyobbrészt a „Tört. Lapok" 1892—94. számai
ban. — Arad és ereklye-múzeuma, (3 tárczaczikk az Ellenzékben) 1893. — 
Gábor Áron és a székely szekeres. — A székelyföldi .ágyúöntő - műhely. — Vas
vári Pál első emlékünnepén tartott beszéd, Vasvári sirjánál, 1893. július 9. — 
Vasvárira vonatkozó iratok kutatása az aradi ereklye-múzeumban. — Mikor 
jött Vasvári Erdélybe, — A Dekker-lestv^rek. — A .Rák'ftczyrcsapat 1849. május 
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5—6-iki csatája. - - A budai honvédszobor ügyében tartott országos honvéd-
gyűlés. — Beszámoló a budai honvéd-szobor leleplezéséről — Országos honvéd
gyűlés 1892. decz. 11—12. —Kossuth Lajos iratainak IV-ik kötetéről ismertetés. 
— Üdvözlet Kossuth Lajoshoz. Iratai IV-ik kötetének megjelenése alkalmából. 
— Kossuth Lajos hadi tudósításai 1849. aug. — Bem hadsergének létszáma, 
két kimutatással. — Fornszek Sándor honvéd huszár ezredes. — Vasvári-emlé
kek. — Vízaknai emlékünnep. — Buzgó László életrajza. — Vizaknai ünne
pélyen jelen volt honvédek csapatja. — A Cifri-család, (kutyatörténet 1848— 
49-ből) „Székely Közlöny" 1867. — Gazdasági és természettudományi czikkek: 
Az éjjeli vetés hernyóról (Gazd. Lapok, 1852.) — Heidelbergi közlemények u. o. 
1857. 3—8. sz. — A fák mesterséges elágaztatás.a, u. o. —' Az üstökösökről s 
még valami, „Marosvásárhelyi Füzetek" 1858. — A szén szereplése a természet 
háztartásában, u. o. 1&59—60. — Világtárlati közlemények, „Székely Közlöny," 
1867. — Egy jelenet a székely vasúti munkások közt; Erd. Gazda, 1869. — A 
nap, mint napszámos, u. o. — Filloxera vastatrix, u. o. 1870. —Oidium Tuckeri 
u. o. 1872. — A világitó anyagok története, u. o. 1870. — Egy kis veréb-his-
toria. Erd. Gazda, 1§69. — A kolozsvári cserge- és bugagyár, u. o. — Maros
vásárhelyi székely posztógyár. „Székely Közlöny", 1868. — Paraffin és petroleum-
gyár Gimesen, u. o. — Segítsük a marhavész miatt károsultakat, u. o. — Gaz
dasági növényeink őshazájáról. 1867. „Székely Közlöny*. (Két czikk.) — Csemege 
körte oltógalyak, u. o.'— Bárhol légy, haza gondolj, (Úti rajz.) u. o. (Két czik.) 
— Párisi levelek, u. o. (Négy közlemény.) Miként biztosítsunk jégkár ellen, 
u. o. — A székely kászutúró, u. o. — Gáspár János magyar olvasó könyvé
ben V—VI. elemi osztályok számára, 1874. — Hat koporsót vittek egymás 
után. — Gazdag szegények (önsegély.) A nádas (nád, gyékény, káka, sás.) — 
Levegő, lélekzés. — Szénsav, széngőz. — Ártalmas légnemek. — Hideg és me
leg (hévmérő)f — A cséplőgép. — Hazai műipar L, II. (Gyékényszövés.) — 
Egyháztörténeti és irodalmi czikkek: Az erdélyi ev. ref. fő- és középtanodák 
autonómiája és a nagyenyedi papnöveldét Kolozsvárra helyező indítvány, 1875. 
— Szerezzünk kártérítést a Bethlen-tanodának. (Egyh. és isk. Szemle, 1878.) — 
Az I-ső és Il-ik tanári értekezlet ismertetése, Prot Egyh. és Isk. Lap, 1864. — 
Az erdélyi ev. ref. fő- és középtanodák tanárai közt a tanári özvegyek és ár
vák segélyezésére alakúit társulat ismertetése. (A segélyegylet története és 
alapszabályai.) — A kolozsvári ev. ref. fő tanoda régibb és legújabb története. 
Értesítő 18/4—5-ről, 1876. — Apáczai Csere János életrajza és „Magyar Logi-
kácskájá"-nak ismertetése. Budapesti Szemle, 1863..— Széchenyi István emlé
kezete, halálának 25 éves emlékünnepén tartott beszéd. (Ellenzék, 1893.) -
Arany és Petőfi levelezése (Petőfi Múzeum). — Emlékbeszéd a márczius 15-iki 
kolozsvári ünnepélyen. (Berzsenyi . A magyarokhoz", Vörösmarty „Szözat"-ának 
és Petőfi „Talpra magyar"-jának összehasonlító tárgyalása.) Ellenzék tárczájá-
ban jelent meg. — Székely népköltemények. „Székely Közlöny," 1867—68. és 
Arany „Koszoru"-jában öt közlemény a népballadákről. 1863—64. — Páter 
András versei, Graston ésKósna, „Székely Közlöny", 1868. — Makfalvi Dósa Elek 
életrajza. „Szék. Közlöny", 1867. —DósaElek temetése és gyászünnepélye, u. o. 
— Két kis beszély: (Angolból.) I. Mahmud szultán és nagyvezére. II. Az óriás 
és törpe, u. o. — A havasalföldi magyar fiuk neveltetéséről. — Több czikk. u. o. 
— Ifjabb Boros Sebestyén krónikái. — Társadalmi czikkek. Székely Közlöny, 
1867—68. 

2. Parádi Kálmán, a bölcsészet és természetrajz rendes ta
ná ra ; tanárvizsgálatot tett Pesten, 1870-ben. A természetrajzi mu-
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zeum őre és az elemi oskola igazgatója. Egyházkerületi igazgató
tanácsos es tanügyi előadó, konventi és egyetemes tanügybizottsági 
tag. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek és a Kolozsmegyei 'Tanítótestü
letnek választmányi, a Sárospataki Irodalmi Körnek választott rendes 
tagja. Levelező tagja a bécsi állat- és növénytani társulatnak; mi
niszteri kinevezés folytán: könyvbiráló külső tagja volt az Orszá
gos Közoktatási Tanácsnak és ^ hadkötelezetteket vizsgáló Kolozs
vári Katona-parancsnoksági Bizottságnak. A^Kir. M . Természettudo
mányi Társulatnak és több jótékonysági egyesületnek évdijas tagja. 

Irodalmi működése. A milléniimi alkalmára a K. M. Természettudományi 
Társulat által közreadott Fauna Regni Hungáriáé czimü munkához megírta a 
Turbellaria-csoportot. ~ Irta és szerkesztette ezt a tanügyi állapotrajzot. — 
Szövegezte és sajtó alá rendeztelaTanügyi és Fegyelmi Rendszabályokat és Uta
sításokat az erdélyrészi ev. ref. kollégiumok számára. Kolozsvár, 1896. — Ko
rábbi időből valók: Koméniusz Ámos János. Emlékbeszéd, melyet a kolozsvári 
ref. kollégium Koméniusz-ünriepélyén, e nagynevű pedagógus születésének há
romszázados évfordulója alkalmával tartott. Kolozsvár, 1892. — Test és lélek 
egymáshoz való viszonyaik kérdése, hajdan és most. Budapest, 1889. Külön le-, 
lkomat a „Magyar Philosophiai Szemle" 1889. évi folyamából. — Physiologiai 
Lélektan. Középiskolák használatára. Hét kőnyomatu--ábrával.' Kolozsvár, 1887. 
— A Synbiosis növény és állattani tekintetben; Intracellularis emésztés ; A 
burgonya leghatalmasabb két ellensége korunkban, 11 ábrával; Kolozsvár kör
nyékén talált tömlőbelü örvényférgek : mindannyi értekezés külön lenyomatban 
az „Orvos-Természettudományi Ér tes í tő inek 1877—-84. évi folyamaiból. — Szö
vet- és fejlődéstani adatok a tömlőbelü örvényférgek köréből. Három kőnyo
matu táblával. Kolozsvár, 1876. — Jelentés az erdélyi vizek örvényférgeiről. 
Két táblával. M. Tud. Akad. Közi. 1882. VIII. kötet, V. sz. — Bizottsági megál
lapodás nyomán szövegezte és sajtó alá rendezte: Tanterv, Utasítás és Rend
szabályok az erd helv. hitv. elemi népiskolák szániára. Kolozsvár, 1878. — Az 
ideges gyermekek ápolásáról, dr. Klenke után. Kolozsvár, 1877. ----- A cholera 
óvszere és gyógyítása, a bécsi „Medicinische Wochenschrift" után. Kolozsvár, 
1873. — Ismeretterjesztő kisebb közlemények, természetvizsgálati eredmények, 
vélemények és tudósítások jelentek meg tőle a „Természet iben, (1873.) az 
„Erdélyi Gazdádban, (1873—82.) az „Erdélyi Múzeumiban, (1875—77.) az „Or
vos Termtud. Ér tes í tő iben (1876—87.), a „Természeti adományi Közlönyibeii 
(1883—86.), a „Keleti-ben (1872- 76.), a „Nemzeti Nőnevelés"-ben (1884.) és a 
„Kolozsváriban (1882—90.) — Könyvbirálatok, aktuális nevelés-oktatástani kér
dések és irányeszmék fejtegetése és kritikák : az „Erdélyi Népnevelésügyi 
Értesítő"-ben (1873—74.), a „Család és Iskolá"-ban (1875- 79.) és a „Protestáns 
Közlöny"-ben (1872—96.) — Mint az egyházkerületi igazgatótanácsnak tanügyi 
előadója, 1878-tól 1895-ig, minden évben irt és szerkesztett tanügyi jelentést az 
erd. ev. ref. egyházkerület összes kollégiumainak és népiskoláinak tanulmányi 
és statisztikai állapotairól, tekintettel a hazai főbb tanügyi mozzanatokra. Ezek 
a jelentések az „Egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyveidében és a „Protestáns 
Közlöny" illető évfolyamaiban jelentek meg. 

3. Geréb Márton, a görög-latin nyelv s irodalom rendes ta
nára ; jogosítványa kelt 18,828—1889. vall. s közoktat. min. sz. a. 
Gazdasági felügyelő t anár ; az erd. ev. ref. egyházkerület közfőtör-
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vényszékének bírája; az Erdélyi Muzeum-egylet, Országos Közép
iskolai Tanáregyesület és a. Filológiai Társaság tagja. 

Irodalmi működése. A kollégium Értesitőjében jelent meg tőle néhány 
nyelvészeti értekezés és a kolozsvári ev. ref. kollégium vázlatos története 
1868-1884-ig. 

4. Dr. Török István, a történelem és földrajz rendes tanára ; 
tanárvizsgálatot tett 1877-ben Kolozsvártt. A főgimnázium igazgatója ; 
a kollégiumi szegény tanulók könyvtárának és a köztanszertárnak 
ő r e ; a helybeli ev. ref. özvegy tanárnék segélyalapjának pénztárosa ; 
az erdélyi ev. ref. tanárok általános özvegy-árvai segélyalapjának 
el lenőre; a Történelmi Társulat, E rd . Muzeum-egylet, az E . M . K. E . 
igazgató választmányának, a városi törvényhatósági bizottságnak, 
a városi iskolaszéknek, a városi polgári oskola felügyelő bizottsá
gának, a kolozsvári gazdák hitelszövetkezete igazgatóságának tagja ; 
á városi torna-vivoda választmányának tagja; a kollégium egyh. 
árváinak felügyelője. 

Irodalmi működése. Irt történelmi és földrajzi könyvismertetéseket a 
Család és Iskola, Erdélyi Protestáns Közlöny, Ellenzék, Magyar Tanügy, az 
Országos Tanáregyesületi Közlöny cz. lapokba és folyóiratokba. — Tanári 
székfoglaló értekezése: „Quaerela Hungáriáé" a kollégium 1883. évi Értesitő
jében jelent meg. — Az Erdélyi Muzeum-egylet bölcsészet-, nyelv- és történe
lemtudományi Közlönyében megjelent 1885-ben : „Adalékok a kolozsvári ev. 
ref. kollégium XVIII. századi történetéhez". 1886-ban ugyanott: „Huszti András 
a protestánsok első jogtanárának életrajza". 1888-ban: Adalékok a kolozsvári 
ev. ref. kollégium nyomdavezetőinek életrajzához. 1. Páldi Székely István. 2. 
Kapronczai Ádám. — Az Erdélyi Protestáns Közlöny 1885. és 1886. évi folya
maiban megjelent Zilahi Sebes András, Baczoni Incze Máté, Remetei János, 
Naszályi János, Udvarhelyi Mihály, Csepregi Turkovics Ferencz kolozsvári 
ev. ref. professorok életrajza, Verestói György professor önéletrajza.— Műve
lődéstörténelmi közleményei a (K) Történelmi Tárban jelentek meg (1878-
1894.). — Adatoka kolozsvári ev. ref. egyházközség történetéhez a Protestáns 
Közlöny 1895. évi folyamában, húsz közlemény. — Egyházkerületünk történe
tének megírásához. U. o. — Külön megjelent önálló dolgozatok: IV. Henrik 
politikája. Kolozsvártt, 1876. Bölcsészettudori értekezés. — Magyarország törté
nelme. Középiskolák és tanitóképezdék számára. Kolozsvár, 1884. Második k i 
adása megjelent 1887-ben. — Magyarország története. Népiskolák számára. Ko
lozsvár, 1886. — A kolozsvári iparos egylet 25 éves története. Kolozsvár, 1887. 
— Emlékezés Kossuth Lajosra, a kollégium 1894. évi Értesitőjében jelent meg. 
— A kolozsvári ev. ref. kollégium története a XVIII. és XIX. században. Ko
lozsvár. 1896. 

5. Szathmári Ákos, a fizika és mennyiségtan rendes t aná ra ; 
tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1878-ban. A fizikai gyűjtemény 
ő r e ; a VII. oszt. vezetője és a kollégiumi énekkar felügyelője. 

Irodalmi működése. A spectral-analysis és alkalmazásai. Nagy-Becskerek, 
1882. 352 1. — A spectral-analysisről; a nagybecskereki főgimn. 1880. évi Érte
sitőjében. — Hangsebességi mérések Boscha módja szerint; a Műegyetemi 
Lapok 18. füzetében. — A hang gyorsaságának meghatározása szilárd testekben 
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és gázakban, a kolozsvári Orvos-természettudományi Társulat 1876. évi Értesi
tőjében. — Die Bestimmung der Schallgeschwindigkeit mittels der Metho.de  
der Goincidenzen. Annales d. Phys. und Chemie. Neue Folge, Band II. Leip-
zig. — A villámszikra sikamlásáról folyadékokban. Orvos-természettudományi 
Értesitő, 1881. Kolozsvár. — Az erőforrásoknak villamosság segítségével való 
kihasználásáról. A kolozsvári ev. ref. kollégium 1884. évi Értesitőjében. — 
Handdynamo-Umschalter. Praktische Physik. Dritter Jahrg. 1890. Magdeburg. 
— Apparat zur Demonstration des x\rchimedischen Prinzipes. Zeitschr. für den 
physikalischen und chemischen Unterricht. V. Jahrg. 1891—2. Berlin. 

6. Dr. Sárkány Lajos, a mennyiségtan rendes t aná ra ; tanári 
vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1883-ban. A III. osztály vezetője, az er
délyi ev. ref. tanárok általános özvegy-árvai segélyalapjának pénz
tárosa ; több évig volt az erdélyi ev. reí. egyházkerület igazgató-taná
csának számvevője. 

Irodalmi működése. Az arcus tangens függvény ismételt kiűzetése. Ko
lozsvár, 1883. Tudori értekezés. — A conversio és a közönség érdeke. Erdélyi 
Híradó, 1889. — A magyar állami conversiók. Pénzügyi útmutató. U. o. 1889. 
— A kis sorsjegyek valódi értéke. U. o. 188J. — A mathematika tanultatása. 
Az Értesítőben. 1887. 

7. Balogh Károly, a latin és görög ny. s irodalom rendes tanára ; 
tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1887-ben. A VIII. oszt. vezetője. 
Az E . M . K. E . választmányának és direktóriumának rendes tagja 
és jegyzője. 

8. Gráf Jakab, a német nyelv s irodalom rendes t aná ra ; jo
gosítványa kelt 17,675—1888. vall. közokt. miniszt. sz. a. A VI. 
oszt. vezetője; a rajzgyűjtemény ő r e ; a franczia nyelvnek, mint 
rendkívüli tárgynak tanítója. A helybeli tudomány-egyetemen a fran
czia nyelv magán tanítója. 

Irodalmi működése. Irt könyvismertetéseket. Önálló munkái: Német 
nyelvtan és gyakorló könyv, közép- és polgári oskolák számára. 1895-ben má
sodikkiadást ért. — A rajztanítás a gymnasiumokban; a kollégium 1890. évi 
Értesitőjében. — Felmérés alapján készítette és rajzolta a kolozsvári ev. ref. 
kollégium hely-, alap- és homlok-rajzát és keresztmetszetét. 

9. Dr. Borcsa Mihály, a latin és görög nyelv s irodalom 
rendes tanára ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1892-ben. Osztály
vezető ; az előljárósági ülések jegyzője; a kollégiumi irattár keze
lője, az erdélyi ev. ref. egyházkerület papi értekezletének pénztárosa; 
a budapesti Philologiai Társulat és az Erdélyi Muzeum-egylet rendes 
tagja. Cs. és kir. tartalékos hadnagy. 

Irodalmi működése. T. Március Plautus vígjátékainak forrásai. Kolozs
vár, 1891.. 65 1. (Tudori ért.) — Horatius életéből. Székfoglaló értekezés; meg
jelent a kollégium 1894—5. évi Értes.tőjében. 45 1. 

10. Kovács Dezső, a magyar-latin nyelv és irodalom helyettes 
t aná ra ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1896. Kollégiumi ellenőr. 

Irodalmi működése. Irt szépirodalmi munkákat a kolozsvári napi la-

http://Metho.de
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pókba, az Ország-Világba és a Hét-be. — Külön megjelent önálló dolgozata: 
„A dráma és regény határai." Aestheticai tanulmány. Kolozsvártt, 1894. I. kötet. 

11. Tarkányi György, vallástanár; akademita-papjelölt. A kol
légiumi önképzőkör elnöke, az iíj. olv.-egylet alelnöke. 

Irodalmi működése. A Protestáns Közlönyben megjelent öt vallástudo
mányi értekezése. 

12. Gebe Mihály, tanárjelölt; osztály vezető. Tanított földrajzot 
és T' jzoló gemetriát. 

13. Molnár Károly, tanárjelölt. Tanított magyar és latin 
nyelvtant. 

14. Versényi Gábor, rendes rajztanár a helybeli állami tanító
képzőben; mint kisegítő tanított mértani rajzot. 

b) Az elemi oskolában 

1. Fehér István, papjelölt; tanított a 4. elemi osztályban min
den tantárgyat; ugyanez oszt. vezetője; kollégiumi esküdt. 

2. Kiss József, oki. néptanító ; tanított a 3. elemi osztályban 
minden tantárgyat; u. e. oszt. vezetője: koll. esküdt. 

3. Antal Gyula, oki. néptaní tó ; tanított a 2. el. osztályban 
minden tantárgyat; u. e. osztály vezetője; koll esküdt. 

4. Gombos Antal, oki. néptaní tó; tanított az 1. el. osztályban 
minden tantárgyat; u. e. oszt. vezetője; koll. esküdt. 



IV. 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium.* 

(Képpel.) 

A m.-vásárhelyi kollégium is, mint a többi testvérintézet, 
a hitújítás első századától kezdheti történetét, és egyike azoknak, 
a melyek legkorábban részesültek az erdélyi országgyűlések figyel
mében s a fejedelmek támogatásában. Ez azonban soha sem volt 
valami jelentékeny segély; nagyobb részben kezdettől fogva a ma
rosvásárhelyi ref. egyházközség, s egyes buzgó ref. vallású hivek 
segélyezik, ezeknek pártfogása tartja fenn és fejleszti az idők kívá
nalmaihoz képest. 

A kollégium keletkezése 1557-re tehető, mety évtől kezdve 
állandólag folytatja működését. Ez évben ugyanis, Izabella királyné 
a rendek kérésére megengedi, hogy Kolozsvártt és Marosvásárhelytt 
a barátok kiűzése után üresen maradt kolostorok oskolákká alakít
tassanak. Ezen kívül, a rendek kívánságára évenkénti jövedelmet 
és segélyt is rendelt; a kolozsvári oskola fen tartására és a tanulók 
táplálására 100 forintot; a székely-vásárhelyi oskolának pedig a 
székely dézmából harmadfél száz (250) forintot. Ugyanezen ado
mányokat folyóvá teszi és jövőre is biztosítja János Zsigmond 
fejedelem is, a kolozsvári 1565-iki országgyűlésen. Az 1587-ik évben 
Báthori Zsigmond fejedelem az előbbi segélyhez még 250 forintot, 
Báthori Gábor, 300 frtot. Bethlen Gábor pedig négy különböző 
összegben 1500 forintot ad az oskola czéljaira. A Bethlen Gábor 

* A kollégium múltjára vonatkozó adatok : Koncz József tanárnak „A ma
rosvásárhelyi ev, ref. kollégium története* czimü, még részben sajtó alatt levő 
munkájából vannak véve. Ennek egyes részei megjelentek már a kollégiumi 
Értesítő 1883 s következő évfolyamaiban. 
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által rendelt segélyből I. Rákóczy György és 1. Apafi Mihály feje
delmek is megújítottak időnként 100— 200 frtot. 

Az igy létesült oskola, mely okmányokban Schola Particula 
név alatt fordul elő, öt-hat osztályból állhatott, mintegy algimná
zium. Volt egy főtanitója, rektor névvel, kit a marosvásárhelyi 
egyházközség választott, a gy.-fehérhári, n.-enyedi és kolozsvári 
kollégiumok végzett deákjai közül. Ez aztán a jobb és idősebb 
tanulókból segédtanítókat (collaborator) képezett s ezekkel végez
tette, a mire maga nem érkezett, mind a tanításban, mind az osko
lai felügyeletben. 

Az ezen korbeli rektorok közül nevezetesek voltak : Laskói 
Csókás Péter 1580—1581-ből, később fogarasi pap; Bécsi Czimor 
János 1592-től kezdve, korában jeles i r ó ; meghalt 1601-ben M . -
Vásárhelyit. Bojthi Veress Gáspár 1620-ban ;• Erdőbényei Deák 
János 1633-ban; Fogarasi Mátyás 1662—65-ig, később makfalvi 
pap; Gidófalvi Balázs 1773-tól kezdve két ízben. 

Fogarasi Mátyás rektor följegyzéseiből, kinek egyedül van 
e korból tanításra vonatkozó intézkedésekből néhány adata, meg
tudhatunk annyit az oskoláról, hogy 4 osztályra voltak csoporto
sítva a tanulók az ő rektorsága alatt. 

Az osztályok következők voltak : 1. Rudimenta ; 2. Etymologia ; 
3, Syntactica és Poetica; 4. Rhetorica, Logica és Theologia. Ebből 
láthatólag, eléggé komprimálva volt ez oskolában a tudomány. 

Maga az oskola a m.-vásárhelyi ev. ref. egyházközség felügye
lete alatt volt; tanítóit a község választot ta; a tanításra, tanulók 
magaviseletére az igazgató ügyelt fel, de„ számadással, felelősséggel 
tartozott a pásztoroknak, senioroknak és tanácsbelieknek. 

Pénzsegélyt, gabona-adományokat részben a m.-vásárhelyi és 
vidéki ref. hívektől kapott az oskola, részben a protestáns főurak
tól. E korból legnagyobb pa t rónusa i : Kisbuni Bethlen János, Beth
len István, Bethlen Sámuel, II. Lázár Györgyné-Nemes Ilona, IV. 
Lázár Imréné-Nemes Klára, Teleki Sándor gr., Toldalági János. 

1718-czal kezdődik a kollégium virágzásának korszaka. A ta
nulók és tanárok száma szaporodik, az oskolahelyiségek kibővittet-
nek, megűjittatnak; a tanítás kiterjed az akkori szokásos fokoza
tokra; az állami támogatás megszűnik, de növekedik a protestáns 
hivek segélyezése. A m.-vásárhelyi particula sorsában ezt a fordu
latot talán maga a kor igényeinek követelése is előidézte volna, de 
siettette s elhatározó befolyással volt erre a sárospataki ref. kollé
gium balsorsa is. 

II. Rákóczy György fejedelem özvegye, Báthori Zsófia ugyanis 
fiával, Ferenczczel együtt, áttérvén a katholikus vallásra, azon kor 
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vakbuzgó és türelmetlen szelleme által vezettetve, üldözni kezdette 
a sárospataki oskolát, minek következtében a tanulók egy része 
Pósaházi János és Buzinkai Mihály tanáraikkal vándorbotot véve, 
í671-ben Debreczenbe, innen pedig a következő évben a vallásos 
türelem ritka példáját tanúsító Erdélybe jöttek. Itt Apafi Mihály 
fejedelem a gyulafehérvári, akkor üresen álló oskolaépületbe szál
lásolta be, miután a Bethlen Gábor által alapított főoskolát m á r 
1664-ben Nagyenyedre tették volt át. Gyulafehérvárit maradott 
1715-ig, mikor az ottani vár újjáépítése miatt kizavartatván, tovább 
kellett vándorolnia. Előbb Krakkóban gróf Teleki László udvara 
fogadta be, honnan télire Marosvásárhely vendégszerető lakói 
közé jött. 

A menekülő oskolának akkor 50 tanulója volt és két tanár 
vezetője: Zilahi Sebes András és Szathmári Paksi Mihály. A 
vásárhelyi oskola régebbi igazgatója ekkor Köpeczi K. Mihály volt, 
ki azonban az 1718-ban történt egyesülés után valószínűleg hamar 
meghalt, mert később semmi nyoma sincs működésének. 

Ezen túl az oskola jellege változáson megy át. A tanárok 
száma növekedik, előbb három, később négy, végül hat rendes 
tanára lesz. A tanárokat többé nem az egyházközség választja, ha
nem a főkonszisztorium jelöli ki és a kollégium választja. A legelső 
választás által Kövesdi János nyeri el egyik, a filozófiai tanári 
állást 1720-ban, k i előbb pápai kollégiumi tanár volt. Az oskola 
neve ezentúl már kollégium; belügyeit a tanári kar és elöljáróság 
igazgatják, a főkonszisztorium felügyeletemellett. Érdekes ez időből 
az is, hogy a tanárok választásában a tanuló ifjúság is részt vesz. 
Kövesdi János tanárnak 1739-ben történt lemondása után, a pásztor 
nélkül maradt nyáj vezetésére Nádudvari Sámuel, n.-enyedi papot 
az ifjúság is választja, s a megválasztott tanár 1740 április 28-án 
az ifjúságot is értesiti, hogy a tanárságot elfogadja, megköszöni az 
iránta mutatott bizalmat és szeretetet és kéri, hogy azt megjelené
sekör se vonják meg tőle. 

A főkonszisztorium 1744-ben elrendeli a professori fizetések pon
tos meghatározását. A mint ekkor az elöljáróság kimutatta, »a két 
professor fizetése in concreto 760 írt volt.« 1749-ben, márczius 
27-iki leiratában a főkonszisztorium a tanári fizetéseket, a naturáliákon 
kívül, így állította és határozta meg: 

theologiai professor fizetése (Técsi) . . . . . . 200 frt, 
az űj filozófiai professoré (Incze István) . . . 200 frt, 
az emeritus filozófiai professoré (Kövesdi János) 100 frt. 
Az 1761-ik év az által válik nevezetessé a kollégium történe

tében, hogy ekkor a klasszika literatum is külön professort kap, 
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mely állásra Kovásznai Tóth Sándor választatik meg. Ez időben 
tehát há rom professora van a kollégiumnak. Előbb Benkő Mihály 
(1758—1773), azután Basa István (1774-től) theologiai t anárok ; Szabó 
Sámuel (1776—1779.) filozófiai tanár és Kovásznai T. Sándor a 
klasszika literátura tanára. 

Három évtized telik el ezután, mig 1794-ben a juris profes-
sori tanszék is felállíttatik, s arra Dósa Gergely (makfalvi) hivatik 
meg, k i a konszisztorium megbízásából már előre képezte magát a 
jogtudományi előadásokra a göttingai egyetemen. Említésre méltó, 
hogy a kollégiumnál a jogtanári tanszék kezdettől végig ugyanazon 
család kezében maradt. Dósa Gergely 32 évi tanári működése után 
meghalván, helyébe Elek nevü fia lépik, mint jogtanár, az »Erdély-
honi jogtudomány« nagynevű írója, az 1865—6-iki országgyűlésen 
képviselő, országgyűlési alelnök. Dósa Eleket, az atyjától örökölt 
tanszéken, melyet 41 évig töltött be nagy sikerrel és dicsőséggel, 
mert Erdély legkitűnőbb jogtudósának volt elismerve, fia Miklós 
jogtudor követte s folytatta a tanítást 1870. június végéig. Ekkor 
az egyh. főtanács, tekintettel egyfelől arra, hogy az 1864-ben itt 
létesített jogakadémiának nincs kellő alapja, másfelől pedig, hogy 
a Kolozsvártt felállítandó egyetem a jogakadémia fentartását már 
feleslegessé teszi, ideiglenesen beszüntette, s ez által kollégiumunk
nál a jogtanitás, melynek legfőbb részét mindég a Dósak szolgál
tatták, talán végkép megszakadt. 

A következő 1795-ik évben ismét nevezetes intézkedés tétetik 
a tanítás fejlesztésére. 

A kollégiumi elöljáróság a főkonszisztorium helyben hagyásával 
még 1792-ben külföldi akadémiákra küldötte volt a kollégium egyik 
jeles növendékét : Borosnyai Lukács Jánost, hogy a természetrajzi 
tudományokra képezze magát. Az új tanszék felállításáról s a tanár 
alkalmazásáról 1795-ben intézkedik ilyen formán, hogy a német 
professor! fizetés, mely az illető tanárnak halála után a kasszában 
maradott, egészen fordittassék a naturális históriát tanitó professor 
fakultására tartozó könyvek vásárlására. Ugyancsak naturális histó
riára tartozó könyvek vásárlására a főkonszisztorium is 1797 de-
czémberben 600 mfrtot rendelt a maga pénztárából. Ilyen előzmé
nyek után foglalja el Borosnyai a természetrajzi tanszéket. Tanítás 
mellett írásba is foglalta a természetrajznak néhány részét, gyerme
kek számára rövid kérdésekben és feleletekben, versekben irt »Rövid 
természet história,.* czimü munkáját, az ál latokról; »Májusi bok
réta, vagyis' füvésztudomány« stb, czím alatt a növényekről 

Idők folytával, a kollégiumi tanítást felügyelő és vezérlő kon
szisztorium, tapasztalva azt, hogy a régibb gyakorlat szerint ..több-
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tárgynak egy kézbe csoportosításával- a 'tanításban nem lehet elérni 
azt a2 eredményt, a mi szükségképpen elérendő, a tárgyak megoszt-
hatása végett a tanerők szaporítását sürgette. Szükségesnek látszott 
ez főleg a rnathézisre nézve, melyet az előtt rendesen a filozófiai 
tanárok adtak elő. Először 1799-ben választatik el a filozófia a 
mathézistől, s ettől kezdve kollégiumunkban a filozófiát Köteles 
Sámuel, a mathézist Gsernátoni Vajda Sámuel tanították. Ez utób
binak 1803-ban történt halála után, a főkonszisztorium azt határozza, 
hogy, e kollégiumnál a mathézist, fizikát és kémiát tanító - külön 
professori hivatal áltittassék, melyre Bolyai Farkas már rezolvál-
tatott is, az 1804. j anuá r 23-án kelt dekrétum szavai szerint. Ezzel 
pszhangzólag, a kollégiumi elöljáróság ugyanzon év február 2-án 
kelt határozata szerint, »hivatalosan és örömmel* meg is híjjá a 
kijelelt hivatal elfogadására és annak folytatására. Bolyai május 
4-én foglalta el hivatalát és folytatta azt 1856-ig (az utolsó néhány 
évet nyugalomban,) tanítva szorgalmasan az ifjúságot, dolgozva 
többféle költői és tudományos munkáin, melyek közül a halhatat^ 
lan Tentamen világhírűvé tette a nevét. Bolyaival hatra emelke
dett a kollégium professorainak száma. 

Ilyen tanárok, mint Kovásznai Tóth Sándor, Fogarasi Pap 
József, Antal János (később püspök), Köteles Sámuel, Bolyai Far
kas, Péterfi Károly, Bodola Sámuel (később püspök), Török János, 
Eresei János (filozófus), Dósa Elek stb.) ilyen férfiak vezetése alatt, 
önként érthető, hogy a kollégium neve, hatása, tekintélye nem 
szorítkozott csupán a városra, s annak környékére, hanem kiter-
jedett messze tovább ís. Nem lévén még akkor másfele számba 
vehető oskolák, a kollégiumok voltak a gyéren található, megbíz
ható közhelyek, hol alaposabb és bővebb tanításban és nevelésben 
részesülhetett az ifjúság. Mind a mellett, hogy a kolozsvári, nagy
enyedi, székelyudvarhelyi kollégiumok sok tanulót vontak a maguk 
körébe, mégis az országnak majdnem négy vármegyéjére (Maros-
Torda, Kisküküllő, Kolozsm. keleti-, Besztercze-Naszód délkeleti 
része) eső terület még mind olyannak maradt, melyhez a maros
vásárhelyi kollégium volt legközelebb, melynek magyar és idegen 
nyelvű lakossága ezt találta meg legkönnyebben, gyermekeit ebben 
az oskolában kívánta neveltetni és tényleg neveltette is. A feltéte
lek tehát, melyektől kollégiumaink népessége függött, a korszerű 
tanítás, a tanárok híre és tekintélye, a tanítást kereső közönség, 
megvoltak ezen kollégiumnál is, és tanulóink száma főképpen a jelen 
száz első tizedeiben, mindig magas fokon állott, A kollégium éret
tebb, korosabb hallgatóinak számát, azon kívül, hogy 1794, év óta 
a jogtanitás megkezdésével, az akkor szokásos minden tudomány-
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szak itt is taníttatott, növelte még a királyi táblai joggyakorlat 
is, melyre az ország minden részéből gyűltek az ifjak, kik közül 
igen sokan, mint »extraneusok«, »publicusok«, kültagok, a kollé
giumba is bejártak »törvény tanulás« végett. 

És az a kegyelet, melyet ilyen intézet iránt annak minden 
jóravaló növendéke egész életén át megőriz, ez volt egyik főtá-
masza máig ennek a kollégiumnak. Nem említve azt, hogy a fő
nemesség tagjai közül a gróf és báró Kemény-családok, gr. Tele
kiek, gr. Toldalagiak, gr. Bethlenek, a protestáns intézmények iránt 
már őseiktől örökölt hagyomány szerint, jótékonyságukat ezen in
tézet iránt is gyakorolták, méltó elismerés illeti kollégiumunk azon 
volt növendékeit is, kik hálájukat különböző czélokra tett kisebb-
nagyobb alapítványokkal fejezték k i az őket nevelő intézettel 
szemben. A kollégium történetének ezen eddig legszebb, legáldá
sosabb időszaka 130 évre terjed. (1718—1848.) 

A tanításról, a tantárgyakról, az akkor gyakorlatban volt be
osztásról gr. Teleki Sándor marosvásárhelyi kollégiumi főgondnok
nak egy 1730 körül irt jegyzéke tájékoztat, melyben az akkor 
létezett osztályok s az azok számára szükséges tankönyvek foglal
tatnak. E szerint következő osztályok voltak: 

1. Logica, 2. Rhetorica, 3. Poetica, 4. Syntactica, 5. Gramma-
tica, 6. Rudimenta, 7. Cella. Ezen osztályokhoz jöttek a XVIII. 
század vége felé: a görög, oratoria, kis és nagy német osztályok. 
A görög osztályt az elöljáróság 1801-ben összevonja a német osz
tály lyal, philologica classis név alatt, s ezen túl görög osztály nem 
fordul elő. Az oratoria a rhetorica osztálylyal volt egybefog
lalva. 

Kollégiumunkban már 1732-ben kezdték tanítani a német 
nyelvet, de ekkor még nem köteles tantárgy, csak az önként vál
lalkozók tanulják. Rendes tanítója sem volt még, fizetést nem a 
kollégiumtól kapott, hanem a taní tványoktól ; és pedig a gróf és 
báró úrfiak fizettek neki egy évre 10—10 frtot, a spektábilisek 8-at 
a nobilisek 6-ot. Ötven év múlva, 1780. márczius 18-án elrendeli, a 
főkonszisztorium, hogy a kollégiumnál egy külön német klasszis ál-
littassék fel, »melybe a tanulók a syntactica classisból egyenesen 
menvén, abban mindaddig legyenek, mig annyira elkészíttetnek, 
hogy expedite beszélhetnek, Írhatnak, olvashatnak és azután moz
duljanak a következő classisba«, a rhetoricaba t. i . 

A kollégium követte az 1769-ben Marós-Vásárhelyre kinevezett 
litteraria commissio által készített tantervet s a fennebbi osztályok 
annak rendelése szerint vannak fölvéve. Azonban, a maros-vásár
helyi tanári kar 1801 elején más tantervét készít. Ez abban tér el 
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az előbbitől, hogy kilencz helyett nyolcz osztályt állít be a követ
kező rendben és elnevezésekkel, melyek kezdet és végosztályaikban 
mutatják főképpen az eltérést: 

I. Legalsó classis a magyar classis. II. Elementaria classis. III. 
Classis grammatica. IV. Classis syntactica. V. Classis rhetorica. VI. 
Classis poetica. VII. Classis logica. VIII. Classis philologica. 

E tantervet gr. Teleki Mihály főgondnok minden részében 
helyben hagyta és megerősítette 1801 január 2-án. Három tervet 
találunk még e századból a szabadságharcz kezdetéig a felsőbb 
osztályokra vonatkozólag: 1835, 1842 és 1847-ből; ez utolsó már 
szakrendszer. 

A szabadságharcz lezajlása után, kollégiumunkban a tanitás 
1849 deczember 1-én vette kezdetét, mert addig kórháznak volt 
elfoglalva a kollégium. De, mint a többi hazai intézet, úgy ez is 
sokáig érezte a vihar által okozott csapásokat és veszteségeket. Az 
ifjúság egy része a csatákban hullott e l ; más része a megváltozott 
viszonyok között nem folytathatta tanulását, s mikor az oskola 
helyiségei újra megnyíltak, tanítóknak és tanulóknak szorult szívvel, 
könnyes szemmel kellett látni a nagy változást. Éppen oly nehéz hely
zetben volt az oskola a tanárokra nézve is. A régiek közül Bolyai 
nyugalomba vonult, öregsége miatt; Eresei Jánost betegsége gátolta 
a taní tásban; a tanitástól eltiltattak: Dósa Elek és Török János, 
(székely vértanú), később el is fogattak; Hegedűs János akkor k i 
nevezett fiatal kezelő tanár volt; a kollégium vezetésének csaknem 
összes terhei Szász István-ra nehezedtek, mint egyedüli tanárra a 
múltból, a k i még munkabíró volt s az akkori katonai kormány 
által nem volt üldözve. 

Legsúlyosabb volt azonban az a csapás, mely a kollégiumot 
az 1848-iki változások közt anyagi tekintetben érte, mely lételét, 
fennállását is egy időre kétessé tette. A jobbágyság eltörlésével meg
szűntek az azzal j á ró szolgálmányok is. A mit azelőtt a pátronusok 
búza, bor, másféle dézma és pénzadományokban nyújtottak, s a 
melyek jelentékeny részét képezték a kollégium jövedelmének, mert 
nem csak a tanulók, deákok élelmezésének képezték alapját, hanem 
igen sokszor a kollégium más szükségeire jutott belőle, az most 
egyszerre megszűnt és kilátás sem volt, hogy egyhamar pótolható 
lesz. Ehhez járult a császári kormánynak az a felhívása, hogy min
den kollégium mutassa ki pénz-alapját, s az a fenyegetése, hogy a 
melyik intézet nem bir kellő alappal, be fog záratni. A maros-vá
sárhelyi kollégiumot ettől kellett megmenteni, mert a kimutatott 
alapot a kormány nem találta elégségesnek Minthogy a kormány
tól sem támogatást, sem elnézést várni nem lehetett, társadalmi 
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úton kellett kísérletet tenni. A mozgalom vezetője, gr. Teleki Do
mokos (gernyeszegi), a kollégium főgondnoka volt, k i azt ígérte, 
hogy adakozás útján a mennyi segély gyül a kollégium számára, 
60,000 írtig, minden tizedik ezer forintot ő fogja fizetni. A kollégium 
könyvtárában 3451. sz. a, levő gyűjtő könyvből 1859-ben Jenéi 
József akkori pénztáros által készített kimutatás szerint, erre a 
czélra 30,756 frt ajánltatott meg s ennek évi kamatját a pénztáros 
1750 frtra teszi. Ez az ajánlott tőke, s még időközben nyert más 
segélyek mentették meg kollégiumunkat a bezáratástól. Hozzá
járul tak e támogatáshoz Marosvásárhely polgárai, a marosi, gör-
gényi és kisküküllői ref. egyházmegyék egyházközségei s a bir
tokosság azon tagjai, kik e kollégiumban nyerték nevelésüket. íme, 
a mag nem volt hasztalan elvetve ! A növendékek meghallották a 
segélyre hívó szózatot, s tettekkel, áldozatokkal rótták le hálájukat 
az alma mater iránt, mely kebelén nevelte fel őket. 

A tanítás munkája többféle nehézségek közt indult meg. A 
kollégium helyiségeit egyszer kórházul, máskor laktanyának akarta 
elfoglalni a kormány. A tanítók, tanárok sűrűn váltakoztak. A m.-
vásárhelyi állást mindenik csak átmenetinek tekintette s igyekezett 
biztosabbat megszerezni. 

A tanítás különben a régi keretben vette kezdetét, követve a 
czászári minisztérium által megállapított tanrendszert. 1850-ben, a 
gimnáziumi és filozófiai tárgyak mellett, megkezdik a theologia ta
nítását is. Ez nem sok ideig tart, mert pár év múlva Kolozsvárott 
állíttatik fel az erdélyi ref. egyházkerület egyetlen papnöveldéje. 
Miként a többi kollégiumoknak, úgy Vásárhelyit is, a gimnázium 
nyolcz osztályon felül csak a két előkészítő osztály (praeparandia) 
hagyatik meg. 

A tanári karban történt változások közül megemlítendő itt, 
hogy Bolyai lemondása után, 1851-ben, a fizikára és mathézisre 
Szász Károly nagyenyedi tanár hivatik meg, de pár év múlva itt 
meghal. Dósa Elek 1852 május 9-én elfogatik, de ugyanazon év 
végén kiszabadul. Török Jánost még 1851-ben eltiltja a kormány a 
tanítástól; 1852 januárban elfogatik, Szebenbe viszik fogságba és 
csak 1854-ben érkezik vissza, hogy itt márczius 10-én vértanú ha
lált szenvedjen. Hegedűs János, Kasza Dániel pár évi itt működés 
után eltávoznak ; Hegedűs Kolozsvárra theologiai tanárnak, Kasza 
pedig Nagy-Enyedre. Uj tanároknak megválasztatnak : Molnár János, 
a Török helyére, Mentővich Ferencz, előbb nagykőrösi tanár a 
Kasza Dániel helyére. A régiek közül még munkaerőben vannak 
Szász István és Dósa Elek, de ez utóbbi, mint kompromittált , el 
van tiltva a tanítástól 1858-ban, a természetrajzi tanszékre Szabó 

4 
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Sámuel választatik meg. A tanítást a kollégiumban négy rendes 
tanáron kívül segédtanárok és váltakozó szaktanítók végzik. 

Ebben az állapotban van a kollégium 1861-ig. Ez év július 
11-én elrendeli az igazgató-tanács, hogy a kollégiumnál a j ogtanitás 
kezdessék meg és Dósa Elek a jövő tanév kezdetével a jogtanári 
állást foglalja el. Dósa az ekkor kiadott »ErdélyhoniJogtudomány« 
kézikönyve szerint, a honi köz-, magán- és pertan tanítását vállalja 
e l ; az észjogtan Molnár János, a magyar államisme Bihari Sándor 
tanárokra bizatik. Az erdélyi ev. ref. tanároknak 1864 májusban 
Marosvásárhelyt! tartott értekezlete, felhívás folytán, a négyéves 
jogtani tanfolyam életbe léptetése iránt javaslatot készített. E javas
lat értelmében a két első évi folyam mindenik erdélyi ref. főisko
lánál felállíttatott; a 3-ik, 4-ik évi tanfolyam helyéül Marosvásár
hely jelöltetett k i , oly módon, hogy négy új jogtanári szék felállí
tásával egészíttessék k i egy teljes jogakadémiai tanfolyammá. Miután 
ez a terv a felsőbbség minden fóruma, a király által is, helyben 
hagyatott, a maros-vásárhelyi jogakadémia megnyittatott 1864/5-ik 
tanév kezdetével. A teljes nyilvánossági jogot 1867 február 6-án 
nyerte meg és fennállott 1870 június végéig. A jogakadémia tanárai 
voltak: Dósa Elek, Petri Ádám, dr. Dósa Miklós, Székely József, 
dr. Yályi Gábor, Kőkösi Endre, Horváth Mózes. 

1870 június végén, az e. f. tanács a m.-vásárhelyi jogakadémiát 
a fennebb közölt okok miatt ideiglenesen megszüntette, s igy kollé
giumunknál a tudományok felsőbb fokú tanítása megszűnvén, ettől 
kezdve már középoskola lett, mint 8 osztályú gimnázium, fenn
tartva a legrégibb időktől kebelében létező elemi oskolát is, há rom 
osztálylyal. 

Az idők, a viszonyok megváltoztával tehát nemcsak jellege, 
hanem ezzel együtt munkaköre és feladata is megváltozott. Sem 
az egyháznak theologusokat, sem az államnak jogászokat nem ké
pez többé. Anyagi és szellemi erejét nem kell annyira megosztania, 
mint előbb, s igy szűkebb körű feladatának, a mely magában is 
elég nagy jelentőségű, teljesebb megvalósítására fordíthatja. Ettől 
fogva, a mi a tantervet, az adminisztrációt illeti, egyezik a többi 
testvér-kollégiummal. S e tekintetben különlegesség nem fordul elő 
az oskola életében. Feladata, a többi intézetekkel együtt, megfelelni 
a törvény kívánalmainak, a kor igényeinek. 

A kollégium vagyona, melyről fennebb már emlékeztünk, ado
mányokból csak lassankint, hosszú idő alatt gyűlt. A régi pátro-
nusok dézma-segélyei, mint a történet is megmutatta, nem voltak 
biztosak; a mint a viszonyok megváltoztak, meg is szűntek ezek; 
a kollégium pedig ezek nélkül majdnem a bukás szélére jutott. Az 
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absolut kormány által előidézett ezen legnagyobb szükségben aztán 
segítségül jö t t a protestáns hívek buzgósága s ez akkor biztosította 
az intézet fenmaradását. De csakis az elöljáróság megfeszített szor
galmának és óvatos gazdálkodásának köszönhető, hogy a rendel
kezésére adott eszközök bir tokában mostanig megtartotta az in
tézetet. 

A legújabb országos középiskolai törvény kívánalmai azonban 
oly magasra vannak emelve, hogy azoknak a kollégium mostani 
anyagi erejével meg nem felelhet. Ezért az elöljáróság részletes k i 
mutatást készített a vagyoni állapotról, hogy ennek alapján állami 
segélyt eszközöljen ki . Az elöljáróság több izben föl volt híva, hogy 
a tanerők szaporításáról gondoskodjék, mert a jelenlegi állapot 
nem felel meg a szükségletnek; az állásokra kihirdetett pályázatok 
azonban nem vezettek kellő eredményre. Ennek lehetett többféle 
oka, de egyik bizonyára az volt, hogy nem Ígérhetett és biztosit
hatott kellő díjazást az alkalmazandóknak. Ezért segélynyerés végett 
lépéseket tett. Az ezen czélra összeállított normál költségvetésből, 
mely még a múlt év őszén fölterjesztetett az egyetemes konvent 
útján a vallás- és közoktat. m. kir. minisztériumhoz, kitetszik, hogy 
a kollégium teljes fölszerelésén kívül, a tanerőkkel való ellátásra is, 
szüksége van a kollégiumnak évenkintjelentékeny segélyre. Ugyanis, 
teszen az 

összes szükséglet 51,347 frt, 36 kr. 
összes fedezete pedig csak . . . . 37,347 » 36 » 

mutatkozik hiány . . 14,000 frt, 00 kr. 
Ennyi évi segély kívántatik arra, hogy kollégiumunk az or

szágos törvény által megállapított föltételeknek megfelelő intézetté 
fejlesztessék. Vagyonviszonyait, alapitványait lásd részletezve' hát
rább , a XII. szakaszban. 

• * 

A kollégium azon gondnokainak és rendes tanárainak 
névsora, kik 1860 óta a» kollégium szolgálatában állot
tak, de azóta vagy elhaltak, vagy állásukról önkint 

lemondottak 

1845—.1873. Bánffy János bá ró , főgondnok. f 1873 XII/8. 
1856—1876. Teleki Domokos gróf, főgondnok. Maros-Vásár

hely város orsz. képviselője az 1865-iki és az azt 
követő pesti országgyűlésen, f 1876 V / l . 

1874—1884. Antal László dr., orvos, Marosvásárhely tiszti 
főorvosa; főgondnok. f 1884 XII/28. 

'4* 
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1879—1895. Kemény Domokos báró , főgondnok. A m.-vásár
helyi választó-kerület volt orsz. képviselője; beteg
ség miatt visszavonult. 

1885—1892. Bánffy Zoltán báró , főgondnok. Maros-Tordam 
főispánja, f 1892-ben. 

1838-—1872. Antal Imre, kollégiumi gondnok. Marosszék fő
jegyzője és országgyűlési képviselője 1848—1849-

' ben a kolozsvári, pesties debreczeni országgyűlé
seken, f 1872-ben. 

1859—1861. Péterfi Pál, orvostudor, kollégiumi gondnok, f 
1861-ben. 

1861—1874. Antal László, orvostudor, kollégiumi gondnok; 
országos kórházi főorvos. 

1874— 1875. Bánffy Endre báró , gondnok, f 1875-ben. 
1875— 1879. Kabos László, gondnok, királyi táblai tanácselnök, 

f 1879-ben. 
1875—1885. Szentiványi Kálmán, gondnok, Maros-Tordam. 

alispánja. 1885-ben országgy. képviselővé válasz
tatván, a gondnokságról lemondott. 

1879—1883. Dósa Miklós dr., gondnok, királyi itélő táblai biró. 
f 1883-ban. 

1884—1889. Illyés Károly, gondnok, királyi itélő táblai biró-
1889-ben kúriai biróvá neveztetvén kí, Budapestre 
ment s gondnoki állásáról lemondott. 

1853—1863. Molnár János, filozófia r. tanára, f 1863-ban. 
1826—1867. Dósa Elek jogtudor, a kollégium nagynevű jog

tanára. Az absolut kormány alatt a marosi ref. 
egyházmegye főgondnoka. Az 1865-iki kolozsvári 
és a következő budapesti országgyűlésen Maros-
Vásárhely képviselője volt. E minőségben válasz
totta az országgyűlés alelnökké, s az igazságügyi 
bizottság elnökévé, f Pesten, 1867 nov. 19-én. 
Mint iró két becses*munkával gazdagította a ma
gyar jogtudományt, u. m. „Erdélyhoni jogtudo
mány« 3 kötet, a magyar tud. akadémia a munka 
szerzőjét előbb levelező-, később, 1865-ben tisz
teleti taggá választotta s a munkát 200 arany 
jutalomban részesítette; továbbá az »Erdélyhoni 
e vangolic o-reform átusok jog tana« 1 kötet. Mind
két munka jelentékeny befolyással volt a ma
gyar jogismeretek terjesztésére s a jog tudomány 
fejlődésére. 
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1856- 1879. Mentovich Ferencz, a mennyiség és természettan r. 
tanára, f 1879-ben. Mint költő, különféle tárgyú, 
de mindig hangulatos, tiszta érzésű lyrai művei 
által közelismerést és kedveltségét vivott ki ' ; ter
mészettudományi munkáiban az uj világnézlet 
határozott hívének va l lo t t amagá t ; munkái t t iszta , 
világos fölfogás, könnyű, kellemes előadás tették 
vonzóvá. 

1857— 1868. Szabó Sámuel^ a természetrajz és vegytan r. ta
nára. 1868-ban a kolozsvári ref. kollégiumhoz vá
lasztatott rendes tanárrá. L d . a kolozsvári kollé
gium működő tanárai közt. 

1857- -1883. Urr György, ó-klasszikai nyelvek r. tanára, f 
1883-ban. 

1865—1871. Szász Béla, a filozófia r. tanára. 1871-ben Kolozs
várra választatott meg a ref. kollégiumhoz; ké
sőbb a kolozsvári m. kir. tud.-egyetemen a filo
zófia r. tanára lőn. A Kisfaludy-Társaság, a M . 
Tudományos Akadémia, az Erdélyi Irodalmi-Tár
saság és a Protest. Irodalmi Társaság r. tagja. 

1869—1874. Elekes Károly, a természetrajz és vegytan r. ta
nára. 1874-ben Nagy-Enyedre választatott meg a 
Bethlen-kollégiumhoz hasonló minőségben. L d . a 
n.-enyedi kollégium működő tanárai közt. 

1868—1871. Dósa Miklós dr., jogtanár, i 87l-ben kineveztetvén 
a m.-vásárhelyi kir. Ítélőtáblához bírónak, tanári 
állásáról lemondott. 

1877 — 1890. Demeter Károly dr., a. természetrajz és vegytan 
r. tanára, f 1890-ben, írói munkásságot a növény
tan körében fejtett k i . Értekezései a Utriculaceák 
szövettanával, mohákkal és gombafélékkel foglal
koznak. 

1857—1893. Göldner Nándor, a néme tnye lv t aná ra . 1893-ban 
nyugdijba vonult s jelenleg mint a kollégium pénz
tárosa működik. 

A maros-vásárhelyi kollégium elöljárósága és tanító-
testülete. 

A) E l ö l j á r ó s á g . 

Báró Kemény Kálmán, főgondnok; kir. kamarás , főrendiházi 
tag, Maros-Tordamegye főispánja. 
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Dósa Elek, gondnok; Maros-Tordamegye főjegyzője, helyettes 
alispán, a marosi ref. egyházmegye főgondnoka. 

Dósa Gábor, gondnok; királyi itélő-táblai biró M.-Vásárhelytt. 
Rendes tagjai az elöljáróságnak az egyházkerületi közgyűlés 

által választott s alább nevezett rendes t anárok ; tanácskozó tagjai : 
a kollégiumi pénztáros, ügyvéd és orvos. 

B) T a n á r o k é s t a n i t ó k. 

a) A főgimnáziumban. 

1. Bihari Sándor, a történelem rendes t aná ra ; jogosítványa 
kelt: a vallás és közokt. miniszter 22,291/1889. sz. a. Az erdélyi ev. 
ref. egyházkerületi igazgató-tanácsnak, a közfőtörvényszéknek tagja, 
az egyetemes konventnek világi -pót-tagja, a marosvásárhelyi ev. 
ref. egyháztanácsnak, az egyházi képviselőtestületnek és a marosi 
egyházmegye közgyűlésének tagja, a »Kemény Zsigmond-Társaság« 
választmányi és a Magyar Történelmi Társulat r. tagja, a maros
vásárhelyi Stefánia-kisdedóvó-intézet igazgatója, a m.-vásárhelyi 
kaszinó, a m.-vásárhelyi és maros-széki honvéd-egylet, a Vörös
kereszt-egylet helyi választmányának és az Emke helyi választ
mányának alelnöke, a Székely közművelődési és közgazdasági 
és muzeum-egyletnek választmányi tagja, a m.-vásárhelyi szabad
elvű párt és a takarékpénztár felügyelő-bizottságának elnöke, a 
dr. Gecse Dániel Emberszereteti Intézete igazgató-választmányának 
jegyzője. 

Irodalmi működése. A helyi, a kolozsvári és néhány fővárosi lapban 
politikai és társadalmi czikkeket irt, íökint az alkotmány helyreállítását követő 
években. Megírta a Gecse emberszereteti intézet 50 éves és a Stefánia-kisded-
ővö-intézet 40 éves történetét. 

2. Horváth Gáspár, a magyar irodalom és bölcsészet rendes 
t a n á r a ; jogosítványa kelt: 1889/22,291. közokt. m. sz. a. A m.-vá
sárhelyi ev. ref. egyháztanács és egyh. képviselő-testület tagja, a 
gr. Teleki-könyvtár őre. 

Irodalmi működése. Irt, mint igazgató, tanévet megnyitó és bezáró be
szédeket, kiadva a" kollégiumi értesitőben ; munkatársa volt a „Székely Köz-
löny"-nek; több éven át felelős szerkesztője a „Székely Hirlap"-nak. 

3. Koncz József, a latin nyelv rendes tanára ; jogosítványa 
kelt: 1889/22,291. közokt. m. sz a. A kollégiumi k ö m v t á r őre, a 
m.-vásárhelyi ev. ref. egyháztanács, egyh. képviselő-testület és egyh. 
iskolaszék tagja, a Stefánia-kisdedóvó-intézet, a Kemény Zs.-Tár-
saság, a maros-tordamegyei ált. tan. testület, a Magyar Történelmi 
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Társulat, a Magy. Prot. Irodalmi Társaság választmányi tagja, a gróf 
Teleki-nemzetség levéltárának felügyelője. 

Irodalmi működése. A m.-vásárhelyi ev. ref. kollégium könyvtárának 
és nyomdájának ismertetése 1876—7. iskolai évi Értesítőben és másodszor 
1879. a Magyar Könyvszemlében. — Bethlen Gábor fejedelem végrendelete; 
történeti bevezetéssel és jegyzetekkel kisérve. Külön lenyomat a ISÍYásárhelytt 
megjelent „Erdélyi Hiradő"-böl. 1878.—A m.-vásárhelyi ref. kollégium könyv
nyomdájának száz éves története. 1887. — A m.-vásárhelyi ev. ref. kollégium 
története. Külön lenyomat a kollégium 1883—88. és 1894—5. isk. évi Értesitői-

' bői. — Tofeus Mihály erdélyi ev. ref. püspök élete. Külön lenyomat a Protes
táns Közlöny-bői. 1893. Kolozsvár. — Folyóiratokban és lapokban megjelent 
dolgozatai, egyházi és politikai, irodalom- és művelődés-történeti levelek, ok
mányok, fejedelmekről, püspökökről és más nevezetes emberekről, mint Szen-
ezi Molnár Albert és Pápai Páriz Ferencz naplói, Péchi Simon levelei, sat. 
kiadásai. — A kollégium története I. rész. — Továbbá: Egyházi és politikai 
történelmi okmányok napfényre hozása, ismertetése lapokban, folyóiratokban: 
Történelmi Tárban Széchi Mária, Wesselényi Ferenczné, Zrínyi Péter és Witt-
nj'édi István levelei. 1667. — Hadtörténelmi közleményekben: Zrínyi Miklós 
1664. téli hadjáratáról levelek. — A bujdosó magyarok hadi szabályzata 1676— 
78-ból. — Görgényvára hadi fölszerelései a XVII. század utolsó tizedében. —-
Karaffa rendeletei s a német sergek mozdulatairól tudósítások, 1687. — A hét 
éves háborúból hadi tudósítások. — A Protestáns Közlönyben: Egyházi és iskolai 
történeti adatok a XVII. századból. — Magyar gazdasági történelmi szemlében : 
I. Rákóczi György fejedelem gazdasági utasítása, 1634. — Csepregi Turkovics 
Mihály kolozsmonostori harminczados punktumai a harminczadokról. 

A. Páll Károly, a mennyiségtan rendes t aná ra ; jogosítványa 
kelt: 22291/1889. közokt. m. sz. a. A kollégiumi könyvtár segéd
őre, a VIII. oszt. vezetője, a helyi ev. ref. egyh. tanácsnak, egyh. 
képviselő-testületnek, egyh. oskolaszéknek tagja, egyház-községi 
számvevő, a m.-vásárhelyi kaszinó pénztárosa. 

Irodalmi működése. Tanügyi czikkeket közölt a „Magyar Tanügye-ben. 
Vegyes tartalmuakat a „Nemzet", „Kolozsvár", „Pesti Napló", „Magyar Nyelv
őrében , „Mathematikai Lapok"-ban, „Földrajzi Közleményck"-ben és a „Ter
mészettudományi Közlöny"-ben. 

5. Bedőházi János, a mennyiség-, természet- és vegytan ren
des t aná ra ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1878. A VH-ik osz
tály vezetője, a természettani szertár őre, a m.-vásárhelyi ev. ref. 
egyháztanácsnak, egyh. képviselő-testületnek, egyh. oskolaszéknek 
tagja, a városi képv. testület, a Kemény Zs.-Társ. és a m.-torda-
.megyei áll. tan. testület tagja. 

Irodalmi működése. A természettudományok módszeréről. Értekezés. 
Marosvásárhely, 1882. — Anakreoni dalok (fordította) 1885. Marosvásárhely. — 
„Maros-Vásárhely" czimü lapot szerkesztette 1892. május—1893. júliusig. Meg
jelent hetenkint kétszer. — Igazgatói alkalmi beszédek. Megjelentek a maros
vásárhelyi ev. ref. kollégium 1887-8., 1888—9., 1889-90., 1890-1., 1891—2., 
1892—3. évi Értesítőkben. — Költemények. Kolozsvár, 1895. 

6. Lakatos Sámuel, a magyar nyelv s irodalom és történe-
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lem rendes t aná ra ; tanárvizsgálatot tett 1882-ben Kolozsvártt. A 
Il-ik oszt. vezetője,.. az ifjúsági önképzőkör elnöke, a kollégiumi 
elemi oskola igazgatója, a helyi ev. ref. egyh. tanács, egyh. kép
viselő-testület és egyh. oskolaszék tagja, a Stefánia-kisdedóvó
egylet vál. tagja, a maros-tordamegyei ált. tan. testület elnöke, a 
m -vásárhelyi Dalkör vál. tagja, a kaszinó könyvtárnoka. 

Irodalmi működése. Fordítások (angolból) — Éva, a rabnő; beszély, 
megjelent az „Erdély" 1874-iki évfolyamában.— A reformatio tana ; megjelent 
az Erdélyi Prot. Közlöny 1875. évfolyamában. — Hollandból: A katholikus 
egyház Hollandban; korrajz, megj. az Erdélyi Prot. Közlöny 1875. évf.-ban. — 
A „padláson" és „Hermann apró meséje", elbeszélések az Erdélyi Figyelő 1880. 
évfolyamában..— Az aesthetikai érzék, mint ismeretünk egyik forrása; megj. 
a Magyar Philos. Szemle 1885. IV. füzetében. — Eredetiek: Bajza József, mint 
lyrikus; megj. a Koszorú 1882. május havi füzetében. Budapest, a Petőfi-társ. 
kiad. — Martonosi Gyűjtő Sándor, egy székely dalnok, mint szabadságharezos. 
Megj. M.-Vásárhelytt, a Figyelő 1884. évfolyamában. — A magyar helyesírásról. 
Megj. a Maros-Tordam. ált. tantestület I. évkönyvében, 1886. — Még egyszer 
a „Fordul elő". Megj. a Magyar Nyelvőr 1884. decz. fűz. — A nyelvtanítás és 
nyelvtanulás a gimnáziumban, Megj. M.-Vásárhelyt!, a ref. koll. 1885—6. évi 
Értesitőjében. — Ötven év a m.-vásárhelyi Kaszinó életéből. Önállóan megjelent 
M.-Vásárhelytt, 1886. — A nyelvjárások és az irodalmi nyelv. Megj. a M.-Tordani. 
ált. tan. test. II. évkönyvében. — Az állam és a nevelés. Megjelent a Prot. 
Közlöny 1892. évfolyamában. — Egy lényeges hiány latin nyelvtanainkban. 
Erdélyi Prot. Közlöny, 1887. — A székely föld és Jókai. Megjelent M.-Vásár
helytt, 1893. 

7. Horváth József, a klasszika literatura rendes t aná ra ; tanár
vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1885. A főgimnázium igazgatója, a 
m.-vásárhelyi ev. ref. egyháztanács, egyházi képviselő test., egyh. 
oskolaszék tagja, stb. 

Irodalmi működése. „Egy vig íiczkó". Björson elbeszélése, németből for-" 
ditva. Megjelent az Erdélyi Figyelő 1879. évi 4—17. és 1880. évi 1—6. számaiban. 
— Az ó-kori klasszikusok hetye gímn. oktatásunkban. Megjelent a kollégium 
1885—6. Értesitőjében. — Tanügyi és társadalmi czikkek különböző lapokban. 

8. Gyulai D. Kálmán, a természetrajz és földrajz rendes 
t aná ra ; tanárvizgálatot tett Kolozsvártt, 1883-ban. A koll. előljáró-
sági gyűlések jegyzője, a természetrajzi gyűjtemény őre, a helybeli 
állami fa-, fém- és agyag-ipari szakoskola vegy- és agyag-szertárá
nak felügyelője, a m.-vásárhelyi ref. egyháztanácsnak, egyh. képv. 
testületnek, az egyh. oskolaszéknek, a Ki r . Magy. Természettudo
mányi Társulatnak és az iparosok, meg segédek oktatására alakult 
bizottságnak rendes tagja. 

Irodalmiműködése.Ériekezései: „A folyami rák makroskopos boneztana." 
„Az erdélyi kristályos palák." Megjelentek Kolozsvártt, az Orvostermészettud. 
Értesítőben, 1878-80. — „Sáskáink" és „A természet háztartása". Megjelentek : 
előbbi a hődmező-vásárhelyi, utóbbi a m.-vásárhelyi ev. ref. koll. 1888—9. és 
1893-4, évi Értesítőkben. 
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9. Csiki Lajos, a klasszika literatura rendes tanára ; tanár
vizsgálatot tett Budapesten, 1893-ban. A IV. oszt. vezetője, kollé
giumi gazdasági felügyelő, a zene- s ének-karnak és a nyomdának 
felügyelője, az ifjúsági önképzőkörnek alelnöke, a m.-vásárhelyi 
ref. egyháztanácsnak, egyh. Jképviselő-testületnek, egyh. oskolaszék
nek és a filológiai társaságnak rendes tagja. 

10. Molnár Albert, helybeli ev. ref. lelkész; vallástanár. 
11. Király Béla, tanárjelölt, ideiglenesen alkalmazva a német

nyelv taní tására ; az V. osztály vezetője, internátusi felügyelő. 
12. Trozner Lajos, ev. ref. papjelölt, ideiglenes alkalmazás

ban. Tt. a vallást I—IV., magyart II., történelmet III., a II. osztály 
vezetője, kontraszenior, kegykosztosok felügyelője. 

13. Zach Antal, ének- és zene-tanító, állandólag alkalmazva; 
a zeneszertár őre. 

14. Chevassus Ferencz, to rna tani tó , ' állandólag alkalmazva; 
a tornaszertár őre. Tanított az elemi oskolában is. 

15. Wenger Félix, franczia nyelvtanító, ideiglenesen alkal
mazva. Tt. franczia nyelvet az V—VIII. osztályokból önkint vál-'. 
lalkozottaknak. 

b) Az elemi oskolában 

1. Veress Gábor, oki. tanító, ideiglenesen alkalmazva. Taní
totta a IV. e. osztályt; alkalmazva volt a gimnáziumban is az 
irás és az alsóbb osztályokban az ének tanítására. 

2. Nagy Dénes, oki. tanitó, ideiglenesen alkalmazva. Taní
totta a II. e. osztályt. 

3. Erdélyi Béla, papjelölt, ideiglenesen alkalmazva. Tanította 
a III. e. osztályt. 

4. Péterfi Károly, rajztanító, állandólag alkalmazva. Tanította 
a szabadkézi rajzot. 



V. 

A székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium. 
(Képpel.) 

A székelyudvarhelyi kollégium első alapitója Bethlen János, 
Apafi Mihály erd. fejedelem kanczellárja volt, 1670-ben. Mint tri
viális oskola, már a XVII . század elején annyira fejlődött, hogy 
benne nemcsak a helybeli, hanem a vidéki hitsorsósok fiúgyermekei 
is egy tanító (ludi magister) vezetése alatt (ki egyszersmind egyház
községi kántor is volt) az írásban, olvasásban, számvetésben s az 
újított (Kálvin-féle) vallás hitágazataiban és a latin nyelv elemeiben 
rendes oktatást nyertek. Bethlen János, az emiitett év márczius 
15-én, 1000 arany alapítványt-tett »az udvarhelyi orthodoxa scho-
lának« s ezen alapítvány folytán az oskola gimnáziumi rangra 
emelkedett. Bethlen a gimnázium első rektorául Letenyei Pált hivta 
meg, a ki az alsóbb tanulók számára a következő négy osztályt 
állította fel: etymólogia, syntaxis, poésis és rhetorica s mindenik 
tanítását egy-egy praeceptorra bizta. 0 maga a felsőbb tanulókat 
(deákokat) oktatta. A triviális oskola helyére az alapító, Bethlen 
János, segítségével már előzetesen néhány szobából álló épületet 
emeltetett. A rektor fizetése 120, a praeceptoroké 30—30 írtban 
állapíttatott meg. 

Rozgonyi János, tanár 1680—1685, a négy meglevő osztályon 
kívül a párvistákés rudimentisták osztályát állította fel. 

Borosnyai Lukács János, a későbbi erdélyi püspök, rektorsága 
idejében (1735—1751,) már hat osztályról tétetik említés, úgymint : 
rhetorica, poetica, syntactica, grammatica, conjunctica és elementa-
ria. Ez időtől kezdve az oskolai officiálisok (senior, contra) és a 







59 

praeceptorok az oskola növendékeiből teltek k i , honnan a papi 
pályára léphettek. 

Kis Gergely alatt (1768—1787) a hat gimn. osztály a logica 
és görög osztálylyal megszap.orittato.tt. Neki sikerült, felállítani a 
második tanári széket. 1771—72-ben,br. Dániel István főgondnok 
hathatós támogatása mellett, 16,000 frt költséggel kibővítette és űj 
emelettel látta el a kollégium épületét. Az oskola tőkepénzeit mind
amellett annyira gyarapithatta, leginkább az erdélyi református fő
urak adományai és alapitványai folytán, hogy 32,000 frtot hagyott 
az oskola kasszájában 19 évi tanárkodása után. Anyagi és szelle
mi tekintetben új körszakot, új irányt honosított meg az intézet 
történetében. Rendbehozta az oskola tanulmányi és fegyelmi ügyeit. 
Népszerűvé és látogatottá tette az intézetet. A tanulók ellátásáról 
gondoskodott, az expozicionális étkezési rendszer felállításával, mi 
abból áll, hogy a tanulók héttagú csoportokká egyesülve, rendre 
főzetnek a hét napjain ebédet és vacsorát, miből három szolga
tanuló, a társaságnak teljesített apró szolgálatokért, ingyen részesül, 
úgy, hogy a szegénysorsu tanulók ily módon minden hazulról nyert 
segély nélkül kiképezhetik magukat a különböző életpályákra. Egyik 
üa, Kiss József, 1829-ben, 32,000 pfrtot hagyott az intézetnek köz
szükségletekre és tanulók segélyezésére, miből évenkint 50 tanuló 
kap 25 frt. 20 kr. segélyt. Az alapítvány életbe lépte óta 63,000 frt 
osztatott k i már eddig is a Kis József-féle alapítvány kamataiból. 
Kis Gergelyt méltán tekinthetjük, nevezhetjük az udvarhelyi 
kollégium második megalapítójának. 

1801-ben felállítják a harmadik tanszéket. A három tanszék 
a theologiai, philosophiai és literatúrai volt. 1832-ben a negyedik, a 
jogi tanszék is létesül, ekkor az intézet főiskolai rangra emelke
dik. A nyolcz osztályú gimnáziumban fősűly a latin nyelv tanítá
sára volt fordítva. A felsőbb osztályokban a jelesebb római írók : 
Cicero, Sallustius, Ovidius, Horatius, Yirgilius, stb. müvei nagy ter
jedelemben tanít tat tak; a jobb tanulók jól tudtak latin nyelven irni, 
és beszélni is. A deákságra való fölvétel alkalmával is a latin 
nyelvbeli jártasság volt a főmérték. 

A deákok há rom szakosztályban tanultak: bölcsészek, jogá
szok és theologusok osztályában. Mindenik szakosztály két-két évi 
tanfolyamból állott. A hallgatók meg voltak különböztetve 1-ső és 
2-od évesekre. Az első- és másod-évesek együtt jár tak előadásokra, 
egyik évben az első, másik évben a második évi tárgyakat hall
gatván. A negyvenes években mindenik szakosztálynak 40-—50 hall
gatója volt, úgy. hogy a deákok száma 13)0—150 között váltakozott. 
Az intézet növendékeit Udvarhelyszéken kivül Háromszék és Erdő-

http://megszap.orittato.tt
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vidék szolgáltatta. Azonban, a Szabó György tanár (1814—1855.) 
révén hírnévre jutott főiskola nem soká működhetet t zavartalanul, 
mert bekövetkeztek a 48-iki események. »Szabó György minden 
irányban hatva, fáradalmat nem ismerő tevékenységével és áldo
zatkészségével odaemelte az oskolát, hogy bizonynyal honunk egyik 
tanintézete sem szárny alá-azt túl s még más vallásfelekezetül ta
nulók is számosan jöttek oda. Ő ébresztette fel a tanulók lelkében 
a tudás vágyát, ő, kit az ifjúság atyjakint szeretett, hajnaltól estig 
tanított nem kötelezett tantárgyakat. S nem volt alatta a kollégium
ban egy is, ki megfeszített szorgalommal ne tanult volna. Átalakitá 
üdvös irányban a cfiatalság szellemét, beszerezte saját pénzén a ter
mészettani készleteket, főldabroszokat.« Igy emlékezik meg bá ró 
Orbán Balázs, k i a negyvenes években e kollégiumban tanult, a 
»Székelyföld leirása« czimü müve I. kötetének 54. lapján egykori 
t anárá ró l : Szabó Györgyről. 

A szabadságharcz lezajlása után Szabó, Magyarosi és Kis Fe
rencz tanárok, 1850. április 8.-án, kezdették alakítani az oskolát; vagy 
40 kisebb-nagyobb tanulót toborzottak össze s az 1850—51 tanév 
elején már osztályokat is tudtak összeállítani. De az abszolút kor
mány nem engedte meg a jogtanítást Sőt a kollégium a Thun-
féle rendszer által egészen más alakot nyert. Nyolcz osztályú gim
náziummá alakították át s 1852-ben a theologiai tanfolyam is 
végleg megszűnt. 

Az erdéfyi ref. egyházi főtanács, mihelyt visszanyertük autonóm 
állásunkat, már 1860. elején összehívott egy tanügyi bizottságot, 
mely elkészítette a »Szervezeti Javaslatot«. E szerint, a középoskola 
hat osztályból állott, megtoldva előbb három, azután két évi böl
csészeti tanfolyammal és a jogtanitás is az erdélyi négy főoskolánál 
megkezdetett, mely azonban csak 1870-ig tartott, ekkor mindenik 
kollégiumnál végleg megszüntettetett. 1884-ben a két évi bölcseleti 
tanfolyam, mely a 7-ik és 8-ik gimnáziumi osztálynak felel meg, a 
konventi tanterv értelmében megszűnt. E szerint, e kollégium je
lenleg nyolcz osztályú főgimnáziumból és egy vele kapcsolatos 
négyosztályu előkészítő elemi oskolából áll. 

Az intézet 1848—49-ben sok kárt szenvedett; gyűjteményeit, 
a nagy könyvtár kivételével, az oskolába elszállásolt oláhok fel
dúlták. Ezen -kívül'a városra vetett sarczpénzből 10,000 frtot kellett 
a kollégiumnak kifizetnie. 1856-ban felállították az ötödik tanszéket. 
A hatodik és hetedik 1888-ban, a nyolczadik rendes tanári szék 
az 1895. év tavaszán töltetett be. Az intézetnek ez idő szerint nyolcz 
rendes tanára van, a kilencze^ik tanszék helyettes tanárra l van 
betöltve. 
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Az intézet tanárai külföldi egyetemeken tanult kiváló papokból 
kerültek k i , egészen a legújabb ideig. A professorok közül Borosnyai 
Lukács János, Zágoni és Bodola Sámuel az erd. ev. ref. püspökök 
diszes sorába emelkedtek. Kiss Gergely, Zilahi Sebes János, Szi-
gethy, Magyarosi Sz. József, Szabó György példányképül szolgál
hatnak mindenkor az ifjabb tanári nemzedéknek. A gondnokok két 
századon át, nagyrészben az első alapitó, Bethlen János családjából 
teltek ki , az eddig ismert 43 kurátorból 13-at szolgáltatott a beth
leni gróf Bethlen-család. 

A fejedelmi alapítványokkal gazdagon ellátott nagyenyedi fő-
oskolát kivéve, aránylag az udvarhelyi kollégiumban tanult legtöbb 
szegénysorsu tanuló a nagyszámú alapítványokon és az expozíción 
(együttétkezés). A század elején már 50—60 alumneum volt, jelen
leg 26 alapítványból több, mint 80 növendék nyer jutalmat, se
gélypénzt és ösztöndijat. 

1801-ben az oskola fentartási költsége a tanulódnak adott se
gélyekkel együtt 3648 m. forintra ment. 1846-ban, tehát ezelőtt 50 
évvel, a főiskola (a gimnázium, jogi és theologiai akadémia) összes 
évi kiadása 15,583 m. forintból kitelt. 1895-re a főgimnázium és az 
elemi oskola szükséglete 23,538 frt. és 95 krban van előirányozva. 

A kollégium tőkepénzeinek összege tett 1864-ben 162,304 frt 
80 krt. o. ér tékben; 18?i-ben 174,903 frt. 77 krt; 1884-ben 210,390 
frt 87 krt és 1894-ben 171,983 frt. 44 krt. Az utóbbi 30 év alatt a 
kollégium elöljárósága 107,834 írt. 54 kr befektetést csinált s 
mégis majdnem 10,000 frttal növekedett tőkepénze ez idő alatt. 
A befektetések ezek: 1. 1865—68-ig épített egy emeletes tanári lakot 
6290 frt. és 31 kr. költséggel; 2. 1868-ban az akkori auditóriumot 
3084 frt. 21 kr. áldozattal átalakíttatta; 3. 1886—87-ben mintegy 
50,000 frtot költött a kollégium-épület kibővítésére, átalakítására 
és belső felszereléseire; 4. 1889. év után 8460 frtön telkeket vásá
rolt az intézet közvetlen szomszédságában a későbbi építkezésekre ; 
1894—95-ben 40,000 frtnyi befektetéssel egy emeletes pénzügyi bér
házat építtetett. 

A kollégium összes vagyona mintegy 400,000 frtnyi értéket 
képvisel, ennek felerészét a fekvőségek teszik, ideértve a kollégium 
épületét is felszereléseivel együtt, a tanári lakásokat, bérházakat és 
a 40 holdnyi külső birtokot. 

Az intézet legrégibb jegyzőkönyvében sem az évenkint felvett 
új tanulókról, sem a subskrib áltakról nincsen feljegyzés. 

Az 1753—54-ik évtől az 1894 -95 ik év végéig fölvétetett 
összesen 11,690 új tanuló. 

Az 1670-ik évtől 1708—9-ik év kezdetéig a legrégibb jegyző-. 
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könyvben 1014 tanuló van kimutatva »subscriptio« jelzése nélkül. 
Az 1708 — 9-ik oskolai évtől az 1871—72-ik év végéig, mikor a 
»subscriptio« az intézetben végleg megszűnt, eltekintve az ötvenes 
évektől, a mikor »subscriptio« nem volt, az összes subskribáltak 
száma 3384. 

Az 1851—52-ik évtől az 1894—95-ik év végéig e kollégiumban 
érettségi vizsgálatot tett összesen 655 tanuló, ebből az utóbbi 20 
évre 299 esik. 

Az évenként vizsgálatot tett tanulók számáról csak 1817-en 
kezdve vannak megbízható adatok. 

Az intézetben nagyobb alapítványokat tettek : 1829-ben Kiss 
József 80,000 v. r. frtot (32,000 pfrl); 1835-ben Gál Mihály 40,000 
v. r. frtot; ugyancsak akkor rétyi Gazda, József 5000 frtot; 1852-
ben gróf Teleki Domokos, kollégiumi főgondnok, 5000 pfrtot; 
1856-ban az udvarhelyi, erdőyidéki és a háromszéki egyházköz
ségek, azok papjai és tanítói mintegy 30,000 frtot; Udvarhely 
város polgársága mintegy 7000 frtot. (Az 1856-beli ajánlatok és 
alapítványok jórészét nem lehetett behajtani); 1866-ban Magyarósi 
Szőke József, kollégiumi tanár, 8—10,000 frt értékű vagyonát a 
kollégiumra hagyta; ugyanekkor Gidófalvi Gábor 10,000 frtot, ala
pí tványában megjelölt cáélokra; 1894-ben az erd. ev. ref egyház
kerület 3000 frt. alapítványt tett. 

Az alapitványtevők fenkölt nemes gondolkozásának a meg
örökítésére itt közöljük Kiss József és Gidófalvi Gáborné végren
deleteit, a mint következnek. 

Baczkaniadarasi Kiss József végrendelete a sz.-udvarhelyi kollégium szá
mára, kelt Magyar-Igenben, 1829. év május 10-ik napján. A hagyományozott 
összeg 80,000 v. V . Rforint. 

A végrendelet bevezető sorai után, hol jelzi, hogy mindazon ingó és in
gatlan vagyonairól rendelkezik, melyek neki egyenes és tulajdon keresményei, 
következőleg intézkedik: 

„1-ör. Kiss Ferencz és Sámuel öcséim az universalis haeresek mindenekbe, 
sub mutua evictione et requiro ea, atque mutua successione, ha valamelyiknek 
defectussa maradékaiban történnék is; a ki pedig közüllök ugyancsak, de utol
jára deíiciálna, annak Jibera dispositiöja leszen annyiban, hogy rendelést te
hessen, de -megkötődik ezen testamentaria dispositrom által ahha, hogy ren
delését a közjó elő mozdítás ár a és igy valamely piiblicum instituiumhoz kösse. 
Azon esetre, ha azt nem tenné és mind Kiss Ferencz, mind Kiss Sámuel ötséim 
akár magok, akár maradékjaikba deíiciálnának, Universalis haeres az in hae-
rentiákra nézve a sz.-udvarhelyi Beformatum Collegium lészen.a 

A következő 2-ik, 3-ik, 4-ik, 5-ik, 6-ik és 7-ik pontok alatt kijelöli, hogy 
rokonai honnan és mennyi hagyományban részesüljenek, s ezek után követ
keznek „Azon pontok, melyeknek az universalis haeresek successiójok áltál 
vétele előtt teljesedni kell, a következendők": 

„l-ször, Pia fundatiókról gondoskodván, meghatároztam, hogy azt egészen 
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concentráljam Udvarhelyre, mert sok több okaim között nevezetes az, hogy 
a megaprósitott fundatiő czélra nem vezet, hogy tehát a Nemes Székely Nem
zethez viseltető atyafiságos indulatomat, az udvarhelyi Ns. Reformatum Colle-
giumhoz vonzó hálámat egész mértékben bizonyíthassam, a sz.-udvarhelyi Ns. 
Reformatum Collegiumnak szántam s következőleg ezennel hagyok és legalok is 
Conventiős ezüst pénzben 32 ezer, azaz, harminczkétezer Rénens forintokat, 
melyek Bécsi váltó czédulában 80 ezer, azaz, Rforintok v. v. nyolczvanezer. 
Mely 80 ezer Rforintok v. v. kiűzetés módja és rendje e lészen" : 

„2-szor, Goritractusok mellett, állván most elocalva mintegy 40,000, azaz, 
negyvenezer Rforintom váltó czédulába, ezen contractusok töstént adassanak 
által a sz.-udvarhelyi Reformatum Collegiumnak, és Testamentumom felnyitása 
napjától kezdve oda foeneráljanak, az alább kifejezendő czél és regulatio sze
rint, melyet változtatni, vagy magyarázni is, annál inkább a beharapözott szokás 
szerint más czélra fordítani, szabad nem lészen. 

A 3-ik pont alatt birtokának administraciójáról intézkedik, melyet öcs-
csére, Kiss Sámuelre biz, mindaddig, míg a 80,000 v. v. Rforint fündationális 
summa kipőtlödik. Ezek után pedig : „Miért legáltam pedig éppen 80,000 v. v. 
Forintokat, annak oka az, hogy a néhai édes Atyám állítván helyre azon Ns. 
Collegiiimot, melynek most mintegy 80,000 v. v. Forint capitalissa vagyon, éppen 
annyival akartam felsegíteni, hogy kettőnk segedelmével virágo^hassék a király 
és haza szolgalatjára készülendő ifjak kimivetésével." 

»4-szer. Hogy erogáltassék ezen 80,0C0 v. v. Forint Gapitalis esztendőnként 
folyó interessé, mely 4800 v. v. Forintokat teszen, az aránt ez az akaratom és 
rendelésem: 

a) A Juris Professor fizetésére fordittassék 500, azaz, ötszáz váltó forint. 
b) Minden esztendőben fordítódjék könyvek vásárlására, Bibliothécám 

szaporítására, — melyet ugyancsak az udvarhelyi Ref. Collegiumnak legáltam - -
200, azaz kétszáz váltó forint. 

c) Egy nyelvmesternek, a ki Német nyelvet múlhatatlanul és ha lehet 
Francziat is tanítson, adódjék esztendőnként 500, azaz, ötszáz v. v. Rforint. Ez 
tudni való, hogy Professor nem lesz, —- megszerzése aránt a Tiszt. Professor 
urak gondoskodjanak — de minden harmadik esztendőben változzék. 

d) Ötven alumnusnak adódjék esztendőnként külön-külön 60, azaz, hatvan 
váltó Rforint beneficium, mely alumnusokat Ns. Udvarhelyszéke két vice király-
birája, vagy azoknak helyeket töltő tisztjei, egy Nótáriussá, az udvarhelyi Ref. 
Collégium egyik Gurátorával, a Rector Professor, Senior és Contra Scriba egyet
értésekkel érdem szerint minden esztendőben a Canicula kezdetével űgy nevez
zenek ki, hogy a ki az elmúlt esztendőben megérdemelte, de azután magát 
negligálta, semmi jussal az új neveztetéshez ne bírjon, mert nem a tunyaság, 
hanem igyekezet segedelme és jutalma a fundatiő. A kinevezés solicitatiójához 
azonban jussok van az olyan Székely ifjaknak is, minden vallásbeli különbség 
nélkül, kik még nem mentek volt be a Gollégiumba, de ép és egészséges tes-
tüeknek kell lenni mindennek, hogy a királyt és hazát testtel és lélekkel szol
gálhassa. Ezen ötven alumnusok vótum szerint válasszanak egy praesest (Fő-
Curatorok mig él, az ötsém, Kiss Sámuel lészen), azon praeses jutalma lészen 
a beneficiumán felyűl még hatvan váltó Rforint esztendőnként, melyből tartozik 
protocollumot köttetni és abba szorgalmasan inferálni minden beneíiciárius 
kineveztetése idejét, születése helyét, kilépését és hogy magát mire applicálta, 
úgyszintén azon protocollnmba ezen testamentumnak a fundátiót illető részét 
is azért kell per extensum inferálni és onnan minden oskolai esztendő kezde-
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tével a fundationalisták jelenlétébe felolvasni, hogy értsék az intentiót és lássák, 
hogy ezen fundatiő nem a helytelen költség, hanem a szükség pótlására van 
intézve és tudják meg, hogy a kit akár a kinevezett biztosság, akár a Gorpo-
ratió méltatlan tagnak fog esmérni, egy előrebocsátandó megintés után, a 
beneficiáriusok sorából ki fog törűltetni. A fundatiő az érdemesekre nézve az 
egész Gollégiumi cursus alatt megszakadatlanul foly. 

e) A szépírás és a nyelvtudás nevezetes czélja lévén a nevelésnek, minden 
esztendőben adódjék a nyári publicum examenen annak, a ki legszebb írónak 
ítéltetik pubüce 60, azaz, hatvan v. v. Rforint, és annak, a ki magát a német, 
vagy franczia nyelvben legjobban tökéletesítette, viszont 60, azaz, hatvan v. v 
Rforintok, de ezen két praemium nem beneficium, hanem a publicum Ítélete 
szerint kell mindenkor elnyerni, és ezen két praemitim az auditóriumban effcc-
tive fizetődik ki . 

Ezen intézetekre felmégyen 4380, azaz, négyezerháromszáznyolczvan v. v. 
Rforint és igy megmarad a 80,000 Rforint interessébői esztendőnként 420, azaz, 
négyszázhúsz v. v. Rforint; erről az a rendelésem, hogy mindaddig nevekedjék, 
míg oda érik a világ, hogy az udvarhelyi collegiumhoz még egy professor ál-
littassék, akár a physikába, akár a hazai históriába és akkor ezen 420 forint 
azon szaporodással együtt, a mennyire addig nevekedhctik, az ötödik professor 
fizetése fundálására fordittassék." 

f) E pont alatt intézkedik a Gapitálisok interessé begyűjtéséről. 
Az 5-ik pontban Bibliothekája kezeléséről és szaporításáról. 
A 6-ik pont alatt, miután még egyszer visszatér arra, hogy öcscsei, esetleg 

rokonai, miként fizessék ki a hagyományozott 80,000 v. v. Rforintot és a jó
szágát miként osszák fel egymás között, a következőket .írja:. ,Ilyetén rende
lésemet a közjó előmozdítására és a Ns. Székely Nemzet Cultúrája felsegéllésére 
tevén, magamat a Ns. Nemzet kegyes emlékezetébe ajánlom." 

A befejező sorokban végrendelete végrehajtóiul felkéri: Mgs. Guberniális 
S. S. Gonsiliárius Gr. Bethleni Bethlen Imre úr ő Excellentiáját; Mgs. Thesau-
rialis Gonsiliárius fődirector Gáli László és Mgs. itélő mester Barcsai János 
urakat. Bevégzi végrendeletét ezen szavakkal: „Mely végre ezen Testamentumom 
felolvasásakor azt a Tisztelt Méltóságos urakkal hiteles másba közleni kell, ezen 
originálist trans-summáltatván, az udvarhelyi Gollegium számára meg kell tar
tani, a trans-sumptumokból pedig egyet a Sz.-Udvarhelyszéki—Sz.-Keresztúri 
unitária oskolának kell adni; egyet pedig a K.-Fejérvári (káptalanba collocálni; 
többször megfontolva s jó barátommal is közölve, megvizsgálva, helyben hagyva, 
irtani M.-Igenben, Május 10-ik napján, 1829-ik esztendőben. B. Madarasi Kiss 
József, s. k. Ns. Alsó-Fejér-Vármegye v. Ispánja." 

Gidófalvi Gáborné, született Siskáni Rozália végrendelete az udvarhelyi 
ref. kollégium számára. Kelt Szász-Régenben, 1865. év október 31-ik napján. 

A végrendelet összege: 10,000 forint, azaz, tízezer forint. 
A végrendelet czéljáról és indító okáról következőket olvassuk: 
2-ik pont alatt: „Boldogult férjem, Gidófalvi Gábornak a sz.-udvarhelyi 

helv. hitűek főiskolája iránt, mint a hol ifjú korában tanult, viseltető hálás 
érzetét tisztelvén, és azt az ő emlékezetének megörökítésére folytatni kívánván, 
az én és szeretett leányom, sz.-régeni postamester, Vagner Dánielné, szül. Schlettig 
Eleonóra elhalálozásunk esetére, minthogy leányomnak eddigelő gyermekei 
nincsenek, s ha gyermek nélkül találna elhalni, 

(3-ik pont alatt)... Török Zsigmond és nejénél levő 10,000, azaz, tízezer 
forint követelésemet az 1863-ik év márczius 31-ik napján kelt átengedési okmány 
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alapján, hagyom a sz.-udvarhelyi helv. hitű főiskolának, ebből kifolyólag ren
delem : 

(4-ik pont) hogy mig élek, ezen tízezer forintnak ötszáztöli kamatját minden 
Gábor napjára nekem küldje el; halálom után pedig leányomnak, Vagner Dániei-
nének,.ugyancsak mindig Gábor napjára. 

(8-ik pont.) Az én leányom, Eleonóra, halála után az érintett hagyomá
nyom a főiskola tulajdona lévén, rendelem, hogy állíttasson a főiskolánál Gidó
falvi Gábor czim alatt hat szegénysorsu, jó igyekezetü, jó erkölcsű tanuló szá
mára egy alapítványt, s ezen alapítványból kapjanak: 

aj Rét, a nyolczadik gimnáziális osztályban tanuló jó igyekezetü és jó 
erkölcsű ifjak személyenként 50, azaz, ötven o. é. forintokat. 

b) Két, a hetedik gimnáziális osztályban tanuló ifjú 30, azaz, harmincz 
o. é. forintokat személyenként. 

c) Két, a hatodik gimnáziális osztályban tanuló ifjú személyenként 20, 
azaz, husz o. é. forintokat. 

•d) Csathó Lajosné, kézdivásárhelyi Kovács Karolina barátnőm életéig 
minden évben 50, azaz ötven forintot kapjon a főiskolától. 

e) Az évenkénti 250, kétszázötven o. é. forint kiadása után fcnmaradé 
jövedelmet illetőleg rendelem, hogy az mindaddig tőkésittessék, míg a tőke 
50,000, azaz, ötvenezer forint lészen. 

f) Az ötvenezer forintra magát ezen az úton kinőtt, Gidófalvi Gábor 
nevét viselő alapítvány évenkénti tiszta jövedelméből, két, a férjem, Gidófalvi 
Gábor és neje, Siskáni Rozália bármelyik ágon levő családjaikból az udvarhelyi 
oskolában tanuló ifjaknak, adassék évenként mindig Gábor napján, személyen
ként 5Ö0, azaz, Ötszáz, összesen egyezer o. é. forint, oly formán, hogyha ezen 
két ifjú felsőbb tudományok hallgatása végett az erdélyi, vagy más ausztriai, 
vagy kilföldi egyetemeket is meglátogatna, ezen összeget mindaddig kapják, 
mig a tudományokat bevégezték; mely megtörténvén, szálljon át ezen jutalom 
más, az oskolában lévő család tagjaira. S ha az oskolában nem lesznek atyafiak 
akkor, valamint ezen két ifjak számára hagyományozott, úgy minden, az egész 
50,000 o. é. frt. alapítványból bejövő tiszta jövedelmet a koronkénti oskolai 
elöljáróság, az illető egyházfőtanács beleegyezésével, az irt oskola fedezésére, 
a mint azt legszükségesebbnek látja, használni felhatalmaztatik, kivéve a hat 
s a Csathó Lajosné halála után hét tanuló ifjú részére meghatározott alapítványt, 

A 9-ik pont alatt arról intézkedik, hogy a férje és az ő olajfestésü arcz-
képe, melyet szintén az oskolának ajándékozott, minden Gábor napján azon te
rembe tétessék ki, melyben a jutalom kiosztása történik. 

A 10-ik pont alatt azon akaratának ad kifejezést, hogy a hat, esetleg 
hét tanuló ifjú megjutalmazásánál, a férje és az ő rokonai ágán levő utódok 
örökidőkig elsőbbségi joggal bírjanak; legalább két ifjú az atyafiak közül ezen 
jutalomból mindig vegyen részt, de csak ha arra érdemesek, s csak ha a fenn-
emlitett osztályokban nem lennének ezen az ágon utódok, vagy a jutalomra 
érdemesek, akkor adassanak azok más jó tanuló ifjaknak, köteleztetvén a fő-
oskola elöljárósága, hogy minden év végével a hagyományozott összegnek nö
vekedéséről, vagy apadásáról a nagyközönséget hirlapilag értesítse. 

A 11-ik pont alatt kijelenti, hogy ha leánya, Vagner Dánielné minden 
Gábor napjára pontosan meg nem kapná járandóságát, vagy ha a végrendelet 
minden pontját nem tartaná meg a főoskola elöljárósága, úgy szabadságot ad 
leányának, hogy az udvarhelyi főiskolától ezen alapítványt elvegye, s azt egy 
más jótékony intézetnek átadja. 
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Az intézet 177!. és 1772-ben készült épületét 1886—1887-ben 
50,000 frtnyi költségen ellátták űj emelettel s az egész épületet czél-
szerüen átalakították. 

A kollégium könyvtára, úgy könyvészeti, mint tudományos 
tekintetben hazai gimnáziumaink könyvtárai között az elsők közt 
méltán foglal helyet. A könyv- és szertárak teljesen rendezve van
nak. Az intézet internátussal van összekötve. 

Fentartási költségeihez az állam 1894. óta 2000 frtnyi évi se-
gélylyel járul. 1895. április 2-án elkészült az a szerződési tervezet, 
mely szerint nemsokára 16,000 frt állandó évi segélyezésben ré
szesiti e régi és hazafias szellemű tanintézetet a magyar állam
k o r m á n y / 

* 

A kollégium gondokai és rendes tanárai 1860-tól máig. 

1845—1874. Ifj. Sebesi István (bolgárfalvi), algondnok. f 1874. 
1850— 1875. Ugrón János (ábrahámfalvi), algondnok, 1856-tól 

főgondnok. -j- 1875. 
1859—1865. Gróf Bethlen Farkas (bethleni), főgondnok, 1865-

ben lemondott. 
1865—1895. Gyárfás Domokos (léczfalvi), a vaskoronarend 

lovagja, főgondnok. f 1895. VI/5-én. 
1868—1877.[Nagy Lajos,-kir. törvényszéki elnök, főgondnok, 

f 1893-ban. 
1878— 1890. Gr. Haller János, algondnok. 1890-ben lemondott. 
1832 —1866. Magyarosi Szőke József, a latin- görög nyelv és 

irodalom r. tanára, f 1866-ban. 8—10 ezer forint 
értékű vagyonát a kollégiumra hagyta. A két és 
fél hold területű ifjúsági játszó-kertet (kollégium-
kert) is ő ajándékozta az intézetnek. 

1845—1881. Kis Ferencz, a történelem és földrajz rendes 
t aná ra ; szolgált 1881-ig, ekkor teljes fizetéssel 
nyugalmazták. Mint nyugalmazott tanár meghalt 
1887-ben. 

1856—1875. Korondi Mózes, a mennyiség- és természettan r. 
tanára, f 1875-ben. 

1856 — 1875. Pataky Pál, a természetrajz és vegytan r. tanára. 
7 1875-ben. 

• * E vázlat Gönczi Lajos: „A székelyudvarhelyi ev. ref. kollégium múltja 
és jelene" cziniü munkájából vétetett, mely az 1894—95. évi Értesítőben és ön
állóan jelent meg Sz.-Udvarhelyti, 1895-ben. 
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1866—1872. Dr. Jenéi Viktor, jogtanár, a kolozsvári m. kir. 
tudomány-egyetenihez jogtanárrá neveztetvén ki , 
állásáról lemondott. 1 

1866—1870. Pa ál Ferencz, a bölcsészet és magyar irodalom 
r. t aná ra ; miután 1870-ben a kolozsvári állami 
tanítóképző intézet igazgatójává neveztetett k i , 
állásáról lemondott. ( 

1871—1894. Szakács Mózes, a latin és görög irodalom r. ta
nára, f 1894-ben. 

A jelenleg működő gondnokok és tanárok névsora a követ
kező szakaszban foglaltatik. 

A sz.-udvarhelyi kollégium elöljárósága és tanitó-
testülete. 

A) E l ö l j á r o s ág . 

Sebesi Akos, nagybirtokos és ügyvéd, kollégiumi főgondnok. 
Lakik Sz.-Udvarhelytt 

Dr. Mezei Ödön, földbirtokos és gyakorló orvos, kollégiumi 
főgondnok. Lakik Sz.-Udvarhelytt. 

Léczfalvi Gyárfás Endre, nagybirtokos, kollégiumi algondnok. 
Lakik Sz.-Kereszturon. 

Ugrón János, Udvarhelymegye alispánja, kollégiumi algond
nok. Lakik Sz.-Udvarhelytt. 

Rendes tagjai az elöljáróságnak az alábbi rendes tanárok ; 
tanácskozó tagjai: Illyés István, kollégiumi pénztáros és dr. Nagy 
Samu, kollégiumi ügyvéd, mint intézeti tisztviselők. 

I)j T a n á r o k é s t a n í t ó k . 

a) A főgimnáziumban. 

1. Bod Károly, a bölcsészet, magyar és német nyelv s irodalöm 
rendes tanára ; jogosítványa kelt 27,543 -1888 miniszt. sz. alatt. A 
VIII. osztály vezetője, az ifjúsági önképző- és olvasókör elnöke. 
Honvéd segédlelkész, a helybeli nőegylet titkára, az E . K. E . ud
varhelyi fiókosztályának egyik alelnöke, a székely-egyleti első taka
rékpénztárnak húsz év óta aligazgatója. A Mária Valéria-gyermek-
kert, állami felső és a ref. leányiskola gondnokságának tagja, a 
Prot. í rod. Társaság tagja. 

Irodalmi működése. Svájcz reformátorának emléke a zürichi könyv- és 
levéltárban (Prot. Tud. Szemle, 1871). Számos társadalmi, egyházi és iskolaügyi 
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czikket irt a Prot. Közlöny 1873—1895. évi folyamaiba. Ujabban a Székely-Nemzet, 
Ellenzék és a Székely-Udvarhely czimü lapokba is. 

2. Gönczi Lajos, a természetrajz és vegytan rendes t a n á r a ; 
tanári vizsg. tett Kolozsvártt, 1878-ban. A főgimnázium igazgatója, 
a természetrajzi és vegytani szertár őre, a kollégiumi irat- és tan
szertár kezelője, a kebli tanári olvasókör elnöke. A Term.-tud. 
Társulat, Orsz. Közegészségi Egyesület, Magy. Paedagogiai Társaság, 
a Prot. í rod. Társaság tagja, az E . M . K. E . udvarhelymegyei és 
városi választmányának, valamint a székely-egyleti tak.-pénztár 
igazgatóságának tagja. 

Irodalmi működése, aj Önállóan megjelent munkái: 1. Emlékbeszéd Kis 
Gergely tanár halálának századik évfordulóján. Sz.-Udvarhely, 1887. — 2. Udvar
helymegye flórájának főbb vonásai. Kolozsvár, 1890. (Külön lenyomat a Kolozs
vári Orvos-Természettudományi Értesítő XII. kötetéből, német kivonattal.) — 
3. A székelyudvarhelyi ref. kollégium története 1876— 1893-ig. Sz.-Udvarhely, 
1893. — 4. A széketyudvarhelyi ev. ref. kollégium múltja és jelene (az intézet 
története 1670-től 1895-ig). Sz.-udvarhely, 1895. 245 oldal. — ' b) Paedagogiai és 
didaktikai tárgyú dolgozatai jelentek meg a Prot. Közlöny 18/8—1894. évi folya
maiban, a kollégium Értesitőiben, a Vasárnapi Újságban. Udvarhelymegye mo-
nographiájába (irja Jakab Elek) összeállította a vármegye növényzetét tárgyaló 
fejezetet (1895). 

3. Félegyházi Antal, a természet- és mennyiségtan rendes 
t aná ra ; tanári vizsg. tett Kolozsvártt, 1876-ban. Gazdasági felügyelő, 
a természettani szertár őre, a kebli tanári olvasókör pénztárosa. 
A helybeli nőegylet pénztárosa, a kő- és agyag ipariskola óraadó 
tanára, a Prot. írod. Társaság, az Orvos-Természettudományi és a 
Mathemat. és Fizikai Társaság tagja. 

4. Solymosi Endre, a történelem és földrajz rendes t a n á r a ; 
tanári vizsg. tett Kolozsvártt, 1878-ban. Az elemi oskola igazgatója, 
a kép-, érem- és régiségtár őre, a zenekar felügyelője, az énekkar 
vezetője. A helybeli iparos önképző- és betegsegélyző-egylet elnöke, 
a kő- és agyagipari szakoskola felügyelő-bizottságának tagja és 
pénztárosa, a m.-vásárhelyi székely iparkamara levelező tagja, az 
udvarhelymegyei iparfejlesztő bizottság tagja és a kisiparos osz
tály előadója, a megyei tak.-pénztár igazgatóságának tagja, a rom. 
kath. gimn. énektanitója. 

5. Olasz Gyula, a mennyiségtan és mértani rajz rendes ta
nára ; tanári vizsg. tett Kolozsvártt, 1880-ban. A Term.-tud. Társulat 
és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület tagja, a helybeli kő- és 
agyag-iparoskola óraadó tanára, a székely-egyleti tak.-pénztár igaz
gatóságának tagja, az V. osztály vezetője. 

6. Kovács Dániel, a latin és görög irodalom rendes t aná ra ; 
tanárvizsg. tett Kolozsvártt, 1888-ban. A kollégiumi könyvtár rendé-
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zője és kezelője, a VI. osztály vezetője, előljáfóságí jegyző, a szé
kely-egyleti tak.-pénztár felügyelő-bizottságának tagja. 

Irodalmi működése. 1. Herodotos szerepe a vallás-erkölcsi nevelésben 
(az 1889—1890. évi Értesítőben). —- 2. A latin nyelv-tanitás kérdéséhez (Országos 
Tanáregyleti Közlöny, 1895). — Tanügyi czikkei jelentek meg a Nemzeti Isko
lában és a Protestáns Közlönyben. 

7. Fejes Áron, a német és magyar irodalom rendes t aná ra ; 
tanárvizsg. tett Kolozsvártt, 1895-ben. A VII. osztály vezetője, az 
ifjúsági olvasó- és önképzőkör alelnöke. 

8. Szabó András, a görög és latin irodalom rendes t aná ra ; 
tanárvizsg. tett Kolozsvártt, 1895-ben. A gyorsírás rk. tanára. 

9. Polgári Károly, vallástanár, papjelölt. A IV. osztály vezetője 5 

a gyermek-istentiszteletek intézője, a tanári szék jegyzője. 
10. Fekete Gerő, póttanár, papjelölt. A III. osztály vezetője, 

kollégiumi esküdt. 
.11. Biró György, pót tanár, papjelölt. A II. osztály vezetője, 

kollégiumi esküdt, az oskolai törvényszék (sedria) jegyzője. 
12. Mester János, pót tanár, papjelölt. Kollégiumi esküdt, a 

gyermekkönyvtári választmány pénztárosa. 
13. Tamás Albert, kisegítő tornatanár . A rom. kath. főgim

názium rendes tanára, okleveles tornatanár, tanított testgyakorlatot 
a VI—VIII. osztályban. 

14. Lázár József, okleveles tornatanitó. Az együttlakás fegyelmi 
ellenőre. 

15. Kozák Márton, városi karmester, zenetanitó. 

b) Az elemi oskolában. 

1. Sándor Lajos, osztálytanító. Tanított minden tantárgyat az 
elemi oskola 4-ik osztályának. 

2. Jodál Rezső, osztálytanító. Tanított minden tantárgyat az 
elemi oskola 3-ik osztályának. 

3. Jancsó István, osztálytanító. Tanított minden tantárgyat 
az elemi oskola 2-ik osztályának. 

4. Lázár József, osztály tanító. Tanított minden tantárgyat az 
elemi oskola 1-ső osztályának. 



Ví. 

A zilahi ev. ref. kollégium. 
(Képpel.) j 

E kollégiuma XVII. század első felében alakult meg, 1630 körül. 
Nagyon valószínű, hogy triviális oskolából fejlődött ki , Keresztszegi 
papsága alatt. Alapító, pártfogó az egyház. 

Az »Album« szerint a diák-cursus 1646-b'dn kezdődött meg. 
Az oskolát rektor vezette. Választotta az egyház kebli tanácsa, 3 
évre. Első tanára, Katona Imre, 1783 ban választatott meg; de ha
mar eltávozott papnak. 1799 deczember 27-én dr. Gyarinathy 
Sámuelt választja meg az egyház. 1810-ben Bereczki János jö t t 
helyére. Ő is papnak ment 1815-ben. Utána következett dr. Sala
mon József, a ki létre hozta a kollégium főépületét és a tanári 
lakot. 1830-ban ő is eltávozott Kolozsvárra, theol. tanárnak. 

A kollégium, mint a zilahi egyház intézete, a zilahi egyház 
felügyelete és kormányzása alatt állott 1816-ig. Ekkor, a Salamon 
József tanár működése folytán, átbocsátá az oskolát az egyház az 
egyházi főtanács felügyelete alá, azzal a feltétellel, hogy a zilahi 
egyház főgondnoka a kollégiumnak algondnoka legyen, és mint 
előljárósági tag minden gyűlésen részt vehessen két inspektora (az 
egyház kebli tanácsának két tagja) az elöljárói gyűléseken. 

Igy is előnyt nyert az oskola, a függetlenebb állással. Es Sa
lamon azt is keresztül vitte, hogy azok az alapok, melyeket az 
egyházon kívül álló egyének tettek s melyek az egyház kezelése 
alatt voltak, átbocsáttattak az oskola rendelkezése alá. 

Ekkor adott az egyh. főtanács 2000 mfrtot kölcsönül, dé a 
melyet később elengedett. 

Ezzel a 2000 írttal együtt jön létre a 2-ik rendes tanári szék, 
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melyet a 30-as években teremt meg br. Wesselényi Miklós főgoiid 
iiok, Wesselényi István és Farkas bárókkal 

A két tanár mellett működik a rektor, k i theologiát végzett 
egyének közül hozaítatik minden há rom évben. 

Az oskola fejlődése évről-évre látható volt. Báró Wesselényi 
Miklós főgondnok, br. Wesselényi István, ennek fia br. ifj. Wes
selényi Ferencz és br. ifj. Wesselényi Farkas urakkal újabb alapít
ványt tesz, még pedig két tanszékre. (5400 írttal.) Egyidejűleg hatá
rozattá lőn, hogy a kollégiumot tisztán az oskolai egyének (gond
nokok és tanárok) igazgassák, az egyház felmentetvén a beavat
kozástól. 

A forradalmi időszak alatt ez alap évi járuléka fennakadván, 
az egyház ismét átvette a pártfogóságot és felügyeletet, felajánlván 
a /zztfstóér-alapot és arra tanárokat híván, miután Hi r i Ferencz, 
Sámi Lászlóval együtt, elmozdittatott a tanítástól. Az új két tanár 
Török István és Kerekes Sándor. 

S minthogy a német kormány olyan berendezést kivánt, me
lyet az eddig gyűlt alapok nem birtak meg, a 8 osztály leszállitta-
tott 6-ra. Ezt a hat osztályt is, öt rendes és két segédtanárral, 
csak úgy birta fentartani, hogy országo^ segedelemgyüjtés mel
lett, a város alapítványát és a Wesselényi-alapítványt folyamatba 
inditaitia sikerült. 

Igy folytatta működését 1861-ig, a mikor az egyházi főta
nácstól az új oskolai szervezet életbe léptetésére szőlittatik föl. E 
szerint a szervezet szerint 4 elemi, 6 gimnáziumi, 3 filozófiai, 2 
jogi és 2 theologiai osztály képezett egy teljes kollégiumot (anya
oskolát). Fel is állította az elemi, a gimnáziumi és filozófiai osz
tályokat. A 3-ik filozófiai osztályt 1862—63. évvel nyitotta még, 
de ez csak két évig állhatott fönn, mivel 1864-ben leszállította a fő
tanács két osztályra úgy, hogy a 8-ik osztály végezte után érettségi 
vizsgálat tartassék. 

Nem sokára az eddiginél is lényegesebb változás történik a 
kollégium szervezetében. A gimnázium négy alsó osztálya megszűnik, 
illetőleg, a gimnáziumot kiegészítő, vagyis a négy alsó osztályt pótló 
polgári oskola állíttatik fel. Ez iránt a város és a kormány között 
szerződés köttetik, s 1874 márcz. 12-én megerősíttetik, azzal a k i 
kötéssel, hogy a gimnáziumot pótló polgári oskolában a latin-nyelv 
is taníttassák, hogy a tanulók, a 4-ik polg. osztályból felmehesse
nek a gimn. 5-ik osztályába. Ez az intézmény fennállott 1888 jú
niusig. Ekkor történik a második, még lényegesebb változás, t. i . 
a gimnázium kiegészítése teljes 8 osztályra s ezzel a polgári os
kola különválása. E helyzetet csak államsegélylyel lehetett megte-
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"remteni ugy, hogy évenkint 11,600 frtot nyújt az állam a kollé
giumnak. Építkezésekre, beruházásokra pedig adott 15,000 frtot, 
egyszersmindenkori segély czimén. 

A kollégium saját anyagi erejét, ez idő szerint, a következő 
alapítványok teszik. 

1889-ben befizette az egyház a mustbér-váltság tőkéjét, mely
nek kamatá t adta volt éveken át egyik tanár fizetésébe. 

Ezt az alapítványt 1852-ben tette az egyház, 9500 vfrtban, a 
végre, hogy kamatját élvezze a Wesselényi-tanszék tanára, a míg 
ez a tanszék alapítványi kamatja ismét folyamatba jő, (a mi forra
dalmi időszak alatt fennakadt) azután pedig annyira növelje a 
9500 vfrtnyi tőkét, hogy kamatjából egy 3-ik tanár dijjaztassék. 
1889-ben 10,000 frt a váltságtőke, a melyből azonban csak 6000 frt 
fizettetett be, 4000 frtot visszaajándékozván az egyháznak a kollégium. 

1884-ben váltja meg Zilah város is azon alapítványát, melyet 
1856-ban tett úgy, hogy annak kamatját, 500 pfrtot minden évben 
fizette egyik tanár javadalmazásául. Ezen kivül a4-ikelemi oszt. tanítója 
részére adott évente 100 frtot, szállásbérul ugyanennyit. És mindezek 
váltsága összegében befizetett (5%-nak megfelelő tőkét) 17,803 frtot. 
Újabb időben folyt be a pénztárba Balogh Pál 

1864-ben tett alapítványának utolsó része is. 
Bevett a kollégium e czimen segélyalapul ösz-
szesen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,175 frt. 90 kr. 

1877-ben fizettetett be Tunyogi Lázár alapítványa, 
melyet 1856-ban tett 1,000 » — » 

1.879-bén- özv. Kiss Ferenczné hagyott végrende-
letileg . . . 400 » — » 

Benkő Lajos és neje adott . 100 » — » 
Bikfalvi István és neje, jut. alapul . . . . . . . 200 » — » 
1880- ban Pethő József végrendeletileg 100 » — » 
1881- ben a Közép-Szolnokmegye Zilahi Takarék

pénztár 100 » — » 
Bányai Vitális végrendeletileg 600 _» - - » 
1889- ben Dull László algondnok, részvényt . . . 100 » — » 
1890- ben özv. Zachariás Jánosné . . . . . . . 100 » — » 
1890-ben üull László algondnok . . . . . . . . 1,000 > — » 
1890-ben dr. Berger János, megyei főorvos . . . 100 » — » 
189 i-ben Kiss Ernő, ügy véd és inspektor . . . . 100 » — » 

Összesen . . 22,075 frt 90 kr. 
Az 1875 előtti időből is befolyt alapítványokkal együtt a kol

légium alapvagyona az épületek értékét is számítva == 233,368 írt. 
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Nagyobb szabású építkezésekbe és épületjavitásokba is bocsát-
kozék a kollégium, részint saját erejének, részint az államsegély 
felhasználásával. 

1877-ben építtetett egy földszintes épületet két tanteremmel és 
ehhez 1881-ben még két tantermet k500 írton. 1883-ban a dísztermet 
(auditórium) egészen újonnan bútoroztatta és kifestette 900 frton. 
1890-ben kiépítette a belső emeletes épület alsó felét is ; felül két 
tanteremmel, alul a könyvtárral 6714 frt. 49 kron. Ugyanekkor épít
tette a tornacsarnokot is, 6851 frt. 88 kron. Nagyobb javításokra 
költött 1089 frt. 05 krt. 1892-ben a patak partját 29 méter hosszu-
ságban magas kőfallal megerősíttette s egy részére új árnyékszéket 
építtetett 2000 frton. 1893-ban ex fundamento újból építtette a tanári 
lakot egy kiadható bolttal 6478 frt. 11 kron. Költött ezek szerint 
nem éppen húsz év alatt építésekre és beruházásokra mindössze: 
23,133 írt 65 krt 

Záradékul, felsoroljuk még azon érdemes gondnokok és ren
des tanárok neveit, kik 1860 óta a kollégium szolgálatában állot
tak s vagy elhaltak, vagy lemondtak állásukról 

1856—1870. Br. Wesselényi Farkas, főgc^lílnok. f 1870-ben. 
1856—1885. Ifj. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. f 1885 

XI/10. 
1860- 4890. Id. br. Wesselényi Ferencz, főgondnok. f 1890 

XI/17. 
1888— 1894. Br. Wesselényi Béla, főgondnok. Lemondott 

1894-ben. 
1855- 1867, Polgári Lajos, Zilah város polgármestere, al

gondnok. f i 868-ban. 
1861— 1875. Hereczki György, algondnok. f 1875 1/13. 
1867—1871. Salamon József, algondnok. f 1871 111/19. 
1870—1885. Szikszai Lajos, algondnok. Lemondott 1885-ben. 

'1875 — 1888. Kaizler Imre, kir. törvényszéki elnök, algondnok. 
f 1K88 111/25. 

1889— 1893. Dull László, algondnok. f 1893 111/13. 
1831 — 1876. Híri Ferencz, a történelem s magyar irodalom

történet rendes tanára. 1850-hen lemondott tanári 
állásáról az akkori kormány zaklatásai miatt s 
1856-ban tért ismét vissza tanári állására, f 
1876 XÍI/5. 

1851—1886. Török István, a latin és görög nyelv és bölcsé
szet rendes tanára, f 1886 VII/3. 

1853-1885. Kerekes Sándor, a mennyiség- és természettan 
rendes tanára. 1885 óta nyugalmazva. 
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1856—1891. Baczó Gábor, a természetrajz és német nyelv 
rendes tanára. 7 1891. I I . / l l . 

1864 — 1870. Fazakas József, a latin nyelv, bölcsészet és ne
veléstan rendes tanára. 1870-ben állami szolgá
latba lépett át, mint képezdei rendes tanár. 

1856—1862. Deák Zsigmond, a görög- és magyarnyelv rendes 
tanára. Lemondott tanári állásáról. 

1877- 1879. Dr. Elekes Viktor, a történelem s magyar iro
dalomtörténet rendes tanára. 1879-ben gyulafehér
vári pappá választatván meg, lemondott tanári 
állásáról. 

1889—1894. Dr. Petri Mór, a magyar és latin nyelv rendes ta
nára. 1894-ben Szilágyvármegye tanfelügyelőjévé 
neveztetvén ki , tanári állásáról lemondott. Irt köl
teményeket, eszthetikai fejtegetéseket, a helyi lap
nak szerkesztője volt. 

189 — 1891. Gregüss Imre, rendes rajztanár. Hasonló minő
ségben állami szolgálatba lépett. 

1891 — 1893. Hosszú Lajos, rendes rajztanár. Lemondott állá
sáról s hasonló minőségben a mezőtúri ref. fő
gimnázium szolgálatába lépett át. 

1854—1892. Dobai Sándor, a latin nyelv rendes tanára. 
1891/2-ben nyugalomba vonult, f 1895 II./19. 

A zilahi kollégium elöljárósága és tanitó-testülete, 

Aj E1 ő Íj á r o s á g. 

Br. Wesselényi Miklós, nagybirtokos, Szilágyvármegye fő
ispánja, főgondnok. 

Lőrinczy György, ügyvéd, főgondnok. 
Kisa Lajos, ügyvéd, algondnok. 
Balássy Miklós, mérnök, algondnok. 
Inspektorok, vagyis a zilahi ref. egyháznak, mint egykori ala

pitónak s fentartónak, képviselői egyházkerületi határozat a lapján: 
Czell Lőrincz, egyházközségi főgondnok. 
Magyarósy Lstván, és Kónya László lelkészek. 
Bíró Ferencz és Kiss Ernő, 
E két utóbbit hat évi időtar tamra az egyházkerületi közgyűlés 

választotta az egyház hat jelöltje közül ; az előbbiek hivataluknál 
fogva tagjai az elöljáróságnak. 
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Tanácskozási joggal biró tag dr. Mariska Ödön, intézeti orvos. 
Az elöljáróság jegyzője Székely Töhötöm, r. t a n á r ; 1895-től kezdve 
helyettesitők dr. Németh Gyula és dr. Benkő Gábor, r. tanárok. 

Oskolai pénztáros : Kincs Gyula; ügyvéd: Biró Ferencz. 

B) T a n á r o k é s t a n i t ok . v . 

a) A főgimnáziumban 

1. Serényi János, a természettan és mennyiségtan rendes 
t aná ra ; tanári vizsgálatot tett 1878-ban Kolozsvártt, A főgimná
zium igazgatója, á természet- és vegytani szertár őre, Szilágy vár
megye törvényhatóságának bizottsági tagja s mint ilyen, az állandó-
és igazoló-választmánynak, az egészségügyi s közkórházi bizott
ságnak tagja, a vármegye területén működő adófelszólamlási 
bizottságnak, az állami néposkolák gondnokságának rendes, több 
társadalmi egyesület (kaszinó, Wesselényi-egylet) választmányi tagja. 

, Irodalmi működése A „Szilágy" belmunkatáríp. Irt, s az általa szerkesz
tett évi, oskolai Értesítőkben részben közrebocsáto1±Í:anévi, megnyitó és bezáró 
alkalmi beszédeket. Különlenyomatban is megjelent 18$3-bán „Adatok a zilahi 
ev. ref. kollégium 16 évi történetéhez (1867—1882)" czimü munkája. 

2. Somogyi Jenő, a történelem-földrajz rendes tanára •;• jogo
sítványa kelt 520/1887. sz. a. A VII. osztály vezetője, az iparosko
lai bizottság elnöke, városi képviselő, a Wesselényi-egylet tagja. 

Irodalmi működése. Megírta s az évi Értesítőkben közrebocsátotta a 
zilahi ey. ref. kollégium történetét. 

3. Kincs Gyula, a történelem s földrajz és a klasszika filológia 
rendes tanára ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, a történelem- és 
földrajzból 1884-ben, a kl . filológiából 1889-ben. Az I. osztály ve
zetője, a kollégium pénztárosa, az oskolai nagy könyvtár őre, a 
szilágy-szolnoki egyházmegye világi képviselője, a Wesselényi-egy
let s a zilahi kaszinó választmányi- tagja, a zilahi községi kisded-
óvoda felügyelő-bizottságának elnöke, a zilahi állami néposkolák 
gondnokságának alelnöke. 

Irodalmi működése. 1887-től az oskolai könyvtár rendezésével lévén el
foglalva, irodalmi dolgozatai nagy részben e könyvtár ismertetésére vonatkoz
nak, mint „A zilahi ev. ref. kollégium könyvtárának régi magyar nyomtatvá
nyai" s „A zilahi ref. kollégiumi könyvtár története" az oskola 1891. s 1895. 
évi Értesítőiben és jegy kisebb, a könyvtár birtokában lévő egyetlen példány 
ismertetésére vonatkozó közleménye a „Magyar Könyv-Szemle" 1894. évi folya
mában. Belmunkatársa a „Szilágy"-nak Szilágy vármegye hivatalos közlönyénél^ 
melynek 1887-ben és 1888-ban felelős szerkesztője volt. 

4. Dr. Both István, a magyar- s latinnyelv és irodalom ren
des t anára ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1887-ben/ A köl-
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'legitim gazdasági felügyelője, az ifjúsági önképzőkör elnöke, az 
ifjúsági könyvtár felügyelője, városi képviselő, az Országos Tanár
egyesület'-és "Erdélyi Muzeum-egylet tagja. 

Irodalmi működése. „Különös ragozású magyar igék" czimü önálló nyel
vészeti dolgozata megjelent Karczagon 1886., „Az ikes igeragozás kérdése" a 
zilahi ev. ref. kollégium 1889—90. évi Értesitőjében s külön lenyomatban, „Fe
lekezetünk és a tanárképzés" czimü értekezése a „Protestáns Közlöny" 1892. 
évi folyamában. 

5. Dr. Benkő Gábor, a természetrajz és földrajz rendes ta
nára ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1884-ben. 1884-től 1889-ig 
tanársegéd volt a kolozsvári Ferencz-József tud.-egyetem ásvány
földtani tanszéke mellett, 1894/5-ben elemi oskolai igazgató, a ter
mészetrajzi gyűjtemény őre, a VI. osztály vezetője, az előíjárósági 
gyűlések h. jegyzője s a gyorsirászat tanítója. 

Irodalmi működése. 1. Vaucheria gubacsok. Magy. Növényt. Lapok 1882. 
— 2. Erdély kristályodott calcitjai. Orv-term.-tud. Ért. 1884. — 3. A kovásznai 
Pokolsár és legújabb eruptiója. U. o. 1885. — 4. Uj coelestin és baryt előfor
dulás Erdélyben. U. o. 1885. — 5. Jelentés a múlt nyáron Hunyadmegyében 
tett ásványgyüjtő kirándulásainak eredményéről. U. o. 1886. — 6. (Jahn K.-lyal 
együtt) Zsil Vajdeiből származó asphaltszerü anyag ásványtani és vegytani 
vizsgálata. U. o. 1886. — 7. Ásványtani közlemények Erdélyből. U. o. 1887. — 
8. Ásványtani közlemények az erdélyi Érczhegységből. U. o. 1888. 

6. Dr. Németh Gyula, a klasszika filológia és történelem ren
des t aná ra ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt a történelemből és^ 
latinból, 1887-ben, a görögből 1890-ben. A VIII. osztály vezetője, 
a tanári kézikönyvtár kezelője, a filol. múzeum felügyelője, városi 
képviselő,, az állami néposkolák gondnokságának alelnöke, a szi
lágyvármegyei muzeum-egyesület titkára, a Zilahi Dalkör elnöke. 

Irodalmi működése. Három kötet elbeszélésén kivül, a n.-bányai Értesí
tőben megjelent „Az 1790—92. országgyűlés" czimü értekezése és külön le
nyomatban is, „Az 1136—7 parasztlázadás" cz. munkája. A „Szilágy" szer
kesztője. 

7. Székely Töhötöm, a mennyiség- és természettan rendes ta
nára ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1887-ben. Az előíjárósági 
gyűlések jegyzője, a mértani eszközök őre, a kaszinó-egylet szám
vizsgálója. 

8. Bécser János, a mértan és szabadkézi rajz rendes t aná ra ; 
tanárvizsgálatot tett Budapesten, 1893-ban. A IV. osztály vezetője 
és a rajzszertár őre. 

9. Kerekes András, állandósított vallástanár. Az V . osztály 
s az oskolai istentisztelet vezetője, az erdélyi ev. ref egyházkerület 
egyházi képviselője, a szilágy-szolnoki egyházmegye r. tagja, a 
Prot. Irodalmi Társaság pártoló s Szilágy vármegye törvényható
ságának bizottsági tagja. 
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Irodalmi működése. A vasárnapi oskolák létrehozása, a középoskolai 
vallástanitás reformja s az oskolai isteiiitisztelet meghonosítása s más hasonló 
czélok érdekében több közleménye jelent meg az „Egyházi- és Iskolai Lap"-ban 
s az „Erdélyi Protestáns Közlöny"-ben. 

10. Kerekes Krnó] hely éltes Aanár; a magyar- és németnyelv 
és i rodalomból alap- és szak-vizsgálatot tett Bpesten, 1887-ben, 
illetőleg 1895-ben. A tanárkar jegyzője, cs. és kir. tart. hadnagy. 

Irodalmi működése. Munkatársa a „Szilágyinak; e lapban megjelent 
czikkein kivül közölte a „Budapesti Szemle1^ „Tannháuser" cz. műfordítását 
(középfelnémetből) s az „Egyetemes Phil. Közlöny" „Tagelied í C cz. műfordítását. 

11. Székely Ödön, helyettes t a n á r ; a klasszika filológiából 
tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1895-ben. A III. osztály és az 
oskolai kirándulások vezetője. 

Irodalmi működése. A „Szilágy" munkatársa. 
12. Dohai Sándor, helyettes-tanár; a klasszika filológiából 

alapvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1892-ben. A II. osztály vezetője, az 
ifjúsági zenekör felügyelője, a szegény tanulók segélyző könyv
tárának őre. 

13. Uy Bálint, állandósított okleveles tornatanitó. A tornaesz
közök őre, Tagja a magyarországi tornatanitók egyletének, a szilágy
megyei muzeum-egyletnek, az Erdélyi Kárpát-Egyletnek, a Wes
selényi-Egyletnek, pénztárosa a vármegyei tanitó-testületnek és zilahi 
testgyakorló - egyletnek, a helybeli tűzoltó-testületben osztálypa
rancsnok. 

14. Szabó Lajos, állami el. isk. r. tanító, ideigl. ó raadó . Ta
nított az I—IV. oszt. világi éneket és hangjegytant, a III. és IV. 
oszt. egyházi éneket s vezette az oskolai énekkart. 

15. Bácz János, karmester, ideiglenes óraadó. Tanította az 
ifj. zenekört. 

b) A progimnáziumban 

Badics József, okleveles néptaní tó; tanított az előkészítő osz
tályban minden tantárgyat, a gimnázium I—II., V — V I . osztályai
nak egyházi éneket. 



VII. 

A szászvárosi ev. ref. Kuun-Kollégium. 
(Képpel.) 

K i és mikor alapitolta a szászvárosi >orthodoxa schola«-t, raely-
ből idők folytán a szászvárosi ev. ref. Kuun-kollégium fejlődött k i , 
pozitív adatok hiányában, biztosan meghatározni, nem tudjuk. 
Annyi bizonyos, hogy ez oskola a szászvárosi ev, ref. egyházköz
ségnek volt tulajdona, mit eléggé bizonyít az a kétségbevonhatat
lan tény, hogy az oskola rektorait és tanítóit a szászvárosi egyház
község kebii tanácsa választotta; hogy az intézet szellemi és anyagi^ 
ügyeit oly bizottság intézte, melynek elnöke a szászvárosi ev. ref. 
első-pap volt, a bizottság többi tagjai pedig a második-pap, a rek
tor, az egyház »domesticus curatora« és még a kebli tanács két-három 
e czélra megválasztott tagja. A papok hosszú időn keresztül nem 
csak az oskola vezetésébe folytak be, hanem tényleg tanítottak is. 

Továbbá , azt is tudjuk, hogy Ramaschi Máté, szászvárosi ple-
bánus után, k i 1530 körül Nagyszebenbe hivatott első-papnak, a 
szászvárosi első-papi állomást Károli Sebestyén, fehérvári kanonikus ' 
foglalta el, k i Bod Péter tudósítása szerint, törvénytudó doktor, a 
fehérvári oskolának 1543-ban rektora volt és mint nagy tekintélyű 
tudós és buzgó reformátor, felsőbb megbízás folytán, számos vallá
sos vitatkozáson, mint döntőbíró vett részt. Ez a Károli Sebestyén, 
k i mellett még két áltárius, vagy segédpap működött , egy magyar 
és egy szász, Szászváros polgárainak reforrhálását teljesen keresz
tülvitte és annyira megszilárdította, hogy oda sem az unitárius val
lás, sem később, Báthori Zsigmond pártolása mellett, a rom. kath. 
vallás be nem fészkelhette magát. 

Azt is tudjuk, hogy 1509-től kezdődőleg. Jenőről, Lippáról , 
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Temesvárról és más, a törökök által feldúlt helyekről, királyi enge
dély folytán, sok hajléktalan polgár vándorolt Szászvárosra és tele
pedett ott le, minek következtében a város népessége jelentékenyen 
megszaporodott és pedig miveltebb városi elemmel, úgy, hogy 
Szászváros Károli Sebestyén idejében már a .tekintélyesebb városok 
közé emelkedett. 

Az is köztudomású dolog, hogy a reformátorok a pápa tekin
télyével a bibliát állították szembe és mint megingathatatlan szikla
alapra, erre alapították tanaikat. Ennek következtében, hogy a 
biblia ismeretét minél szélesebb alapra helyezzék és hogy minél 
többen és minél mélyebben hatolhassanak be annak igaz ismeretébe, 
minden fontosabb helyen, hol csak a reformáczió gyökeret vert, 
oskolákat alapítottak és a papok nemcsak az igét hirdették, hanem 
az ifjúságot is szorgalmasan oktatták. 

Károli Sebestyén nemcsak tudós doktor és buzgó pap, hanem 
tanár is volt, a fehérvári oskolának rektora. Ily férfiú az oskola 
fontosságát félre nem ismerhette, különösen egy oly helységben, 
mint a milyen azon időben Szászváros volt, hol a felszaporodott 
polgárság gyermekei az oskola megalapítására kedvező talajt nyúj
tottak. Ehhez járult még az a körülmény, hogy a papi teendők 
ellátásában nem állott egyedül, hanem még két segéddel rendelke
zett, kik reformátori tevékenységükben, ama kor szellemének meg-
felelőleg, buzgón támogathatták. Mindezt összevetve, habár pozitív 
adataink nincsenek is, nem utasíthatjuk vissza azt a föltevést, hogy 
a szászvárosi oskola e város reformálása után mindjárt, vagy talán 
még előbb, már a reformálás folyama alatt, tehát 1550 és 1570 között 
keletkezett. Alapitója pedig nem lehetett más, mint Szászváros refor
mátusának keresztül vivője, a gyülekezet lelke, maga Károli Se
bestyén. 

Az újon keletkezett oskola a papok vezetése alatt eleinte csak 
szerényebb igényű néposkola lehetett; de Szászváros városának föld
rajzi fekvése, polgárainak száma és előrehaladottabb miveltsége és 
az a körülmény, hogy e város ipara és kereskedelme által a nagy 
Hunyadmegyének, úgyszólván, központja lett, habá r maga nem is 
tartozott e megyéhez, miután azon időben e nagy megye területén 
egyetlen község sem volt, melyet városnak lehetett volna nevezni, 
miért Szászvárost egyszerűen csak városnak is nevezték: mindez 
együttvéve azt eredményezte, hogy a szászvárosi oskola már korán, 
úgy szólva, születése reggelén, szélesebb körben keltett érdekeltséget, 
és egy közönséges néposkola színvonalán jóval felül emelkedett. 
Adjuk ehhez, hogy abban az időben a közlekedés felette rossz 
volt; hogy az utak és hidak vagy teljesen hiányoztak, vagy pedig 
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nagyon rosz karban voltak, úgy, hogy csak gyalog, vagy lóháton 
lehetett közlekedni; hogy a szomszéd megyékben is fel egész Gyula
fehérvárig és Szebenig nem volt egyetlen város is, hol a vagyono
sabb szülők tanuló gyermekeiket megnyugvással elhelyezhették 
volna; mindezeket meggondolva, egészen természetes, ha a szász
városi oskola a közérdekeltség következtében már korán, mikor 
ifiég a szászvárosi egyházközség tulajdona volt, középoskolai jelle
get kezdett magára ölteni. 

Hogy az oskola hol volt elhelyezve, arra pozitív adataink 
nincsenek. Annyi bizonyos, hogy a Ferencz-rendi barátok kolostora 
a reformáczió előtt már megvolt. 

Midőn a város polgárai a prot. vallásra tértek át, a templom
mal együtt a zárdát is birtokukba vették. Nem valószinütlen, hogy 
egyelőre legalább, míg alkalmasabb helyet találnak, az oskolát itt 
helyezték el. Később I. Rákóczy György fejedelem, 1631 és 1648 
között, a templom kerítése mellett az oskola számára telket vásá
rolt és arra egy emeletes oskolaházat építtetett s állítólag saját 
költségén 24 tanulót is .taníttatott. Ez épület többször kitatarozta
tott és 1863-ig fennállott, ekkor lebontatott és helyébe a jelenlegi 
oskolai épület északi szárnya épült fel. 

Hogy a szászvárosi oskola félszázados működése alatt a kö
zönséges néposkolák színvonalán jóval felül emelkedett és a leg
magasabb körök figyelmét is magára vonta, világosan mutatja az, 
hogy a különben takarékos I. Rákóczy György fejedelem nem 
jelentéktelen költekezéssel igyekezett az intézetet elhelyezni és tanít
ványait segélyezni. Az ő példáját követte Barcsay Ákos, k i még 
mielőtt fejedelem lett volna, 1659-ben a tartarai jószágából éven
kénti 40 köböl búzát rendelt a szászvárosi oskola részére és Apafi 
Mihály fejedelem, ki a rektor fizetésére 1663-ban a sebeshelyi déz-
mát adományozta . 

Ez oskola szervezete, egészben véve, megegyezett a fehérvári, 
később enyedi főoskola alsóbb osztályainak szervezetével, annak 
kisebb mása, pártikulája volt. Itt is már 1669-ben és hihetőleg 
még előbb is, Gidófalvi ferulája alatt studiosusok vannak, kik a 
későbbi rektorok alatt togátusoknak neveztetnek, oly ifjak, kik az 
alsóbb osztályokat elvégezve, rigorozumot állottak és felsőbb lan-. 
folyam hallgatására bocsáttattak. A tanulók itt is benlaknak az 
intézet épületében; de a tehetősebb szülők gyermekei közül vannak 
olyanok is, kik künn laknak és extráneusoknak neveztetnek, kik a 
magántani tóknak a rendesnél többet fizetnek. A tógátusok közül 
az érettebbek és képzettebbek magántanitóságot kapnak, kik bizo
nyos mérsékelt honoráriumért , az alsóbb osztályok növendékeire 
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felügyelnek s azokat az osztályban tanított tantárgyakra elkészítik. 
Az ifjúságot, a rektor-professor vezetése alatt, a »seniorí< és a 
»contm scriba« fegyelmezi, kik törvényben megállított esküM^na 
szerént kötelezik magukat, hogy a felsőbbek iránt engedelmesek, 
az alárendeltek iránt pedig igazságosak lesznek. A tanulók között 
itt is számos álumnus van, kik czipót kapnak, sőt szombatonkint 
még bort is. A tanulóknak szigorú Írott törvények szabják elé, mi
képpen viseljék magukat tanítóik, t a n á r a i k é s mindenféle elöljáróik 
iránt, hogy az idegenekkel szemben tisztességes magatartást tanú
sítsanak s egymás közt testvérekkint viselkedjenek, hogy egymást 
ne bántsák, illetlen, csúfolódó, vagy gyalázó szavakkal ne illessék, 
mások vagyonát el ne tulajdonítsák. Különös figyelem van fordítva 
az isteni tiszteletre. Reggel a munka Isten segedelmének kérésével 
kezdődik, estve Istennek való hálaadással végződik, a rendes tem
plomjárás mellett, külön isteni tisztelet is tartatik a nagy auditó
riumban, hol az imát és az egyházi beszédet diákok tartják. A 
tanulók között signum és hungaricum jár , s a kinél a számbavétel 
alkalmával találtatik, az, csak néhány latin vers vagy bölcs mon
dás betanulása és felmondása által menekülhet meg a vesszőcsa
pásoktól. Az újon jött tanulók esküvel kötelezik magukat az enge
delmességre és a törvények pontos megtartására s ígérik, hogy 
legalább egy évig az intézetben maradnak. A távozók tanáraikat, 
tanuló társaikat és az intézetet nem hagyják oda; hanem mielőtt 
podgyászukat az intézet épületéből kivinnék, megjelennek a nagy 
auditóriumban egybegyűlt oskolai közönség előtt s ott egy maguk 
készítette, rendesen latin búcsúbeszéddel búcsúznak el. 

Mindebből láthatni, hogy a szászvárosi ev. ref. oskola belső 
szervezete szakasztott mása volt annak a szervezetnek, melyet a 
48 előtti időkben az enyedi és a többi erdélyi ev. ref. oskoláknál 
találtunk. Ezt bizonyltja egy régi anyakönyv is, melybe 1669-től 
kezdődőleg a rektorok és az alattuk beiratkozott tógátus deákok 
nevei be vannak irva. Ez anyaköny elején, úgy látszik, még régibb 
írással, rongált állapotban megvannak az oskolai törvények is. E 
törvények egyike azt rendeli, hogy a latin-nyelv mellett minden 
osztály tanítója, a legelsőt kivéve, tanítsa a görög-nyelvet. Egy má
sik törvényczikk a héber-nyelv tanítását is rendeli. E törvényekből 
és Benkő azon feljegyzéséből, hogy II. Rákóczy György fejedelem
sége előtt minden oskolákban communiter há rom osztályokban foglal
koztak nyelvtanulással, következtethetünk a tantárgyakra is, melyek 
a szászvárosi oskolákban taníttattak. 

A legalsóbb osztályban kezdették az olvasást és írást, mit az 
is bizonyít, hogy ezt az osztályt »alphabetaria«-nak is nevezték. 
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A következő osztályokban kezdődött és tovább folyt a latin-nyelv
nek rendszeres tanítása, mit a latin társalgás által is támogatni 
igyekeztek. A latin mellett már a 2-ik osztályban megkezdődött a 
görög-nyelv tanítása is, később a héber-nyelvé is. Pozitív adatok 
nem bizonyítják, de fel lehet tenni, hogy némi számtan is tanítta
tott, annyi legalább, mennyit a mindennapi élet szükségei megkö
veteltek. Vallástanból a heidelbergai kis- és nagy-kátét tanulták. 
Idők folytán a tantárgyakban változás történt, valamint az osztá
lyok számában is. A héber-nyelv teljesen kiszorult, a görög pedig 
jelentékeny mértékben háttérbe szorult, úgy annyira, hogy csak a 
deák-osztályokban taníttatott, ott is nagyon hamarosan. Helyükbe, 
hihetőleg német befolyás következtében, más tantárgyak léptek, u. 
m. : psychologia, Jogica, metaphysica, algebra, geometria és 
história. 

A szászvárosi ev. ref. kollégium tanító-testületének magvát, a 
mint látszik, kezdetben a szászvárosi ev. ref. egyház két papja ké
pezte. Az egyházi főtanácsnak ugyanis egy 1779-ben kelt leirata a 
a szászvárosi egyházközséget utasítja, hogy »kegyelmetek második 
papja és particulajuknak rectora a m.-vásárhelyi collegiumba a 
philosophiára tétetvén át, gondoskodjanak kegyelmetek oly papról, 
k i oskolájukat is vezethesse. < Egy másik 1787-ben kelt leiratában 
pedig ezt írja: »hogy kegyelmetek papjai mit és mennyi órán taní
tottak, nincs megírva; holott ennek előtte való időben ebbeli szor
galmuknak is szép bizonyságát adták.« Ugyanezen leiratban tovább 
igy folytatja: »minthogy pedig kegyelmetek papjainak nemcsak az 
állott eddig kötelességében, hogy a tanítók és tanulók szorgalmára 
kinyílt szemekkel vigyázzanak, hanem annak felette mindenik na
ponként egy vagy több órán is tanított« stb. E két adat kétségte
lenül bizonyítja, hogy az egyház lelkészei egyszersmind tanárok 
is voltak. Minthogy pedig a papok élethossziglan választattak, a 
rektor és a többi tanítók pedig csak évről-évre, kik egymás után 
gyorsan változtak, nem utasíthatjuk vissza azt a feltevést, hogy a 
tanitó-testület gerinczét tulajdonképpen a két pap képezte. 

Továbbá , minthogy a papi dézma következtében a papi állo
mások igen jó l voltak dotálva, s ennek következtében mindig kép
zett papok voltak választhatók, kik a tudományok azon korbeli 
állásához mérten, bármely tantárgyat, bármely osztályban képesek 
voltak eltanitni: önkint következik, hógy a felsőbb osztályok tulaj
donképpeni tanárai maguk a papok voltak, annyival inkább, mert 
a fennebb idéztem egyházfőtanácsi két leirat bizonysága szerint, 
erre a főhatóság által is sarkaltattak. A gyors egymásutánban vál
tozó nőtlen köztanitók csak az alsóbb osztályokat tanították és az 
internátusban a rend és fegyelem fentartására ügyeltek. 
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Midőn aztán, idők folytán, az oskola tovább fejlődött s a ta
nulók száma és az oskolához fűződő követelmények megsokasod
tak, főleg az oskolai fegyelem czélszerübb kezelése végett indíttatva, 
sőt mondhatjuk, kényszerítve érezte magát az egyház, legalább egy 
kiválóbb tanerőről gondoskodni, k i minden erejét az oskolának 
szentelje és tőgátusok rendszeres tanítása mellett, az ifjúság fegyel
mezését is kezelje. Igy került az intézet élére a rektor. Minthogy 
pedig oly képzett tanerők, kik az intézet mellett a rektorság fon
tos feladatának megfelelni képesek voltak, legnagyobb számban a 
fehérvári, illetőleg, az enyedi kollégiumnál találkoztak, minthogy 
továbbá ez intézet Szászvároshoz legközelebbi volt: egészen ter
mészetes, hogy a szászvárosi egyház vezérférfiai a Bethlen-főosko-
lához folyamodtak, és ennek elöljáróságát kérték fel, hogy ajánljon 
nekik alkalmas ifjút, kit a rektorságra meghívjanak. Fel lehet tenni, 
hogy a Bethlen-főoskola elöljárósága a szászvárosi rektor állásának 
fontos voltát kellőleg méltatva, a rendelkezése alatt állott legjobb 
tanerőt ajánlotta, k i hivatalos működésében a hozzá fűzött remé
nyeknek meg is felelt. 

A szokást a gyakorlat szüli. Miután a Bethlen-főoskola elöl
járósága által ajánlott rektorok beváltak, a szászvárosiaknak czél-
szerübbnek és bizonyára kényelmesebbnek is látszott, hogy a rek
tor távozása esetén, újra meg újra a nevezett főoskola elöljárósá
gához folyamodjanak új rektor ajánlása végett. Igy jött aztán szo
kásba, hogy a szászvárosi oskolának a Bethlen-főoskola ajánlott 
rektorokat. 

A szászvárosi ev. ref. kollégium levéltárában őrzött régi anya
könyvben, 1669-en kezdődőleg 1740-ig, Herepei István feljegyezte 
az előtte működöt t rektorok nevét és az alattuk beiratkozott deá
kokat, hihetőleg valamely más jegyzékből, azon innen egész 1848-ig 
a rektorok sajátkezüleg jegyezték be nevüket és hivatalba lépésük 
idejét. 

Maga a rektorság azonban régebbi keletű, mert Halitz Mihály 
1674-ben testál a kollégiumnak és a testamentum szövegében az áll, 
hogy ő a nevezett oskolának rektora volt. 

Ezen rektorok a Bethlen-főoskola elöljárósága ajánlatára ren
desen három évre választattak, de úgy, hogy ha működésükkel az egy
ház elöljárósága nem volt megelégedve, időközben is elbocsáthatta. 
Ezt bizonyítja az a szokás is, hogy az egyház elöljárósága az oskola 
rektorát a három éves czikluson belől is minden oskolai év kezdetén 
határozatilag marasztotta még. Ha a rektor a három éves időszak alatt 
jobb állomást nem kapott, a negyedik sőt ötödik évre is megma-
rasztatott. Arra nem volt eset, hogy valamelyik rektort továbbra 
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is meg ne marasztottak volna. Ez a tény kétségtelen bizonyítéka 
annak, hogy a Bethlen-főoskola elöljárósága a rektorok ajánlásá
ban nagyon lelkiismeretesen jár t el. 

A rektorok .nem- nősülhettek és az oskola épületében, az úgy
nevezett, rektori szobában laktak, kétségtelenül azért, hogy az ifjú
ság felügyeletét és fegyelmezését annál jobban intézhessek. 

1799-ben a szászvárosi egyház oskoláját a Kolozsvárott székelő 
egyházi főtanács közvetetten főhatósága alá bocsátja át. Ettől kezdve 
1838-ig, az enyedi tanárok hármas jelölése és a szászvárosi oskola 
főgondnokának meghallgatása mellett, az egyházi főtanács élethosz-
sziglan választotta a rektor-professort. Ezen időszakban rektor-pro-
fessorok, vagy igazgatók voltak: 

Sipos Pál, 1799—1806. Zsoldos Sámuel, 1821. 
Balő Sámuel, 1806—1817. Váradi Mihály, 1821-1829. 
Keresztes Dániel, 1817. (Még ez Székely Sámuel, 1829-1837. 

évben tordosi pappá válasz- Váradi Mihály, szászvárosi pap, 
tátott.) egy évig 1837—1838-ig helyeí-

Bodola Károly, 1817—1821. tesitette az ig. tanárt. 
1838-on kezdődőleg az erdélyrészi négy fő- és két középoskola 

gondnokai és rendes tanárai jelöltek és a többséget nyert három egyén 
közül választotta meg a rektort a népes egyházi főtanács gyűlése 
éppen úgy, mint a többi oskolák rendes tanárait . Ezen időszakban 
igazgató-tanárok voltak : 1838 - 1858-ig Molnár József, 1858—1870-ig 
Szabó György. 

1806-tól—1830-ig aligazgatók, vagy subrektorok is voltak alkal
mazva. Ily subrektorok voltak: 
Hunyadi János, 1806. Borsos Zsigmond, 1816. 
Erdősdi Mihály, 1809. Móric Mózes, 1818. 
Szabó Lajos, 1812. Jakab Beniámin, 1821. 
Kerekes Ábel, 1813. 

Mindezek Enyeden tanultak, ott végezték a theologiát és onnan 
hivattak meg a subrektori állásra. Székely István, 1823. (A szászvárosi 
diákok közül választatott subrektorrá ) Incze György, 1825—1830. 

Incze Györgygyei, k i előbb enyedi senior volt, a subrektori 
hivatal megszűnt. Ezen időn innen az egy subrektor helyett két-három 
theologiát végzett ifjat hivnak meg köztaiiitóknak, hogy több kép
zett tanerővel lássák el az intézetet. A szászvárosi deákokból csak 
úgy választanak köztanitókaf, ha Enyedről ilyeneket nem kapnak. 

Midőn a sárospataki oskola ifusága Erdélyben bujdosott és 
ideiglenesen Gyulafehérváron telepedett meg, többen azon fára
doztak, hogy ez ifjúságnak Szászvároson nyissanak állandó lakást. 
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Miután pedig a sárospataki deákok véglegesen Marosvásárhelyen 
telepedtek le, az egyházi főtanács maga kezdeményezi a szászvárosi 
oskola nagyobb mérvű támogatását és kiküldött biztosa által 4lu-
nyadmegye rendéit közadakozásra szólitja feL E felszólításra Naláezy 
Lajos, Naláezy György, Naláezy József, Naláezy István, Kendeífy 
Gábor, br. Jósika István, gr. Gyulai István, Kuun Miklós, Barcsai 
Gergely, Barcsai György, Barcsai József, Buda Gáspár, Buda Bálint, 
Buda István, Zeyk Miklós, Győríi József, Baczellári Pál, Naláczi 
István, Zolti Báiint özvegye Jósika Mária, gr. Bethlen László özvegye 
Folt i Mária, Barcsai Ferencz özvegye Lukács Sára és még többen 
szép alapítványokat tettek a szászvárosi oskolában tanuló szegény 
tanulók ellátására. 

E tömeges alapítás után is akadnak kegyes pátronusok és 
pátronák, kik az intézetről megemlékeznek. Ilyenek voltak: Barcsai 
Péter és neje gr. Bethlen Susánna, Káránsebesi Halitz Mihály, Buda 
Bálint, Barcsai Sigmondné Horváth Krisztina, Barcsai Sándor és 
neje Diósi Kriska, Szilágyi József, alezredes, Borosnyai Sigmond, 
gr. Bethlen Pál, Kovács Sámuel, Szabó Mózes, Simon János, Benkő 
István, gr. Bethlen Gergely és neje Naláezy Borbára, Ajtai Abod 
Mihály enyedi tanár, Vadas Mózesné Barcsai Juliána, Málnási László 
szebeni pap, Berzétei Istvánná, Bakó Sándorné és még többen. 

A város is segítette az oskolát, a mennyiben minden szoba 
részére évenkint egy hosszú öl fát adott, a piaczi fa-vám felét az 
intézetnek ajándékozta és megengedte, hogy a vármalomban a ta
nulók részére vám nélkül őröljenek. 

A helybeli ev. ref. egyház is tartott két úgynevezett civikust, 
kik a kántornak templomozás idején és a temetéseknél segédkeztek 
s ezért némi anyagi segélyben részesültek. 

Mindezen alapítványok azonban csak a szegény tanulók ellá
tására szolgáltak, a tanítók és tanárok fizetésére pedig a sebeshelyi 
dézmán és a Barcsai Ákos-féle alapítványon kívül majd mi alap 
sem volt. Idők folytán a helybeli papok buzgósága is meglanyhult, 
a tanítás terhe alól magukat lassanként kivonták, minek folytán az 
intézet tanerőinek legjavát veszítette el. Ennek az lett szomorú kö
vetkezménye, hogy az intézet még azon színvonalon sem tudott 
megmaradni, melyre keletkezése reggelén felvergődött; hanem 
rendre-rendre mind alább hanyatlott. 

Mily csekély tekintélylyel birt az oskola, mutatja az, hogy 
Deutsch, szász comes, egy diákcsiny miatt, a szászvárosi hatóságot 
arra utasította, hogy a diákokat a szék erejével a városból űzze 
ki , az oskolai épületet pedig rombolja le. Csak Vásárhelyi András 
ev. ref. első-pap bátor magatartása és a magyar polgárság fegyve
res ellenállása mentette meg az intézetet a végpusztulástól. 
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Hogy a kegyes pátronusok a tanárok fizetésére oly csekély 
gondot fordítottak, holott pedig jó tanárok nélkül jó oskola nem 
lehet, annak oka az lehetett, hogy a közönség az oskolát az egyház 
tulajdonának nézte, a minthogy tényleg az is volt, a tanárok és 
tanítók ellátását tehát az egyházközségtől várták. Ámde, az egyház
község sokkal szegényebb volt, hogysem ily nagy teher elvállalá
sára még csak gondolhatott volna is. Az intézet folytonos hanyat
lása és az oskolákhoz fűzött követelmények rohamos növekedése 
végre arra indította az egyházközséget, hogy oskoláját maga aján
lotta fel az egyházi főtanácsnak, hogy vegye azt védő szárnyai alá 
és tekintse tulajdonának. 

Az egyházi főtanács az egyházközség ajánlatát el is fogadta 
és 1799-ben a szászvárosi ev. ref. oskolát közvetlen hatósága alá 
fogadta és elrendelte, hogy azon tőkék, melyek az oskola czéljaira 
voltak adományozva, az egyházközség tőkéitől különittessenek el 
és külön kezeltessenek, a többi tőkéket pedig egyház és oskola kö
zött egyenlő arányban oszszák meg. 

Az egyházi főtanácsnak, mihelyt az intézetet átvette, első dolga 
volt, hogy Sipos Pál személyében az intézet élére élethossziglan 
választott rektor-professzort állított »clarissimus« czimmel, némileg 
javított fizetéssel és tekintélyét emelendő, a szászvárosi rektor-pro
fesszornak az egyházi főtanács gyűlésein is döntő szavazatot enge
dett. A városon, az oskola közelében, egy házat vásárolt s a^t az 
intézetnek ajándékozta, hogy legyen a rektor szállása. A rektor 
mellé egy subrektort is állit, s fizetését ennek is saját pénztárából 
gyámolítja. Az oskola mellé, Hunyadmegye lelkes főurai közül fő-
és algondnokokat nevez ki s az intézet gyámolitását szivükre köti. 
Ily fő- és algondnokok voltak: br. Naláczi József, zarándi főispán, 
k i 1820-ig működöt t ; gr. Kuun Sigmond, k i 1808-tól 1831-ig nagy 
buzgósággal és áldozatkészséggel vezette az oskola ügyeit; 1833— 
1895-ig gr. Kuun Kocsárd, k i páratlan áldozatkészségével, a nevéről 
nevezett intézetnek újra alapitója lett. Főgondnokok voltak még : 
ifj. bá ró Naláezy József 1820-1831., Barcsai László 1838—1878. 
és báró Bánfy László, bá ró Zeyk József is hosszasan volt az inté
zet főgondnoka; de minthogy az oskolától távol lakott, az elöljá
róság gyűlésein nem vehetett részt, ugyanazért állásáról le is mon
dott. 1878-ban gróf Kuun Géza és gróf Kuun István választattak 
az intézet főgondnokaivá és főgondnoki hivatalukat mais folytatják. 
Gróf Kuun Géza különösen az intézet szellemi életére fordított és 
fordít kiváló gondot s nagy tudományával , országos tekintélyével 
és nemes jellemével az intézetnek megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tett és tesz folytonosan. Algondnokok voltak: Pogány László, idősb 
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Bruz Ferencz, ifj. Bruz Ferencz,. dr. Lészay Dániel, Nagy Ignácz, 
Bágy Zsigmond, Gönczi Endre. Ezek közül kiváló érdemet szerzett 
az intézet körül tett sokoldalú fáradozásaival dr. Lészay Dániel 
1845—1872-ig. Ez idő szerint két algondnok szenteli az intézetnek 
buzgó tevékenységét: dr. Lészay László, k i másodszor 1890-bén 
és Balog József, k i 1891-ben választatott algondnokká. 

Az egyházi főtanács és az általa kinevezett gondnokok, külö
nösen pedig gróf Kuun Zsigmond főgondnok, vállvetett törekvéssel 
azon fáradoztak, hogy a tanárok és tanítók fizetésére alapot te
remtsenek s az oskola régi, roskadozó és alapos kijavításra alkal
matlan épülete helyett, űj oskola-épületet emeljenek. 1802-ben az 
egyházi főtanács nagy gyűjtögetést rendelt és felhívására adakoztak : 
Barcsai Ábrahám és neje gr. Bethlen Zsuzsanna 1000, Kendeffy 
Elekné, gr. Bethlen Kriska 500, a nagyenyedi főoskola 1000 forintot. 
A kéregető deákok pedig összegyűjtöttek 2037 forintot. Gróf Teleki 
Sámuel, udvari korlátnok is adott tanári fizetésre, Í813-ban, 1000 
forintot. 

1816-ban báró Naláczi József és gróf Kuun Zsigmond, főgond
nokok, Keresztes Dániel igazgató tanárral Hunyadmegye rendjeit 
fölhívták, hogy az 1815-ikbeli nemesi fölkelés kulcsa szerint rójják 
meg magukat a szászvárosi oskola felsegélésére. A rendek a felhí
vást kedvezőleg fogadták és a szászvárosi oskola javára 8000 frtot 
szavaztak meg. 

Nagyobb összegekkel adakoztak még az intézet felsegélésére : 
Tűri Lászlóné, gróf Toidalagi Kata 500 v. frt 
Bod Benedek 5469 v. m. frt. 
Ifj. báró Naláczi József . . . . . . . . . . . . 5000 v. frt. 
Báró Naláczi Istvánné, Bálint Heléna . . . . . .5000 v. frt. 
Barcsai Ábrahámné, gróf Bethlen Zsuzsanna . . . 9000 v. frt. -

1832-ben halt meg gróf Kuun Zsigmond, főgondnok, s minden 
felkelhetőségét az oskolának hagyta, úgy, hogy azt pénzzé téve, az 
elöljáróság kamatoztassa, a kamatokból 1200 v. forintot évenkint 
fizzessen Kis Ferencz gyógyi papnak és nejének, Adorján Zsuzsan
nának ; a többit pedig kamatos kamattal tőkésítse mindaddig, mig 
az életjáradékot élvezők közül valamelyik él, haláluk után pedig 
a felgyűlt tőke kamata fordittassék a tanárok fizetésére. Az eladott 
felkelhetőségekből befolyt 1832. végén 32,000 v. forint. E hagyo
mány Adorián Zsuzsanna halálával 1872-ben lett folyóvá és 27,456 
osztr. ért. forintra növekedett. . 

Ugyanezen évben Kis Ferencz és neje egy házat vásároltak 
és azt az oskola nevére Íratták, azzal a kikötéssel, hogy mig vala
melyikük él. minden díjfizetés nélkül használhassa 
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1833 bán özv. Váradi Istvánná, Kraszmájer Anna hagyott 1180 
pengő forintot. 1834-ben Gecse Beniámin hagyott 1200 v. forintot. 
1839-ben Lippert József hagyományakint dr. Lészay Dániel beszol-
gáltatptt 1000 v. forintot. 1843-ban Bágya Simon hagyott 1000 frtot. 
Koncz József postamester 252 frtot; 1844-ben Váradi Mihály, szász
városi első-pap hagyott összesen 1096 pengő forintot. 

A felsorolt nagyobb és hely szűke miatt fel nem sorolhatott 
kisebb adományokból az intézet tőke-vagyona, mely 1800-ban 4700 
frt volt, az egyházi főtanács bölcs vezetése és az elöljáróságnak, 
különösen pedig gróf Kuun Zsigmond főgondnoknak buzgó gon
doskodása alatt, egy félszázadnál rövidebb idő alatt, 98,900 v. n. frt 
tőkére és 13,300 frt hátralékos kamatra növekedett , tehát körülbelől 
meghuszszorozódott, daczára a közbejött devalvácziónak, mely az 
oskolának is tetemes kárt okozott. 

A hunyadmegyei rendek által 1816-ban megszavazott 8000 
forint, a közigazgatás nehézkes volta miatt, sok panasz és legfelsőbb 
meghagyások után, csak 1827-ben szolgáltatott be az intézet pénz
tárába. Mihelyt a pénz bejött, megindula a tanácskozás, hogy, mire 
fordittassék ? Közakarattal abban állapodtak meg, hogy építsenek 
vele űj oskolai épületet. 

Az elöljáróság még kora tavaszszal megbízta volt dr. Lészay 
Dániel algondnokot, hogy az építkezéshez szükséges anyagokat vá
sárolja be. Ő az anyagokat nagy szorgalommal beszerezte és ̂ mi
helyt az engedély megjött, azonnal hozzá kezdettek az építkezéshez. 
De alig tettek néhány kapavágást, Kirchner Frigyes, székbiró a 
lutheránus szász atyafiak panaszára az alapkő letételét betiltotta. 
Az egyházi főtanács közbenjárására a kormányszék avatkozott be 
a dologba s csak ennek erélyes intézkedésének lehet köszönni, hogy 
az oskolai elöljáróság még ugyanazon év aug. 14-én az alapkövet 
szokott ünnepélyességgel letétethette. A munka 1847. őszén és 1848. 
tavaszán serényen folyt és az épület 1848 augusztus havában fedél 
alá kerü l t ; de a péaz is elfogyott, úgy, hogy a zsindelyt már köl
csön pénzen vették> 

Az egyházi főtanács közvetlen felügyelete alatt az oskolának 
nemcsak anyagi ereje gyarapodott, hanem szellemi ügye is szép 
fejlődésnek indult, úgy, hogy remélni lehetett, hogy az új épülettel 
az intézetnek egy új, virágzó korszaka nyilik meg 1848. tavaszán 
azonban a világesemények rohamosan követték egymást, a kedé
lyeket országunkban is láz szállotta meg, s habá r báró Kemény 
Ferencz, az egyházi főtanács elnöke figyelmeztette is az oskolák 
elöljáróságait, hogy az ifjúságot a politikai mozgalmaktól tartsák 
távol, a hazafias felbuzdulás árjának senki sem tudott ellenállni. 
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Az oskolák siettek az évet bezárni s az ifjúságot elbocsátani. Szász
városon a záró vizsgálatok megtartása után, május havában, bocsá
tották el az ifjúságot. A k i csak fegyvert foghatott, honvéd lett. 
Ezzel záródik kollégiumunk ezen időszaka. 

A vihar kitombolta magát s annyi dicsőséges küzdelem után, 
a világosi katasztrófával halotti csend borult a szerencsétlen or
szágra. A bosszú müve azonban nem szünetelt s ennek átkos ha
tását a szegény szászvárosi kollégium is keservesen megérezte. Az 
oláhországi bujdosásból hazatért szász tisztviselők szabad folyást 
engedtek dühöknek és minden tőlük kitelhetőt megtettek, hogy a 
gyűlölt kollégiumot megsemmisitsék. Épületében lovas katonákat 
helyeztek el. Ezek a jobb szobákba maguk költöztek be, az új 
épület földszinti termeibe pedig lovaikat helyezték el. 1850-ben a 
szászvárosi tanács maga tesz felterjesztést a szász ispánhoz, hogy, 
miután a reformátusok nem képesek kollégiumukat felépíteni és 
itt többet oskolát tartani nem is szándékoznak, czélszerü volna 
azt katonai laktanyává tenni. 

A szász ispán azonban sokkal nagyobb tisztelettel viseltetett 
a tulajdonjog iránt, mint a tanács s rosz indulatú felterjesztésére 
azt irta vissza: kérdezzék meg a kollégium elöljáróságától, hogy 
félben levő épületét szándékozik-e felépíteni és ha nem szándéko
zik, vagy nem tudná felépíteni, hajlandó-e eladni? Az elöljáróság 
erre azt felelte, hogy az oskolára most még nagyobb szüksége van, 
mint valaha ; ugyan azért az épületet elkészítteti, mihelyt a szük
séges pénzt összegyűjtheti. A mi az eladást illeti, kijelenti, hogy az 
elöljáróság az oskolának nem tulajdonosa, annak eladásáról nem 
is gondolkozik, hanem az egész dolgot feljelenti az egyházi fő
tanácsnak. Az egyházi főtanács az elöljáróság felterjesztésére a 
császári kormányzónál emelt panaszt a szász atyafiak ármányko
dása ellen, mire az ügy elnémult. 

1852-ben, Bágya Zsigmond hagyatékából befolyt 1000 p. forint; 
a hunyadmegyei pénzből is, melyet 1847- 48-ban nem tudtak 
mind felhajtani, begyült vagy 1500 forint, e két összegből az elöl
járóság az új épületek földszintjét teljesen kiépítette. 

Minthogy Szászváros az űj politikai beosztás szerint az egész 
kerületnek (Kreis) lett központja, a hivatalok és hivatalnokok a 
városban nagyon megszaporodtak, minek az lett a következménye, 
hogy a szállások nagyon megdrágultak. A földbecslő hivatal még 
drága pénzen sem kapott alkalmas irodai helyiséget. Ily viszonyok 
között a nevezett hivatal főnöke azt az ajánlatot tette az elöljáró
ságnak, hogy ő kész az új oskolai épületnek mindkét emeletét 
kibérelni, ha gyorsan elkészítik. Ekkor dr. Lészay Dániel álgond-
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nok az előíjárósági gyűlésen késznek nyilatkozott 6% kamatra az 
épület bevégzéséhez szükséges pénzt beszerezni. Az elöljáróság az aján
latot köszönettel fogadta. Dr. Lészay Dánielt megbízta a pénz be
szerzésével és az építkezés befejezésével, a földbecslő hivatallal 
pedig szerződést kötött 1854-ben. Dr. Lészay Dániel saját megta
karított tőkéiből adott az intézetnek kölcsönt s az építkezést gyor
san befejezte. A bérösszegből 1860-ig megtérült az építési kölcsön 
és annak kamatja, úgy, hogy az oskola pénztárát az épület befe
jezése semmi további kiadással sem terhelte. Az egész épület 13,155 
forintba került. A kétemeletes, szilárd anyagból készült díszes épü
let futólagos megtekintés után is meggyőzhet bárkit is, hog) r dr. 
Lészay Dániel, k i az építkezést felügyelte, mondhatni, vezette, az 
építkezési anyagokat összevásárolta, a mesteremberekkel alkut kö
tött s azokat fizette: a pénzzel ugyancsak lelkiismeretes takarékos
sággal bánt. 

A szászvárosi ev. ref oskolában, a szabadságharcz lezajlása 
után, 1850 október 15-én, kezdődött meg a tanítás a kormány 
által kiadott tanterv szerint. A kezdet szerény volt ugyan, de hát 
a 48—49-ben lezajlott vész után a többi intézetek is csekély né
pességgel és nagyon vegyes képzettségű ifjúsággal kezdették meg 
a munkát és folytatták, lassankint gyarapodva számban és minő
ségben. Fájdalom, Szászvároson a szerény kezdetet a növekedő 
bizalom nem gyarapította, ellenkezőleg, a fokozódó bizalmatlanság 
a szerény kezdetet is mindinkább összébb zsugorította, ugy, hogy 
1856-ban a tanulók száma 37-re apadott és voltak osztályok, me
lyekbe egyetlen egy tanuló sem jelentkezett. Az egyházi főtanács 
hivatalosan, br. Kemény Ferencz magán úton is tudakozódott a 
hanyatlás okai felől; de a baj igazi okát nem tudták kipuhatolni. 

1857-̂ ben a hunyadmegyei egyházmegye közgyűlésén Barcsai 
László felszólalt és elpanaszolta, hogy a szászvárosi oskola napról
napra sülyed. E felszólalás következtében a közgyűlés képviselőit 
utasította, hogy á legközelebbi zsinaton a szászvárosi oskola ügyé
ben szólaljanak fel. A Yajda-Szentiványon tartott zsinaton Dáné 
István egyházmegyei főjegyző terjesztette elő megyéje panaszát és 
indítványozta, hogy a zsinat írjon át az egyházi főtanácshoz a 
szászvárosi oskola ügyében. Erre az egyházi főtanács br. Kemény 
István főgondnok, Elekes Károly fehérvári pap és esperes, Szabó, 
György enyedi tanár, Jakab Béniamin, hátszegi pap és esperes és 
Dáné István, dévai pap és egyházmegyei főjegyző személyében egy 
bizottságot küldött k i , hogy a hely színére kiszállva, a szászvárosi 
oskola /süllyedésének okait puhatolják k i és a baj elhárítására és 
orvoslására terjeszszenek az egyházi főtanács elé javaslatot. 
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E bizottság 1858január 2-án szállott k i és há rom napi tudakozó
dás és tanácskozás után, az egyházi főtanácshoz felterjesztendőTje-
lentés lényegét megál l í tot ta ,melyet Szabó György fogalmazott. E 
felterjesztés rövid tartalma ez volt: 

1. A pénztárt hanyagul kezelik, a kamatokat nem hajtják fel, 
a tanítókat roszul és rendetlenül fizetik, e miatt jó tanítókat nem 
lehet kapni. 

2. Minthogy a gimnázium mellett csak egy elemi osztály, van, 
a tanulók túlságosan fogyatékos előismerettel lépnek a gimnázium 
első osztályába, mi az intenzív tanítást ál landóan gátolja s a cse
kély eredmény a szülőköt az intézettől elriasztja. Az igazgató sem 
alkalmas a tanítók ellenőrzésére és a fegyelem fentartására. 

3. A bizottság az oskola pénzerejét számbavéve, azt ajánlja, 
hogy az egyházi főtanács állítson Szászvárosra egyelőre egy négy osz
tályos jő elemi oskolát, a fenmaradö jövedelmet pedig folytono
san tőkésítse mindaddig, mig oly összeg gyűl össze, hogy annak 
jövedelméből egy jól beállított négy osztályos algimnázium lesz 
fenntartható. 

E felterjesztésre az egyházi főtanács Molnár József, igazgató
tanárt nyugalmazta, az elöljáróságot a pénztár rendes kezeltetésére 
utasította, a kebli fő- és közép-oskolák tanári karait pedig felhívta, 
hogy az 1858 szept. 9-én tar tandó népes egyházi főtanács ülésére 
a szászvárosi igazgatói tanszékre a szokásos hármas kijelölést 
tegyék meg. 

A nevezett gyűlésen gróf Mikó Imre felszólalt és indítványozta, 
hogy az intézet sorsát ne bízzák a kijelölés és választás kétes kocz-
kájára, hanem a jelen esetben, a rendes szokástól eltérőleg, nevez
zenek k i egy oly tanárt, k i már más oskoláknál tényleg megmu
tatta, hogy az igazgatói teendők terhét nehéz viszonyok között is 
megbírja és az űj szervezetet és tanrendet sükeresen képes osko
láink viszonyaihoz alkalmazni. 

Ez indítvány közhelyeslést nyert és a gyűlés Szabó György, 
enyedi tanárt nevezte ki szászvárosi igazgató-tanárnak. 

Szabó György nem nagyon örvendett kineveztetésének és fel 
is irt az egyházi főtanácshoz, felmentését kérve. Az egyházi főtanács 
azonban ragaszkodott határozatához és Szabó Györgyöt szép sza
vakkal, de ellenmondást nem tűrő határozottsággal utasította, hogy 
siessen új állomását minél hamarább elfoglalni. 

Szabó György tehát meghajlott a főhatóság akarata előtt és 
1858 október végén átköltözött Szászvárosra. Már Enyeden gyen
gélkedett, Szászvároson pedig ágyban fekvő beteg lett és csak több 
heti gyógyítás után jutott annyi érőhez, hogy az oskolába bemehessen. 
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Midőn november havában reszkető lábakon az intézetbe be-
vánszorgott, há rom elemi osztályban talált 53 oly gyermeket, kik közül, 
mint irja, naponkint legalább is tíz hiányzott. A tanítóknál is szí
ves isjten-hozott helyett, bizalmatlanságra, sőt ellenszenvre talált. 
Mégis munkához fogott, a tanulókat egyenkint megvizsgálta s a 
legképzettebbek közül kiválasztott hatot s megalakította belőlük a 
4-ik elemi osztályt. Beállott néptanítónak s az igazgatói teendők 
buzgó ellátása mellett, törékeny egészsége daczára, naponkint öt 
órán nagy szorgalommal tanított. Nemcsak, hanem behozta a többi 
intézeteknél szokásos magántanitói rendszert is és hogy példája 
által a többi tanítót is hasonló munkára kényszerítse, magántani-
tóságot is vállalt magára és e minőségben is a legpontosabban tel
jesítette kötelességét. Bámulatos erőfeszítést fejtett k i , csakhogy a 
közvizsgálatokon kedvező eredményt tudjon felmutatni, hogy az 
által a közönség bizalmát megnyerje, mert a következő évben az 
I. gimnáziumi osztályt is meg akarta nyitni. E l lehet képzelni a derék 
férfm fájdalmát, midőn az év végén ily erőfeszítés után is az 53 
beiratkozott tanuló közül csak 32 maradott. Ez elszomorító körül
mény és makacs gyomorbaja annyira elkeserítették, hogy, a mint 
irja, közel állott a kétségbeeséshez. Csak a szakadatlan munkában 
keresett és talált menedéket. 

A szászvárosi oskolának az volt eleitől fogva a legfőbb beteg
sége és erőteljes kifejlődésének legnagyobb akadálya, hogy jól kép^ 
zett tanerőkben állandó és nagy hiányt szenvedett. Szabó György 
az oskola ez idült betegségét jól ismerte, ugyan azért ez ellen is 
megkezdette az erélyes küzdelmet. 

Az egyházi főtanács is meghagyta, de maga is érezte, hogy e 
czél elérésére a legelső és a legfőbb teendő a pénztár rendbe hoza
tala. Sok körültekintéssel, de makacs szívóssággal kényszeritette a 
táblabíró pénztárost, hogy a pénztári utasításoknak mindenben 
eleget tegyen s a hátralék-kamatokat a legnagyobb erélylyel hajtsa 
fel. A pénztáros eleinte hajlandónak is mutatkozott Szabó köve
teléseit teljesitni, azt gondolva, hogy a mindennapi érintkezés a 
kezdetben mutatkozó pedáns szigort enyhíteni fogja, de midőn 
látta, hogy a folytatás éppen olyan, mint a kezdet, állásáról lekö
szönt. Szerencsétlenségre, Szabó János, előbbi pénztáros ellen az 
elöljáróság indította per éppen ebben az időben dőlt el végérvé
nyesen és a végrehajtatás Szabó Györgynek lett szomorú köteles
sége. Szabó György e kötelességét is teljesítette és az előbbi pénz
táros ingatlanait eladatta és az oskola követeléseit pénztárra adta. 
E körülmény a szászvárosi polgárokat annyira megrémítette és az 
új igazgatónak oly rosz hírt csinált, hogy a pénztárosi hivatalt 
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senki sem merte elvállalni. E hivatal terhe is Szabó György vállaira 
nehezült és 1859 április 1-től 1861 május haváig lelkiismeretesén 
hordozta. 

Végre, 1861 májusában, gróf Kuun Kocsárd főgondnok kérel
mére, dr. Lészay Dániel algondnok megengedte, hogy fia, Lészay 
János, a pénztárosi hivatalt elvállalja. 

Szabó György rövid pénztárossága alatt az adósokat pontos 
fizetésre kényszeritette s a hátralék-kamatokat 5400 forinttal csök
kentette. 

Lészay János, űj pénztáros 1864 jul . 17-én állásáról leköszönt 
és az elöljáróság, gróf Kuun Kocsárd ajánlatára, Bocz Sámuelt vá
lasztotta pénztárossá. Bocz Sámuel 1865 j anuár 1-én vette át a 
pénztárt s az óta a pénztár kezelése miatti viták megszűntek, a 
számadások pontosan elkészültek s a kollégium szerény jövedelme 
az előirányzott költségeket mindig képes volt fedezni, sőt pontos 
és lelkiismeretes gazdálkodása mellett, a kollégium vagyona évről-
évre szépen gyarapodott. Jelenleg is ő kezeli a kollégium pénztárát. 

A szászvárosi kollégium sülyedése okainak kipuhatolására 
kiküldött bizottság éppen Szabó György indítványára azt ajánlotta 
volt az egyházi főtanácsnak, hogy Szászvároson állítson egyelőre 
egy négy osztályos jó elemi oskolát, a megmaradó pénzt pedig tőké
sítse mindaddig, mig az intézet vagyona annyira felgyűl, hogy egy 
jó algimnázium költségeit megbírja. Miután azonban szászvárosi 
igazgató lett és a vidék tekintélyesebb féríiaival megismerkedett és 
megtudta, hogy a közönség szívesen adná fiait a szászvárosi kollé
giumba, ha ott legalább is négy gimn. osztályon keresztül alapos taní
tásban részesülhetnének, nézetét megváltoztatta és az algimnázium 
haladéktalan felállítását határozta el magában. Erre azonban a kol
légium pénzereje elégtelen volt. A jövedelem gyarapításáról kellett 
tehát gondoskodni. E gondolattól sarkalva, Szabó György 1859 
elején br. Kemény Ferencznek és gr. Mikó Imrének irt, mintegy 
tanácsot kérve tőlük, hogy az algimnázium felállithatása végett 
nem volna-e czélszerü, országos kéregetést rendezni a szászvárosi 
kollégium javára még most, mig a kárpótlási papírok el nem fogy
nak. Az eszmét az előíjárósági gyűlésben is megpendítette és javas
latát az elöljáróság is elfogadta s az egyházi főtanácshoz felírást 
intézett, kérve, hogy a kollégium javára mielőbb engedélyezzen 
országos kéregetést. B. Kemény Ferencz azonban, még mielőtt a 
szászvárosi elöljáróság feliratát kapta volna, már 1859. febr. 13-án 
a kéregetés ügyét az egyházi főtanács elé terjesztette s miután az 
eszme közhelyeslésre talált, a kéregető bizottságot gróf Kuun Ko
csárd elnöklete alatt k i is nevezte. E bizottság tagtai voltak: báró 
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Kemény István, Zeyk József, Barcsay László, a kollégium elöljáró
ságának minden tagja, gr. Bethlen Olivér, Puj Elek, Lukács Far
kas, Kendeffy Sámuel és Bágya Ferencz. E mellett a bizottság fel
hatalmazást nyert; hogy még más buzgó atyafiakat is vegyen fel, 
ha jónak látja, a bizottság tagjai közé. 

. M i u t á n az előkészületek megtörténtek, még 1859 nyarán meg 
akarták kezdeni a kéregetést; de közbe jöt t az 1859-iki olasz há
ború, s a kedélyek nagymérvű izgultsága miatt tanácsosnak vélték, 
a kéregetést későbbre halasztani. 

Végre, 1860. augusztus végén megindult a kéregető bizottság, 
gróf Kuun Kocsárd, Zeyk József és Szabó György személyében. 
Gróf Kuun Kocsárd út közben beteg lett és helyette az elnökséget 
Barcsay László főgondnok vállalta magára. A felhívásoknak és ké
regetésnek szép eredménye lett, a mennyiben számos hazafi és 
honleány szép összegeket irt alá. Igy aláirtak : gróf Kuun Kocsárd 
2000, gróf Gyulai Lajos 1000, gróf Mikó Imre 1000, gróf Bethlen 
Ádám 100J, báró Kemény István ÍOOO, Zeyk József 4000, gróf Te
leki Domukos 500, gróf Kemény Sámuel 500, gróf Kendeffy Árpád 
1000, Barcsai László és neje 500 forintot és még sokan kisebb-na
gyobb összegeket. A gyűjtés végeredménye mintegy 28,000 forint 
lett, többnyire úrbéri kötvényekben. Mint a hogy ily kéregetéseknél 
történni szokott, voltak olyanok is, kik Ígéretüket nem váltották 
be és az aláirt összeg nem folyt be teljesen, a nagyobb rész azon
ban hibátlanul befolyt s az intézet jövedelmét szépen gyarapította. 

A kollégium vagyoni erejének aránylag ily tetemes megnöve
kedése után nem akadályozta többé semmi, hogy négy osztályos algim
náziummá emeltessék. 1859 szeptember 1-én megnyílt az I. gimn, 
osztály és a következő években minden évben egy-egy újabb osz
tály. Mikor már a IV-ik gimn. oszt. is megvolt nyitva, az egyházi 
főtanács az erdélyrészi ev. ref. középoskolákat úgy szervezte, hogy 
kollégiumaink hármas tagolást nyertek. E szerint, a négy elemi osztály 
felett volt hat gimn. osztály, ezek felett pedig három bölcseimi osztály. 
Tehát a tulajdonképpeni gimnázium hat osztályból állott. Ez új be
osztás Szabó Györgyöt és az ő buzgólkodása folytán a szászvárosi 
kollégium elöljáróságát arra sarkalta, hogy következetesen az 5. és 
6-ik osztályt is nyissák meg, hogy legyen az intézet, az új beosztás 
szerint, 6 osztályos teljes gimnázium. Az egyházi főtanács, némi 
kifogások után, az elöljáróság sürgetésére ezt is megengedte és 1863 
és 1864 szept. 1-én az 5. és 6-ik gimn. osztályok is megnyíltak. 

1864 deczember hó 3-̂ án tartott előíjárósági gyűlésen, Szabó 
György igazg. tanár, egy korábbi gyűlésen nyert megbízatására 
hivatkozva, beterjeszti a kollégium bevételeiről és kiadásairól ké-
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szitett előirányzatát, abban az esetben, ha a kollégiumnál a két 
bölcseimi osztályt is felállítanák. Ez előirányzat szerint, a bevétel 
tett volna kedvezőbb esetben 6951, kedvezőtlenebb esetben pedig 
5883 frtot, a kiadás pedig 5535, szűkebben pedig 4905 frtot, nem 
számítva azt a 900 forintot, melylyel a Bethlen-oskola a szászvárosi 
igazgató-tanár fizetéséhez felsőbb engedélylyel évenkint járult. Az 
elöljáróság a bevételek és kiadások közötti kedvező arányt látva, 
Szabó György indítványára, felirt az egyházi főtanácshoz, hogy 
adjon engedélyt 1865 és 66 elején a 7. és 8-ik gimn. osztály meg
nyitására és a tanév zárta után, az érettségi vizsgálatnak is meg
tartására. Feliratában körülményesen indokolta a. két felső osztály 
megnyitásának elodázhatatlan szükséges voltát. Egyelőbe arra is 
engedélyt kért az elöljáróság, hogy a 7. és 8-ik osztályok a tan
tárgyakat együttesen hallgassák. 

Az egyházi főtanács az elöljáróság kérését teljesítette, a két 
felső osztály fokozatos megnyitását és az érettségi vizsgálat meg
tartását megengedte; csupán csak annyit kötött k i , hogy a kollé
gium mellé legrövidebb idő alatt még két állandó tanerőt állítson, 
egy rendes és egy segédtanárt. Igy tehát a már emiitett időben 
megnyílt a két felső osztály is és Szabó György megérte azt az 
örömét, hogy 1867-ben a kiegészült gimnáziumra fellehette az érett
ségi vizsgálat koszorúját, mint a hogy ő fejezte ki magát. 

A második rendes tanári és a segédtanári állomás szervezé
sével azonban az elöljáróság nem sietett és a 7. és 8-ik gimnáziumi 
osztályt Szabó György és Dáné István, k i 1859-ben szászvárosi 
második pappá választatott és esperes is volt, együttesen tanítgatták 
és pedig, a mint hogy másképpen nem is lehetett, meglehetős fo
gyatékos eredménynyel. A jóakara t %z elöljáróságnál nem hiányzott, 
de hiányzott a tehetség. Az egyházi főtanács folytonosan sürgette 
a tanári állomások szervezetét, az elöljáróság pedig újra meg újra 
időhaladékot kért. Már-már oda fejlődött a dolog, hogy az osztá
lyok számát redukálni kell, midőn a gondviselés onnan küldött 
segítséget, a honnan nem is remélték. 

1867-ben Hania János és Nagy Ighácz, képviselők a szász nem
zeti egyetem gyűlésén, azt indítványozták, hogy a brassai görög 
keleti és a szászvárosi ev. ref. gimnáziumnak is adjanak öt-ötezer 
forint évi segélyt, mennyit a királyföldi többi gimnáziumok élvez
nek. A gyűlés ez indítványt nem utasította vissza, hanem előleges 
megvitatás végett kiküldötte a székekhez. A székek többsége azt 
ajánlotta, hogy adjanakmindkét intézetnek három-háromezer fórint évi 
segélyt. Az egyetem gyűlése 1868 decz. 1-én vette a székek indít
ványát tárgyalás alá és a többség javaslata értelmében a két inté-



96 

zetnek három-háromezer forint évi segélyt szavazott meg egyelőre 
csak addig, mig a fogarasi uradalmat birj a, később azonban mindkét 
oskola járadékát rendszeresítette. A segély megszavazásának hirét 
a szászvárosi elöljáróság tagjai, különösen pedig Szabó György, oly 
nagy örömmel vették, mintha a megváltó igéje lett volna. Most 
már volt pénz, miből a költségeket fedezzék, tehát gyorsan mun
kához lát tak; két tanári állomást szerveztek és az 1869—70-ik 
tanév elején Szarvadi Adolf, az új rendes tanár és Dósa Dénes, 
segéd-tanár állomásaikat elfoglalták. A 7. és 8-ik osztályt külön 
választották, a tantárgyakat megosztották és a felfrissült tanári kar 
lelkes munkához kezdett. De alig kezdődöt t meg a munka, Szabó 
György súlyos beteg lett és többet nem taníthatott. Dáné István is 
gyengélkedett és esperesi hivatala is nagyban akadályozta az órák 
pontos kitartásában. Az új tanárok és Dáné István nagy erőfeszí
téssel mégis úgy, a hogy lehetett, a tanévet befejezték, a közvizs
gálatokat megtartották, az érettségi vizsgálat is megtörtént. Ekkor 
Szarvadi Adolf állásáról leköszönt, Szabó György pedig augusztus 
4-én meghalt, és igy az intézetnél egyetlen egy rendes tanár sem 
maradt. 

Az elöljáróság igy is fenn akarta tartani a két felső osztályt, 
oly formán, hogy az igazgatói teendőket ideiglenesen Dáné István, 
esperesre, a tanvezetőséget Dósa Dénes, segéd-tanárra bizta, a köz-
tanítók közül pedig a legképzettebbet, Baczoni Albertet, segédta
nári á ajánlotta előléptetni. Az egyházi főtanács azonban csak azt 
hagyta helybe, hogy Dáné István ideiglenesen igazgató, Dósa Dénes 
pedig tanvezető tanár legyen. A Baczoni Albert előléptetését eluta
sította, egyszersmind a két felső osztályt ideiglenesen megszüntette, 

A gimnázium emelkedésével és a tanuló ifjúság megszaporo
dásával, mindinkább érezhetővé Ion a kollégiumi épület szűk volta 
is. Ugyanazért, az előíjárósági gyűléseken s a magán-érintkezések 
alkalmával az elöljáróság tagjai azon törték a fejüket, miképpen 
lehetne az űj épület északi szárnyát is kiépitni. Ekkor gróf Kuun 
Kocsárd főgondnok azt mondotta, hogy ha kapna valahonnan olyan 
pénzt, hogy a tőkét egyhamar ne mondják fel és a kamatokért se 
zaklassák túlságos szigorral, kész volna az északi szárnyat saját 
költségén felépíttetni. Ugyanazért, az elöljáróság tagjait megbízta, 
hogy nézzenek utána, honnan lehetne ily természetű pénzt kapni 
kölcsön, egyszersmind arra is felkérte, hogy többekkel készíttessenek 
tervet és költségvetést. Az elöljáróság természetesen hálás köszö
nettel fogadta a nemeslelkü főgondnok ajánlatát, pénz után tuda
kozódott és terveket készíttetett. Midőn a tervek és a költség-elő
irányzatok elkészültek s azok közül a legolcsóbb is a tizenkétezer frtot 
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meghaladta, a nemes gróf igy szólott: »ha már benne vagyok, ettől 
sem hátrálok meg, csak azt kötöm ki , hogy az épitkezés]árát há rom 
évi egyenlő részletekben fizethessem ki.« A szerencse úgy hozta, 
hogy a gróf végleges kárpótlását éppen akkor kapta ki . Ékkor már 
ő sürgette az épület gyors befejezését, hogy az 1865-ik év tavaszán, 
midőn az erdélyi ev, ref. tanárok értekezlete Szászvároson óhaj
totta gyűlését megtartani, az új épületet lehessen fölszentelni. Az 
épület á kitűzött időre el is készült és több rendbeli terv-változ
tatás következtében, kerek számban 17,000 forintba került. Midőn 
a nemesszivü főgondnok Szabó igazgató-tanárnak az utolsó rész
letet is átadta, igy szólt : »Sokkal több , mint a mennyire számí
tottuk, s mint a hogy képzeltem ; de isten neki, csak hogy a gyer
m e k e k j ó i tanuljanak.« Igy épült fel a kollégium északi szárnya 
egy hazafias lélek áldozatkészségéből. 1865 május 2-án fel is szen
teltetett a tanári értekezlet tagjainak és díszes közönségnek részvétele 
mellett. A lelkes főgondnok jótéteményeit még azzal is tetézte, hogy 
az intézetet természettani eszközökkel látta el 900 frt. értékben. 

Mint fennebb láttuk, az egyházi főtanács 1870 augusztus havá
ban Szászvároson a két felső osztályt ideiglenesen megszüntette. Az 
1870—1-ik tanév kezdetén tehát csak az elemi oskola négy és a gim
názium I—VI. osztályaiba vettek fel tanulókat. Az elöljáróság, sok 
és sajnos tapasztalatok után, meg lévén győződve arról, hogy az 
oskola megfelelő állandó tanerők nélkül nemes hivatásának semmi
képpen meg nem felelhet: elhatározta, hogy az intézet egyelőre 
maradjon meg hat osztályos csonka gimnáziumnak és főtörekvését 
arra irányozta, hogy a tanítás javítása, a fegyelem és osztályozás 
szigorúbb kezelése által az ifjúság szinvonalat minél magasabbra 
emelje. Ebből kifolyólag, a Szabó György halálával megüresedett 
tanszéknek azonnal való betöltését kérte, a vegytani és természet
rajzi tanszékre pedig alkalmas egyént keresett. Az előbbi tanszékre, 
a népes egyházi főtanács összeülésének késedelme miatt, csak 1871 
április havában, Dósa Dénes választatott meg; a második tanári 
állomásra pedig, minthogy alkalmas jelölt kézügyben nem volt, 
Sándor János szemeltetett k i , k i ezen időben külföldön a termé
szetrajz és vegytan tanulmányozásával foglalkozott. Az elöljáróság 
tehát Sándor Jánost még külföldi tartózkodása alatt segédtanárrá 
választotta és hogy tovább maradhasson és magát jobban kiképez
hesse, 700 frt segélyben részesítette. Ezzel azonban nem elégedett 
meg, hanem 1872 tavaszán a klasszika literátura tanítására Deák 
Gerőt is segédtanárrá választotta, k i ezen időben a berlini egyete
men volt. 

Igy 1872i szept. elején, a hat osztályos gimnáziumnál már há rom 
7 
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állandó tanerő kezdette meg buzgó munkáját. Ezekhez csatlakozott 
Incze János is, k i 1871-ben választatott szászvárosi második-pappá, 
azzal a kikötéssel, hogy a gimnáziumban rendesen tanítson..-.'Dáné 
István az osztályok redukcziója után már többé nem tanított, ré
szint gyengélkedő egészsége miatt, részint pedig azért, mert papi 
és esperesi bokros teendői miatt nem volt ideje; de az igazgatói 
teendőket lelkiismeretesen végezte. Deák Gerő zenei miveltséggel 
biró ember lévén, egyéb teendői pontos végzése mellett, a kollé
giumi dalkart is szervezte, mi az intézet diszét és értékét nem kis 
mértékben emelte. 

Minthogy az alkotmányos állami élet a tanult ifjúság előtt szá
mos új pályát nyitott meg és a tehetséges ifjak hová- tovább mind 
csekélyebb számmal léptek a papi pályára, a theologiát végzett 
ifjak száma megapadott és soraikban hová- tovább mind r i tkábban 
akadott olyan, kire a gimnázium felsőbb osztályainak egyik, vagy 
másik tantárgyát rá lehetett volna bizni és a kik voltak is ilyenek, 
a tekintélyesebb intézetek elkapkodták, úgy, hogy a szegény szász
városi kollégium vajmi nehezen juthatott csak középszerű köztani-
tóhoz is. E viszonyok nyomása alatt, az elöljáróság, az igazgató
tanács jóváhagyása mellett, még egy segéd-tanári állomást szervezett 
és arra Vitus Lajos akademita papjelöltet hivta meg, k i állását 
1873 szept. 1-én foglalta el. Ugyanezen év novemberében választa
tott meg Sándor János is, a természetrajz és vegytan rendes taná
rává. Ezek szerint, az 1873,4-ik tanévben már két rendes tanár, 
két segéd-tanár és Incze János ev. ref. pap és tiszteletbeli tanár 
tanítottak az intézetben. Ezekhez csatlakozott később Fülöp Géza 
is, k i Dáné Istvánnak halála és Incze Jánosnak első-pappá történt 
előléptetése után, szászvárosi második-pappá választatott. 

1877-ben febr. 10-én gróf Kuun Kocsárd, főgondnok 50,000 frt 
úrbéri kötvényt tett le az intézet pénztárába, azzal a meghagyás
sal, hogy az kamatok kamatjával tőkésittessék mindaddig, mig 
alapítványa 143,700 forintra emelkedik. 

Midőn a tőke a kivánt magasságra emelkedett, 100,000 írtnak 
öt százalékos kamatjait öt rendes tanári állomás szervezésére, 20,000 
frt kamatját beneficiumokra és 23,700 frt kamatait pedig a hunyad-
megyei ref. néptanítók fizetésének egyen-egyen 400 frtra leendő k i -
pótlására rendelte. A két első évi kamatról pedig úgy intézkedett, 
hogy azt a tőkétől el kell szakitni és a vár fa lához támasztva, tan
termeket kell építtetni rajta. 

A nemes gróf hosszú életé, a szászvárosi kollégium előre nem 
látott fejlődése, valamint a kegyes pátronusnak az intézet iránt 
tanúsított állandó jó indulata és a változott viszonyokhoz való al-
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kalmazkodása, az eredeti alapitó-levél több rendbeli intézkedését 
megváltoztatta, természetesen mindig úgy, hogy abba mind a ne
mes gróf, mind pedig a főhatóság beleegyezett. 

Legelsőbben is a két első évi kamatból , az alapitó-levél értélmé-
ben, a vár falához támasztva, négy tantermet kellett volna építtetni. 
Ámde, az elöljáróság többi tagjai attól féltek, hogy az igy épülendő 
tantermek a gimnázium kiegészülése esetén nem lesznek elégsége
sek, e mellett az a kifogásuk is volt, hogy sötétek, nyirkosok, ba
josan szellőztethetek és lármások is lesznek. 

Ugyanazért, Dósa Dénes tanvezető-tanár már ugyanazon év 
április 11-én tartott előíjárósági gyűlésen azt indítványozza, hogy 
az alapító főgondnok úrnak és az igazgató-tanácsnak beleegyezé
sét megnyerve, az építkezést halászszák el, míg a tényleges szük
ség beáll, az építkezési alapot pedig kamatos-kamatozás útján nö
veljék. Ez indítványt az elöljáróság minden tagja pártolta és az 
alapító, valamint az igazgató-tanács is hozzájárult. Igy tehát a mel
léképület felépítése elmaradt. 

1878 június hő elején újból Dósa Dénes egy emlékiratot ter
jeszt az alapító főgondnok úr elé, melyben kimutatja, hogy azon 
esetben, ha az alapító főgondnok úr beleegyeznék, hogy alapít
ványa jövedelméből 1400 frt folyósittassék, a gimnázium azonnal 
kiegészíthető lenne. Az emlékirat részletesen megokolta a kiegészí
tés szükséges voltát, javaslatot készített a tanári állomások szerve
zésére és költség-előirányzatot a kiadások fedezésére. A nemes 
alapító főgondnok úr kegyesen fogadta az emlékiratot, mielőtt azon
ban határozott volna a dologban, az emlékiratot áttette az elöl
járósághoz, hogy vizsgálja meg, és terjeszszen eléje véleményes ja
vaslatot. Az elöljáróság egyhangúlag csatlakozott az emlékirat azon 
indítványához, hogy a gimnázium kiegészíttessék, valamint a tanári 
állomások szervezéséhez és a költség-előirányzathoz is. Az elöljá
róság egyhangú helyeslésében az alapító főgondnok is megnyugvást 
talált, az emlékiratban foglalt indítványokat elfogadta és megerősí
tés végett a kerületi közgyűlés elé terjesztette. A kerületi közgyűlés 
mindent jóváhagyott s igy a következő oskolai évben a gimnázium 
kiegészítése kezdetét vette. 

Az alapítványon még két más lényeges változtatás is történt. 
1887-ben a néptanítók fizetése felemelésére évi 553 frt, benefi-
ciumokra pedig évi 400 frt folyósittatott. Az alapítvány többi jöve
delme felől pedig oly intézkedés nyert megerősítést, hogy az tovább 
is tőkésittessék s 1899-ben a szászvárosi kollégium javára további 
1300 frt, 1908 január 1-én pedig beneficiumokra újból évi 600 frt 
folyósittassék. . 
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Az 1899-ik évben folyősitandó 1300 írtnak specifikus czélja 
1887-ben nem volt meghatározva, csak annyi mondatott k i , hogy 
az a szászvárosi kollégium javára esik. 1893-ban az alapító főgond
nok úgy rendelkezett, hogy ez összeg a rendes tanárok szolgálati 
körpőtlékainak teljes kiszolgáltatására és a szálláspénzeknek 300 
frtra való felemelésére fordíttassák. Ezzel az alapítvány ügye vég
leges elintézést nyert. 

A gimnázium kiegészítése alkalmával öt rendes tanári állomás 
szerveztetett: két klaszika literatúrai, egy magyar és német irodalmi, 
egy természetrajz és vegytani, egy természettan és számtani tan
szék. Kettő már korábban be volt töltve, kettőre 1878-ban Deák 
Gerő és Vitüs Lajos választattak meg, az ötödikre egyelőre segéd
tanári minőségben Simon Ferencz, okleveles tanárjelölt hivatott meg, 
ki két év múlva rendes tanárrá választatott. A gimnázium kiegé
szülése alkalmával tehát a két pappal hét állandó tanerő működöt t 
a kollégiurnban. A többi tanszékeket segédtanárok töltötték be. 

A gimnázium kiegészülésével rögtön beállott az építkezés sür
gős volta is. Ámde, az építkezési alap még oly kis összeg volt, hogy 
azzal a munkát megkezdeni nem lehetett, a kollégium többi va
gyona pedig a folyó szükségek fedezésére volt lefoglalva. 

A kollégiumot e nyomasztó szükségében most is gróf Kuun 
Kocsárd, főgondnok segítette és a hiányzó 6000 frtot a sajátjából 
fedezte, csupán csak azt kötve ki , hogy mig él, a kollégium p é n ^ 
tára 5% kamattal kamatozza. Az elöljáróság a fedezet bir tokába 
jutva, gyorsan munka után látott és 1882-ben a kollégium főépület 
délkeleti szárnyát is felépíttette 12,453 frt költséggel. E legújabb 
épületrész 1883 szept. 2-án szenteltetett fői néhai Nagy Péter ev. 
ref. püspök által. 

Az internátusnak eleitől fogva igen gyenge oldala volt áz, 
hogy a kollégiumnak nem volt kórháza s igy a terhesebb betege
ket nem volt hová elhelyezni. Gróf Kuun Kocsárd figyelmét e hiány 
sem kerülte k i és 1890-ben egy telket és 3000 frtot ajánlott fel a 
kórház számára. Erre aztán az elöljáróság tervet és költségvetést 
csináltatott és 1891 nyarán 5500 frt költséggel tíz—tizenkét beteg 
számára*elég czélszerü és csinos kórházat építtetett. 

Midőn a kerületi közgyűlés a szászvárosi kollégium kiegészítését 
engedélyezte és öt rendes tanári állomást szervezett, az elöljáróság, 
az igazgató-tanács és maga a kerületi közgyűlés, szóval, mindenki 
azt gondolta, hogy a szászvárosi Kuun-kollégium ennyi tanerővel 
hosszú időre szervezve van. De nagyon csalódtak. 1883-ban meg
hozták az országos középoskolai törvényt, mely egy t^]jéSE I gitoiiéra 
ziumnál a rendes tanárok számát legalább is kilenczre szabta. Nem 
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lévén erre sem a kollégiumnak, sem az egyházkerületnek semmi 
pénzalapja, ily viszonyok között nem volt más választás, mint vagy 
újból megcsonkitni az intézetet, vagy pedig államsegélyért folya
modni. Az elöljáróság félretéve a felekezeti féltékenységet, ez utóbbit 
választotta és a felsőbb hatóságok beleegyezésével, évi 10,000 frt 
fentartási és egyszersmindenkorra 16,000 frt építkezési segélyt kért. 

A szerződés 1888-ban jun. 17-én köttetett meg. E szerződés 
értelmében a rendes tanárok száma tizben, fizetésük 1200 frt. törzs
fizetés és ötödévenként 100—100 frt korpótlékban állapíttatott meg, 
de úgy, hogy a korpótlékokból egyelőre csak há rom részlet folyósitta-
tik. A kormány által kinevezendő tanárok száma négyben állapíttatott 
meg és pedig úgy, hogy ezek'egy klaszsika philologiai, egy magyar és 
német irodalmi, egy terményrajz és földrajzi és egy természettan és 
mennyiségtani tanszéket töltsenek be. A 16,000 frt építési segélylyel 
az elöljáróság az oskolai épület déli szárnyát akarta kiépíttetni és 
tekintve azt, hogy legközelebb a délkeleti szárnyat 13,000 frttal 
építtette ki , azt hitte, hogy 16,000 frttal az alapozásnál felmerülhető 
nehézségek daczára is, a czélba vett szárnyépületet felépíttetheti. E 
szárny földszintje torna-csarnok lett volna,; az emeleten pedig hat 
tágas tanterem. Midőn azonban a gyakorlati kivitelre került a dolog, 
kisült, hogy a tornacsarnok méreteinek sokkal szélesebbeknek és 
magasabbaknak kell lenniök, mint a többi tantermeknek, ugyan 
azért az okszerűség azt követeli, hogy a torna-csarnok egészen 
külön épitessék fel. Ugy is történt. 1888 nyarán a torna-csarnok 
külön, a torna-téren, építtetett fel 5600 frt költséggel és 700 frt áru 
tornaeszközökkel még ugyanazon évben fel is szereltetett. 

A torna-csarnok felépítése és felszerelése, a rajzterem bebúto
rozása, a szertárak újabb elhelyezése és pótlása és végre, a kollé
gium udvarának kibővítése után, az építkezési alap mintegy 5000 
frtra apadott le, mivel a déli szárny felépítésére egyelőre gondolni 
sem lehetett. Minthogy azonban az építkezés napról-napra égetőbb 
szükséggé vált, az elöljáróság 1894 elején újabb építési államsegé
lyért folyamodott, beterjesztvén a minisztérium épitő osztályában 
készült tervet és költségelőirányzatot, mely szerint a nyolcz díszes tan
termet magában foglaló épületrész felszereléssel együtt 42,000 frtba 
kerülne. Gróf Csáky Albin közoktatásügyi miniszter úr az elöljáró
ság kérését kegyesen fogadta és a törvényhozás beleegyezésének 
feltétele mellett, 35,000 frt újabb építési segélyt engedélyezett, mely 
hét év alatt 5—5000 frtos részletekben folyósittatott. Két évi részlet 
már k i is van fizetve. Igy tehát rövid idő múlva a déli szárny is 
kiépül. 

A teljes fentartási államsegély 1891 január 1-én kezdődőleg 
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folyósittatott. Az elöljáróság sietett, a rendes tanárok létszámát k i -
egészitni. Jánosi Gábor már 1890 november havában megválasz
tatott $ történelem rendes tanárává. A közoktatási miniszter úr 
1891 ápril havában Csűrös Pált a magyar és német irodalmi, Tokaji 
Aladárt pedig a természettan és mennyiségtani tanszék rendes ta
náraivá nevezte k i . A klasszika literatúrai tanszékre dr. Borcsa 
Mihály neveztetett k i , 1892 január havában, k i másfélévi működése 
után Kolozsvárra választatott meg. Helyét dr. Dózsa József fog
foglalta el, 1894 szept. 1-én. A rajztanári tanszékre 1894 márczius 
havában Halmágyi Antal választatott meg. Ezzel az állammal kö
tött szerződésben megállapított rendes tanári tanszékek mind betöl
tettek. A megválasztott és kinevezett rendes tanárok jelenleg is az 
intézet mellett működnek mind. 

A szászvárosi főgimnáziumban ez idő szerént a tiz rendes 
tanáron és a két ref. papon kivül, kik a vallást tanítják, még két 
helyettes-tanár, Sükösd Gyula és Májer János, egy tornatanár, Firtos 
Ferencz és egy zenetanár, Makai Jenő működnek. 

A kollégiumi elöljáróság, különösen pedig a tanári kar, az 
az ifjúság élelmezésére eleitől fogva kiváló gondot fordított. Rég
óta kedvencz eszméjük volt egy konviktus felállítása. Minthogy 
azonban a felállításhoz szükséges tetemes összegre a fedezet hiány
zott, kénytelenek voltak, a tervet jobb időkre halasztani. Gróf 
Kuun Kocsárd bőkezűsége e bajon is segített. 1892-ben 10,000"ío-
rintot ajánlott fel konviktusi czélra, csupán azt kötve k i , hogy, 
mig él, a tőke 5% kamatját húzza. A nemes gróf ugyan nem házi
lag kezelt konviktusra gondolt, de miután az elöljáróság ilyet óhaj
tott felállitni, beleegyezett, hogy az általa tett alapítvány kölcsön
kap pen a konviktus czéljaira fordittassék. Az elöljáróság a kegyes 
főgondnok beleegyezését megnyerve, gyorsan munkához látott, al
kalmas házat vett, a konviktus szükségeinek megfelelőleg átalakít
tatta és felszerelte, úgy, hogy az 1894/5-ik tanév elején a közétke
zés 88 taggal meg is kezdődött. Az 1895/6-ik év elején a tagok 
száma már 112-re emelkedett és remélni lehet, hegy még többen 
is jelentkeznek. Egész évi teljes konviktusi díj 90 forint. Vannak 
azonban '-/\, 3/4-es, sőt teljesen ingyenes helyek is. Két helyet 
az E . M . K. E . fizet. Az első évben az alap csekély volta miatt 
kevés kedvezményt lehetett adni, a második évben a kedvezmé
nyek száma növekedett, jövőre pedig, minthogy a 10,000 forintos 
Kuun Kocsárd-féle alapítvány kamatjai fölszabadultak és a kegyes 
gróf végrendeleté értelmében még további 10—12,000 forintnyi 
hagyományra is biztos kilátás van, a kedvezmények jelentékeny 
mérvben meg fognak nőni. 
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, Ez utóbbi időszakban néhány alapitványnyal is gyarapodott az 
intézet. 1882-ben Haver Mihály 4000 forintot hagyott négy hunyad-
megyei tef. tanuló segélyezésére; 1887-ben gróf Kuun Kocsárd ko
rán elhunyt fogadott fia, ifj. gróf Kuun Kocsárd emlékére, 500 fo
rintot alapított, szintén egy szegény ref. tanuló segélyezésére; Pogány 
György, 25 éves főispánsága emlékére, 1000 forintos jubileumi ala
pítványt tett le a hunyadmegyei árvaszék pénztárába, melynek ka
matját minden hét éves időszakban három évig egy szászvárosi ma
gyar tanuló húzza. Ezekhez csatlakozik a szegény tanulók alapja, 
melyet 1875-ben a szászvárosi ev. ref. tanítók kezdeményeztek s 
mely az évenkint nyújtott segélyek daczára, 1894 végéig, 4111 fo
rintra emelkedett. Gróf Kuun Kocsárd főgondnok ur végrendele
tében ez alapról is megemlékezett és gyarapítására 4400 forintot 
hagyományozott . E szerint, ez alap jelenleg 8511 forintot tesz. 

Az intézetnek lassankénti átalakulása és kifejlődése alatt seré
nyen folyt a tanítás is és a szászvárosi ev. ref. Kuun-kollégium 
lassankint nem csak Hunyadmegyében, hanem szélesebb körökben 
is jó hírnévre tett szeri. 

Az 1870 óta lefolyt időszak alatt az elöljáróság és a tanári 
kar kebelében békés kartársi viszony uralkodott, ha olykor-olykor 
ellentétek merültek is fel, azok csak a dolgok és viszonyok eltérő 
megítéléséből származtak s az intézet iránt közösen érzett meleg 
szeretet áldásos hatása alatt szépen elsimultak. Ennek a szeretet
nek s a közös czél felé törekvő összhangzatos működésnek lehet 
tulajdonítani a szép eredményt, mit a szászvárosi Kuun-kollégium 
Isten jó voltából, egyesek és testületek nagylelkű támogatásával, 
szellemi és anyagi téren elért. 

•"• * 

A Kuun-kollégium elöljárósága és tanitó-testülete. 
A) E l ö l j á r o s ág . 

Dr. gróf Kuun Géza, főgondnok, a főrendiház tagja. A Ma
gyar Tud. Akadémia tiszteleti tagja, az olasz koronarend közép
keresztese, ref. egyházkerületi főgondnok, a Magyarországi Néprajzi 
Társaság elnöke, a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Egylet 
elnöke s alapító tagja, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Heraldikai és Geneologiai Társaság s a budapesti Philologiai Társa
ság alapító tagja, a Vajdahuny ad vári Egylet tiszteletbeli elnöke, az 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke s igazgató
választmányának tagja, ugyanezen egyesület irodalmi szakosztályá
nak elnöke s hunyadvármegyei választmányának egyik elnöke, a 
dévai állami oskolák gondnokságának s az Erdélyi Irodalmi Társa-
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ságnak elnöke, az alsófehérmegyei történeti, régészeti és természet
tudományi társulat, úgyszintén a Patrono del Museo Indiano, az 
»Ateneo di Scienca e lettere di Bassano« tiszteleti tagja, a magyar
országi néprajzi társaság alapító s a »Protestáns Irodalmi Társa
sága igazgató-választmányi tagja, s a »Deutsche Morgenlandische 
Gesellschaft« r. tagja, Gonsigliere della Societa Nazionale per le 
Tradizioni Popolari Italiane, a prágai »Wissenschaftlicher Vérein 
für Volkskunde und Linguistik« tiszt, tagja, az erdélyi Muzeum-
egylet alapító tagja. 

Gróf Kuun István, főgondnok. 
Balog József, algondnok, kir. járásbiró. 
Dr. Lészay László, algondnok, járási orvos. 
Tanártagjai az alább irt rendes tanárok és Sylvester Do

mokos s dr. Bartók György, helybelyi lelkészek, mint vallástaná
rok. Tanácskozó tagjai: id. Bocz Sámuel, pénztáros. 

B) T a n á r o k é s t a n í t ó k . 
a) A főgimnáziumban. 

1. Sylvester Domokos, vallástanár. Szászvárosi ev. ref. első
pap, a tanári és előíjárósági ülések rendes tagja, a szászvárosi 
protest. kapitulum lelkészi özvegy-árvai gyámintézetének és a vá
rosi közegészségügyi bizottságnak elnöke, az állami elemi és polg. 
leányoskola gondnokságának, a polgári olvasó-egylet és dalkör yá-
lasztmányának tagja. 

Irodalmi működése. Az „Erdélyi Prédikátori Tár", „Egyházi Reform", 
„Evangéliumi Lelkészi Tár" és „Kalászok" czimü folyóiratokban, önállóan is 
több egyházi beszéde, s az 'egyházi szaklapokban néhány apróbb czikke je
lent meg. 

Dr. Bartók György, vallástanár; szászvárosi ev. ref. pap. 
Irodalmi működése. Lessing, mint „theologus". Eg}iiázi reform, 1872.—-

Lessings religiose und philosophisehe Grund-Anschauimg. Eine Untersuchung 
zur Erlangung der Doctorwürde. Tübingen. 1874., kézirat. ~- „Egjdiázi és 
oskolai szemle". Heti Közlöny, 1876 -1884. — Bodola Sámuel püspök életrajza. 
- Az erkölcsi élet legfőbb kérdései. 1879. Mindkettő a Kovács Albert által 
szerkesztett „Prot. theologiai könyvtár" czimü vállalatban. — Huszonöt év a 
Bethlen- íőiskola történetéből. 1894. - Biblia-ismertetés az 1-ső és 2-ik gimná
ziumok számára. 1895. — Ezeken kivül egyházi beszédek és tanulmányok 
különböző egyh. lapokban és a napi sajtóban. 

3. Dósa Dénes, a klasszika literatura és filozófia rendes ta
n á r a ; jogosítványa kelt 1889. évi 23,142. vall. és közokt. min. sz. 
alatt. A VIII. osztály vezetője, a kollégiumi konviktus elnöke, a 
gyorsírás tanítója, a szászvárosi állami polg. leányoskola gondnoka, 
a szászvárosi kisded-óvoda választmányának jegyzője, a prot. egylet
nek és a Hunyadmegyei Régészeti Egyletnek, valamint az Erdélyi 
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Magyar Közművelődési Egyletnek rendes tagja, a városi képviselő
testület tagja. 

Irodalmi működése. Jeskó Lajossal (pécsi lelkész) fordította dr. Bauer 
Ferdinánd Christiantól az „Őskeresztyénség történelmét"; a folyóiratokban és 
szaklapokban irt több paedagogiai czikket. 

4. Sándor János, a természetrajz és földrajz rendes t aná ra ; 
jogosítványa kelt 1889 évi 23,142. vall. és közokt. min. sz. alatt. 
A IV. oszt. vezetője és a természetrajzi szertár ő r e ; a helybeli 
állami leányoskola gondnoka, városi és megyei képviselőtestületi 
tag, az E . M . K. E . r. tagja. 

5. Deák Gerő, a görög és latin nyelv és irodalom rendes 
t a n á r a ; jogosítványa kelt 1889 évi 23,142: vall. és közokt min. 
sz. alatt. Osztályvezető, tagja a helybeli állami polgári és néposkola 
gondnokságának, az ev. ref. egyházközség preszbitériumának, a 
városi képviseleti közgyűlésnek, ellenőre az E . M . K. E . helybeli 
fiókkörének és tiszteletbeli karnagya a magyar daloskörnek. 

Irodalmi működése. Önállóan megjelent művei: Magyar Kalliopé 202 
egy, két és három szólamu egyházi és világi énekek szemelvéni^es gyűjteménye 
középoskolai és magánhasználatra, Makai Jenővel együttesen szerkesztve. — 
E. M. K. E. daloskönyv. 2 és 3 szólamu komoly és vig dalok gyűjteménye. Az 
E. M. K. E. igazgató választmányának megbizásáböl szerkesztve. — E. M. K. E. 
daloskönyv. 4 szólamu vegyes-karok gyűjteménye. Az E. M. K. E. igazgató
választmányának megbizásáböl szerkesztve. 

6. Viías Lajos, a magyar s német nyelv és irodalom rendes 
t aná ra ; jogosítványa kelt 1889. évi 23,142, vall. és közokt. min. 
sz. alatt. A kollégiumi könyvtár őre, a helybeli ref. preszbiterium, 
áll. polg. leányoskolai gondnokság, városi képviselő-testület, taka
rékpénztári télügyelő-bizottság tagja, az E . M . K. E . fiókkörének 
vál. tagja, a kisdedóvó gazdája. 

7. Simon Ferencz, a mennyiség- és természettan rendes ta
n á r a ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1879-ben. A főgimnázium 
igazgatója, a természettani szertár őre, a kebli egyháztanács tagja, 
az Emke szászvárosi fiókkörének vál. tagja, a szászvárosi magyar 
polgári olvasó-egylet igazgatója, Szászváros városi képviseletének 
tagja. 

Irodalmi működése. Megírta gróf Kuun Kocsárd élet- és jellemrajzát, — 
a kollégium történetét 1878. máig, az 1894—5. évi Értesítőben. — Irt könyv
ismertetéseket, igazgatói évnyitó és évzáró beszédeket, paedagogiai czikkeket, 
melyek részint az Értesítőben, részint különböző egyházi és tanügyi folyóira
tokban jelentek meg. 

8. Jánosi Gábor, a történelem és magyar nyelv s irodalom 
rendes , tanára , tanárvizsg. tett Kolozsvártt, 1880-ban. A III. oszt. 
vezetője, a koll. éremtár őre. 

Irodalmi működése. Rendezte és lajstromozta a Mikó-kollégium könyv
tárát s-a Kuun-koll. levél- és éremtárát. Több eredeti és fordított (angol, finn) 
czikken kivül (Erd. Prot. Közlöny, Magyar Polgár, Nemere, Székely Nemzet, 
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Élet- és irodalom, Kolozsvár, Magyarság) irt „A határozott igeragozásról" (Magy. 
Nyelvőr) és „A történelmi felfogásról", (Kuun koll. Értesitője.) 

9. Csűrös Pál, a magyar és németnyelv s irodalom rendes 
t a n á r a ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1883-ban. Az ifjúsági ön
képzőkör elnöke, az ifj. könyvtár felügyelője, a kollégium elemi 
oskolájának tanvezetője, a helybeli ev. ref. egyházközség kebli ta
nácsának, j!'.helybeli magyar kisdedóvó választmányának tagja. 

10. Tokaji Aladár, a mennjiségtan és természettan rendes 
t aná ra ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1884-ben. Osztályvezető, 
gí zdasági felügyelő, a mennyiségtani szertár őre, a szászvárosi ev. 
ref egyházközség kebli tanácsának tagja, a helyi magyar polgári 
olvasó-egylet pénztárosa. 

Irodalmi működése. Értekezett „Az ember a nemzetgazdaságban" czimen 
(kollégiumi Értesítő, 1891-2.). 

11. Halmágyi Antal, rendes rajztanár; rajztanári vizsgálatot 
tett Budapesten, 1893-ban. A rajzszertár őre, az előíjárósági gyűlé
sek jegyzője, a kollégium konviktusának háznagya. 

Irodalmi működése. „A gimnáziumi rajztanitásröl"; székfoglaló értekezés, 
megjelent a szászv. kollég. 1894—5. Értesitőjében. 

12. Dr. Dózsa József, a görög-, latin- és magyarnyelv s iro
dalom rendes t aná ra ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1893-ban. 
Osztályvezető s tandijkezelő. 

Irodalmi működése. „Czakó Zsigmond élete és művei." Kolozsvár, 1893. 
13. Sükösd Gyula, helyettes-tanár ; a klassz, filológiából alap

os szakvizsgálattal. Az I. osztály vezetője, a történelmi és filológiai 
szertár őre. 

14. Máyer János, helyettes tanár. A benlakás és konviktus 
felügyelője, a II. oszt. vezetője. 

15. Firtos Ferencz, állandósított to rna tanár ; vizsgálatot tett 
Budapesten, 1888-ban. A tornaszertár őre, a szászvárosi magyar 
polgári olvasó-egylet jegyzője. 

16. Makai Jenő, állandósított ének- és zenetanár ; vizsgálatot 
tett 1884-ben. A zeneszertár őre, a szászvárosi ref. egyházközség 
orgonistája, éneket tanít a szászvárosi áll. polgári leányoskolában is. 

b) Az elemi oskolában 

1. Orbán Mihály, lelkészképzettségü -tanító.; tt. a 4. osztály
ban rajz, ének s torna kivételével minden tárgyat, kollégiumi szenior. 

2. Kis József, oki. taní tó ; tt. a 3. osztályban, a torna kivéte
lével minden tárgyat. 

3. Simon Dezső, oki. tanitó ; tt. a 2. osztályban minden tárgyat. 
4. Földvári Lajos, oki. tanitó ;tt. az 1. oszt.-ban minden tárgyat. 





í 



VIII. , 

A sepsiszentgyörgyi székely Mikő-kollégium. 
(Képpel.) 

A nagynevű alapitójáról, gróf Mikó Imréről nevezett Mikő-
. kollégium, az erd. ev. ref. egyházkerület hasonló intézetei között 

a legfiatalabb. Szives olvasóink között bizonyára többen vannak 
olyanok, kik jelen voltak a kultúra ezen csecsemőjének születésén. 
Bizonyára örömrepesve, de a kétes jövőtől rettegve is, lestek 
a csecsemő első hangját; büszke kebellel vallhatták maguké
nak, mert tényleg verejtékükkel, nagy áldozatok árán alapították 
meg. Az emberi érzelmeknek sajátságos vonása a szép és nemes 
iránti lelkesedés; érje bármily veszteség, bármily nagytokú kétség-

• beesés is, a remény utolsó szikráját nem lehet kiirtani az ember
ből. A történelem tanúsága szerint, sok kétségbeejtő pillanata volt 
a magyarnak, de a reményt sohasem vesztette e l ; pillanatokra erőt 
vehetett rajta a csüggedés, de annál nagyobb erővel, mintegy tom
bolva tőrt felszínre a csapások alatt is, a szűnni nem akaró érzés, 
mely a remény által biztatva, szép és nemes tettekben nyilatkozott. 

Még ösmeretes azon mély fájdalom, melybe a 49-es évek után 
esett Magyarország; midőn a magyar nemzetiség, ősi jog, szabad
ság, az önkényuralom által földig alázva, nyögött. Ezen fájdalmas 
korszakban volt Háromszéken egy végső menedék, hová a nemzeti 
önérzet, egy jobb jövőbe vetett hit, remény és hazaszeretet me
nekült. Ez a végső menedék a protestáns lelkiismeret-szabadság 
volt; ennek építettek őseink a protestáns fejedelmek korában egy 
védbás tyát ; ezt a védbástyát úgy hivták: Eikán belöli communi-
tás. A háromszéki székely nép leghívebb fiai e romladozó bás
tya falai közé menekültek. Ezen menekültek serege, látva, hogy 
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a székely nép kezéből kicsavarták a fegyvert, sárba tiporták a sza
badság zászlóját: új fegyverekről, szellemi fegyverekről, gondosko
dott; új zászlót, az erkölcs, vallásos, nemzeti műveltség zászlóját 
tűzte k i . E fegyverekkel, e zászlóval szemben a zsarnokságnak nem 
volt elég bérencze, elég szuronya és ágyuja. Megkezdődött a di
cső csata. Faluról-falura, városról-városra, ajtóról-ajtóra jár tak a 
buzgó apostolok. Lángra gyújtottak minden igaz székely szivet. 
Aránylag rövid idő alatt egy új székely ezred állott elő, s oly fé
nyes győzelmet vivtak k i , minőt még sohasem láttak Háromszék 
rónái és bérczei. Itt áll a győzelem emlék-oszlopa, itt áll a székely 
Mikó-kollégium, hirdetve örök időkre a székely nép szellemi nagy
ságát !* 

A Rikán-belőli kommunitás lett ez oskolának első alapitója. 
Ez lobogtatta a zászlót, mely alá Háromszék kicsinye és nagyja 
szegődött és hordta össze filléreit a kollégium megteremtésére. 
Gyűjtést indítottak, melyet megkezdett gr. Mikó Imre, főgondnok 
1859-ben, 2100 frtot ajándékozván. 

Sepsi-Szt.-György városa ugyanakkor 24,000 frtot, községektől, 
egyesektől, az 1883— 84-ben tisztázott kimutatás szerint, beleszámítva 
a később felemlítendő Mikó-féle 60,000 frtot is, összesen 139,702 frt. 
12 kr. gyűlt be a közalapra. 

Minő küzdelembe, mennyi áldozatba került az alapvetés mun
kája, nem fejtegethetem részletesen; ez a kollégium története meg-
irójának feladata. 1859—60-ik évben megnyílt a gimnáziumi első 
osztály, Vájna Sándor igazgatósága, Péter Károly, most orbai 
egyházmegye esperese és szörcsei lelkész köztanitósága alatt s 
az 1862^-63-ik tanévben e kollégium négy gimn. és négy elemi 
osztályból állott. 

Az alakítás történetében a második nagy lépés 1869 májusá
ban történik, a midőn is az oskola-alapitó kommunitás gyűlése az 
alapitókhoz azon tervezetet küldi meg, hogy az oskolai telken, 
részvények útján felveendő kölcsönből egy kétemeletes épület
szárny építtessék s a meglevő osztályok az akkori tantervnek meg
felelően, két középoskolai és két bölcseimi tanosztálylyal teljes 
gimnáziummá egészíttessék ki . Az építkezés az 1870-ik év tavaszán 
megkezdődjék, hogy az 1872-ik év szeptember havának kezdetével, 
az épület teljes egészében használat alá vétethessék. 

1870 június 21-én ünnepélyesen helyezik le a kétemeletes épü
let alapkövét. Az állandó iskolaépület felépítésére ajándékoztak : 
gr. Mikó Imre 1500 forintot, községektől 11,606 forintot, összesen 

* Révay Lajos emlékbeszéde Antal Zs. felett. Kollégiumi Értesítő 1880— 
81. évről. 
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13,116forint 30 krt. egy darab aranyat; Sepsi-Szent-György városa 
két telket, melynek értéke 22,000 forint. De az épület maga, hosz-
szas küzdelmek után, csak 1877 szeptember elejére készült el. A 
gyűjtés időközben foly, de kevés eredménynyel ; tanerőre sem volt 
a szükséges kiadás, igy 1873 máj. 11-én a Rikán-belőli kommuni
tás előterjesztésére, a közoktatásügyi minisztériumhoz küldöttséget 
indítanak, hogy az államtól huszonnégyezer forint kamatmentes pénzt, 
vagy évi 2400 frt segélyt kérjenek. Ez az első lépés az államsegély
kérés ügyében. A küldöttség eljárt küldetésében, sőt ottlétében ar
ról értesülve, hogy a felekezeti középoskoláknak államsegélyezése 
tervbe van véve, ily értelemben is kérést nyújt be, és szép ígé
rettel érkezik haza. 

Ugyanezen évben, a kommunitás tagokat küld k i , kik az 
oskola vagyoni helyzetéről, az építkezésekről kimutatást és jövőre 
a szellemi téren szükségeseknek mutatkozó javításokra »Terveze-
tet« készítsenek. Az elkészített tervezet az igazgató-tanácshoz ke
rül, mely véleményezésre tanügyi bizottságnak, adja át. A tanügyi 
bizottság véleménye a tervezetre : hogy annak kiadásaira kellő fe
dezet nincsen, sőt a négy osztály föntartására szükséges tanerőket 
sem birja meg; előbb gondoskodjék az elöljáróság egy rendes és 
két segédtanári állomás felállításáról. 

A teljes gimnázium álma folyton kisért. Az 1874-ben tartott 
egyházkerületi közgyűlés elfogadja Réthy Lajos képviselő azon in-, 
ditványát, hogy bizassék meg az igazgató-tanács a s.-szent-györgyi 
oskola ügyét úgy készíteni el, hogy, mihelyt az országos kö
zéposkolai törvény meglesz, azon vidék számára, a kormány
nyal kezet fogva, lehető legyen egy teljes középoskola fölállit-
hatása. Ennek értelmében, fölhívják az elöljáróságot, hogy ezen 
indítvány kiviteli módozatára vonatkozó véleményét mielőbb ter-
jeszsze be. Az elöljáróság a kommunitáshoz köldi át ezen leiratot, 
hogy annak, mint alapitónak, ez ügyre vonatkozó nézetét tájéko
zás végett előbb megismerje. 

A szép eszme lebeg a kommunitás előtt, annak megvalósu
lását óhajtja; az elöljáróság nagyon szeretné elérni ezen czélt, de 
a mindent mozgató pengő-ércz hiányzik mindeniknél; szóval, semmi 
nyomát sem találtuk a határozatnak, vagy további véleménynek, 
mely az oskolát a teljes gimnáziumhoz közelebb vitte volna. 

Az eszme megvalósítása hatalmas lendületet nyer 1876 már-
czius 19-én. Ugyanis, gr. Mikó Imre kollégiumunknál addig tett 
alapitványait betetőzi újabb 60,000 forintos alapitványával. Ekkor 
forrad össze oskolánk a nagy alapító nevével. . M . v r r 

1876 november 26-án hídvégi gr. Mikó Imre emlékének meg-
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örökítésére rendkívüli előíjárósági ülés tartatott s utána gyászün
nepély. A gyűlésen az erd. ev. ref. kollégiumok, egyházmegyék, 
kommunitás, városi tanács képviselői és küldöttei jelenlétében a 
következő indítvány tétetik és fogadtatik e l : 

»Tanodái elöljáróságunk, tekintve, hogy, tanodánk feledhe
tetlen emlékű főgondnoka, hídvégi gróf Mikó Imre, hazánk és 
nemzetünk közművelődésének, anyagi és szellemi jólétének elő
mozdítására rendkívüli érdemeket szerzett és ez által minden igaz 
honfit örök hálára kötelezett; tekintve, hogy hídvégi gróf Mikó 
Imre négy évtizeden át, mint az erd, ev. ref. egyházkerület állam
főgondnoka, egyházkerületünk támasza, bölcs vezére volt; tekintve, 
hogy hídvégi 'gróf Mikó Imre, az összes székely nemzetnek, kivált
képpen Háromszéknek, mint szülőföldének anyagi és szellemi fölvi
rágzásáról kiváló előszeretettel gondoskodott, nemes szive szereteté
nek vezérfényét és éltető melegét árasztván vidékünkre és tano
dánkra ; tekintve, hogy hídvégi gróf Mikó Imre, mint a sepsiszent
györgyi ev. ref. középtanoda főgondnoka, nemcsak az alapítók kö
zött tünteté k i magát elsőnek, de tanodánknak, a Rikán-belőli szé
kely nép örök emlékezetre méltó példás áldozatai után második nagy 
alapitója lett; mert ugyanis : 

a) 1859 decz. 28-án kelt adománylevele mellett 2000 pengő 
forint értékű úrbéri kötvényeket, 

b) a tanodái új épület felépítésére saját költségén készíttetett 
építési tervet és készpénzben 1500 frtot adott, V _ 

c) 1876 márczius 19-én kelt végrendeletében pedig földhitel
intézeti záloglevelekben 60,000 frtot adományozott és ezen nagy
szerű áldozatai által székely népünk közművelődését az idők hosszú 
sorára biztosítani törekedet t ; mindezeket tekintetbe véve : tanodái 
elöljáróságunk ma, midőn fötiszteletü püspökünk, Nagy Péter űr 
Őméltósága vezetése alatt az erd. ev. ref. egyházkerület egyházme
gyéinek, tanodáinak és a Rikán-belőli egyházközségek képviselőinek 
részvéte mellett gyászünnepélyt rendez nagy halottunk emlékére, 
mielőtt az egek urához emelnők fohászainkat, a nagy halott iránti 
kegyeletének, hálájának és tiszteletének kifejezésére: hídvégi gróf 
Mikó Imre nevét ezen emléklapok által is meg kívánja 'örökí
teni; és e czélból a Rikán-belőli kommunitásnak, mint alapító tes
tületnek, folyó évi szeptember hó 1-ső napján tartott gyűlésében 
kelt azon határozatát , hogy a Rikán-belőli székely nép, mint első 
alapító nevemellett, mostantól kezdve a második nagy alapító neve 
is megörökíttessék s igy a székely népről és hídvégi gróf Mikó Imre 
nevérő l : »Székely Mikó-kollégiain<<-nak neveztessék: magáévá 
teszi, stb. . .« 
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1876 szept. 1-én tartott kommunitási gyűlésen Horváth László, 
és Császár Bálint, polgármester adnak be előterjesztést a czélból, 
hogy a sepsiszentgyörgyi algimnázium teljes gimnáziummá fejlesz-
tessék és már az 1877—8-ik tanévben az V-ik osztály megnyittas-
sék. Ezen előterjesztést tárgyalják 1877 márcz. 20-án Székely Ger
gely, főgondnok elnöklete alatt kiküldött bizottsági ülésben, mely 
kimondja, hogy az V-ik osztály fölállítását a kollégium pénztára 
még nem birja meg. Költségvetést a teljes nyolcz osztályú gimnáziumra 
csak akkor készíthet, ha az országos középoskolai törvényjavaslat 
törvényerőre emelkedik, mert csak ebből tud tájékozást meríteni 
a felállítandó gimnáziumok iránti kívánalmakról . Ettől kezdve, a 
gimnázium teljessé tételének ügye szünetel 1883-ig, az új középos
kolai törvény megalkotásáig. 

1883-ban az igazgató tanács fölhívja az oskolai elöljáróságot, 
hogy az egyet, konvent határozata értelmében, a kollégiumok jelent
sék be : megbírják-e az 1883. évi középoskolai törvény követelmé
nyeinek megfelelő berendezkedést. Ezért tegyen fölterjesztést a kol
légium állapotáról, vagyoni állásáról, költségelőirányzatot az űj 
berendezésnek megfelelően. A kivánt fölterjesztést megteszi az elöl
járóság ; a berendezkedés esetében azonban 3000 frt fedezethiány 
mutatkozik, mely összeget az igazgató tanácstól kéri, mert ellen
kező esetben kénytelen, az államsegélyhez folyamodni. 

1884 decz. 22-én Révay Lajos, gondnok javaslatot és terveze
tet nyújt be a kollégiumnak nyolcz osztályú gimnáziummá alakí
tása tárgyában. Ezen tervezetet 1885 június 9-én tárgyalás alá ve
szik. Ezen időben már a háromszékmegyei közigazgatási bizott
sághoz Sepsi-Szent-Györgyön államköltségen felállítandó főoskola 
szervezése ügyében ajánlat nyújtatott be, mely el is fogadtatott, 
igy annak voltak kitéve a kollégiumot teljessé tenni akarók, 
hogy eddigi küzdelmeiket veszély fenyegeti, gyorsan megindítják 
az ellenakeziót, elhatározzák az államsegély igénybevételét, ez ügy
ben megokolt fölterjesztést tesznek az igazgató-tanácshoz, küldött
séget küldenek Budapestre a konventhez, vallás és közoktatási 
niszteriumba, hogy ezen ügyben eljárjanak. A küldöttség a teljes 
gimnázium reményéről referálhat hazatértekor. 1886 május havá
ban a minisztérium részéről Klamarik János osztálytanácsos j á r 
lent, k i személyesen is kilátásba helyezi a berendezkedéshez szük
séges államsegélyt addig is, mig az államsegély a költségvetésbe is 
felvehető lesz. Tényleg, 1887 június 6-án értesíttetik az elöljáróság 
arról, hogy az 1887/8. tanévre az állam 3500 frt berendezkedési 
segélyt utalt k i , valamint felhivatik arra, hogy az államsegély-ügy
ben kötendő szerződés föltételeinek megállapítására bizottságot 
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küldjön k i . Megindultak a tervkészítések a nyolcz osztályú gimná
ziumra államsegélylyel. Fölterjesztést intéznek a miniszeriumhoz, 
melyben részletesen fejtegetik a székely Mikő-kollégium helyzetét, 
hivatását. 1888-ban megállapítják a kormány küldötte és igazgató
tanács képviselője, Elischer József és Parádi Kálmán jelenlétében 
a teljes gimnázium költségvetését, a kérendő államsegély összegét, 
mikénti fölhasználását, szóval, a szerződés feltételeit. 1888-ban 
48,778. sz. a. kelt leiratában a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter tudatja, hogy a gimnázium tovább fejlesztésére hajlandó 
az államsegélyt megadni. 1890-ben tudatja az igazgató-tanács, hogy 
a minisztérium 32,087/1889. márcz. 19-iki leiratával az államsegély 
ügyében a szerződést elfogadta azon föltétellel, hogy az elöljáróság 
az elfogadási záradékban nyilatkoztassa ki , hogy a segélyezett fő
gimnázium részére saját költségén, egy a paedagogiai kellékeknek 
és törvényes kívánalmaknak megfelelő, oly új épületet fog emelni, 
melynek terve a nagyméltóságú miniszter űr által előlegesen jóvá
hagyatott. 

Az államsegély tehát, végre, biztosítva van, de a kollégium 
anyagi állapotához mérve, a kiszabott föltétel elérhetetlen. A leg
nagyobb szükségben, a féltett és sok éven át aggodalommal dajkált 
Háromszék gyermeke segélyére siet Sepsi-Szent-György városa. 
Nagy és dicső nap 1890 január 9-ike úgy a kollégium, mint a szé
kely kultúra történelmében. Ezen a napon ugyanis, a város 50,000 
frtot ajánl föl az új oskola-épület felépítési czéljára. 

Az új szárnyépület tervét Alpár Ignácz készíti el s annak fel
építését Oriold és Endstrasser kolozsvári czég vállalja el 78,695 
forinton. Az építkezés felügyeletére a város és kollégium közös 
bizottságot küld k i . Az épités 1891 június havában vette kezdetét, 
és 1892 augusztus havára be is fejeztetett. A város által megszava
zott összeg az építkezésre nem volt elég s újólag államsegély ké
rése vált szükségessé, (32,000 frt.) melynek kiutalásáig a fölvett köl
csön terheit újólag a város vette magára. 

Az építkezés folyama alatt a kollégiumi elöljáróság az űj 
épület berendezéséről és fölszereléséről gondoskodott. A berendezés 
a [kollégiumnak, beleszámítva a téli tornaterem építését, az in
ternátus átalakítását, körülbelül 25,000 fiijába berült, mit az 
egyházkerülettől fölvett törlesztő kölcsönből fedez. 

Ez változatos fejlődése kollégiumunknak, mig teljes gimná
ziummá lesz. 

A teljes épület áll a gimnáziumi oktatás czéljaira huszonöt 
teremből és szobából, névleg, kilencz osztályhelyiség, két természet
tudományi gyűjteménytár, két terhi. tud. tanterem, két dolgozó 
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szoba, rajzterem, ifjúsági olvasóterem és könyvtár, történelem-filoló
giai, földrajzi szertár, nagy könyvtár, tanácskozási terem, igazgatói 
iroda, pénztári és díszterem-helyiségekből. Ugyanezen épületszárny 
souterrainjét foglalja el a konviktusi ebédlő, pinczék, konyhák, gazdasz-
szonyi lakás. A régebbi épületszárny internátusul van berendezve s 
ez áll t izenhárom tanulói és két felügyelői kis szobából. 

Az 1881 február 7-én Antal Zsigmond, a kollégium alapítása 
kezdetétől pénztáros, azon intézetről, melyet fiának tartott, szép 
alapitványnyal gondoskodik. Maga és neje, Jancsó Zsuzsanna ne
vében mintegy tizenkétezer forintértékű vagyoúi hagy a kollégium
nak, hogy ezzel egy, a Mikő-kollégiumban a szegényebb sorsú 
tanulók számára felállítandó tápintézet alapja vettessék meg és 
ezen alap »Antal Zsigmond és nője, Jancsó Zsuzsanna alapítvá
nya« név alatt kezeltessék. 

A nemes mag már 1892—3 tanévben kihajtott. Az Antal Zs.-
alapot ugyan még a végrendelkezés értelmében az oskola nem él
vezi, de a nemes eszmének lelkes követői akadtak, kik e czélra 
tehetségük szerint adományoztak, úgy, hogy most a tápintézeti 
alap, a jövőben élvezendő Antal-alapot is hozzá számítva, 20,200 
írtra emelkedett s ebből már egy rész kamatozik és szegény, jő 
tanulók élvezik kedvezményül. (Részleteit ld. a XII. szakasz kimu
tatásaiban.) Elöljáróságunk teljes odaadással törekedett az Antal 
Zs. eszméjéf megvalósítani s addig is, mig ennek kamatait az arra 
érdemesek élvezhetnék, felállította a benlakókra kötelezőleg a táp
intézetet, hol is egész dijas (évi 78 frt) féldij és háromnegyed díjért 
teljes ellátást nyernek, sőt 12—14. szegény tanuló ingyenes ellá
tást kap. 

Reméljük, hogy még akadnak emberbárátok, kik e nemes 
czélért áldozva, azt előbbre segítik. 

A székely Mikó-kollégium elöljárósága és tanító
testülete, 

A) E1 ő 1 j á r ó s á g. 

Az elöljáróság gondnok-tagjai: Szász Domokos, erd. ev. ref. 
püspök, elnöklő főgondnok, a főrendiház tagja; ld . Dónáth József, 
főgondnok, nyug. kir. törvény sz. e lnök; Bodor Tivadar, főgondnok, 
köz- és váltóügyvéd; Lázár Mihály, Réz Farkas és dr. Szász 
Izsák, algondnokok. 

8 



114 

Tagja az elöljáróságnak mindenik rendes tanár; tanácskozó 
tagjai: Vásárhelyi Sámuel, mint kollégiumi pénztáros ; dr. Daday 
Vilmos, orvostudor, mint kollégiumi rendes orvos. 

5 ) T a n á r o k a f ő g i m n á z i u m b a n . 

1. Benke István (laborfalvi), a latin és magyar nyelv s iro
dalom rendes t anára ; jogosítványa kelt 2184—1889. sz. a. A kol
légiumi nagykönyvtár és a tanári kézikönyvtár felügyelője, az előí
járósági gyűlések jegyzője. Tagja a Prot. írod. Társulatnak, az 
Országos Tanáregyesületnek, a Bpesti Gyorsíró-Egyesület választ
mányi és az E . M . K. E . rendes tagja. 

Irodalmi működése. A korinthusi levelek. Tudományos Szemle, 187Í. 
évf — Scliulte emlékirata és a pápai constitutio. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1871. 
évf. — Die Zeit der Apostel. Könyvism. Tudom. Szemle, 1872. évf. — ' A legá-
czióröl. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1873. évf. — Minő kilátásai vannak a ref. 
theologusnak. Prot. Egyh. és Isk. L,, 1873 — Az Egyesült-Államok theolog. 
Semináriumai. The British and foreign Evangelical Review után. Prot. Egyh. 
és Isk. Lap, 1874. évf. — A skót theol. szemináriumokról. Az előbbi Review 
után. U. ö. — Az új-testamentuiiii Krisztus-költemények. Egyházi Reform, 1874. 
évf. — A papnöveldétől a papi pályáig. J. J. Doedes : De Theol. Studiengang 
cz. holland mű nyomán. Methodika. Prot. Egyh. és Isk. L., 1875. évf. — Jézus 
mint adózó polgár. Egyházi Szemle, 1876. évf. — Tanügyi mozgalmak Tiszán
túl. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1878. évf, — Az orthologia a mennyiségtudom. 
terén. Magyar Nyelvőr, 1879. VIII. — A világteremtés ideje. Prot. Egyh.xés Isk. 
Lap, 1880. évf. — Az egyetemes ref. egyház alkotmányozö zsinata. Nemere, 
1881. évf. — Az első konvent. Székely Nemzet, 1883. évf. — Zwingli Ulrik ne
velés-oktatás elvei. Prot. Közlöny, 1884. évf. — A székely Mikó-kollégium 25 
éves történet-vázlata; A székely Mikó-kollégium szellemi állapota. Prot, Közi., 
1885. évf. — A kommunitásról. Prot. Közlöny, 1886. évf. — Latin nyelvtanaink
ról, Prot. Közlöny, 1887. évf. — Zwingli Ulrik életrajza.'Paedagogiai Plutarch, 
1887. évf. — A könyvtárak rendezéséről. Prot. Közlöny, 1891. évf. — Számos 
tanügyi s alkalmi egyházi és oskolai czikkek, gyűlési tudósítások, nyelvészeti 
és más közlemények jelentek még meg a fentieken kivül a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap 1871-1876., 1889., 1892., 1895.,; Magyar Nyelvőr 1875—1880.- Hon 1875.; 
Erdélyi Prot. Közi. 1878.; Nemere 1881-1882., Székely Nemzet 1883-1886., 
1890-1893.; Pesti Napló 1883, és 1814.; Kolozsvár 1890.; Ellenzék 1893-1894.; 
Magyarország 1894—1895. évfolyamaiban. — Társ-szerkesztője volt a budapesti 
ref. theol. akad. által előfizetésre kiadott Ifjúsági Lapok 1872—73. évfolyamá
nak. —• Tárczák: „Fővárosi Lapok" 1874. évf. 73., 113. sz., 1876. évf. ápr. 1. sz.; 
Nemere 1881. évf. 9., 35., 45. sz., 1882. évf. 1. és 76. sz.; Székely Nemzet 1884. 
évf. 1., 3—5., 7—8. sz., 1890. évf. 83. sz. — Társadalmi és ismeretterjesztő czik
kek : Keresztyén Család; 1873. évfolyam 17., 50. sz.; Családi Kör 1873.[évf. 42. 
sz.; 1874. évf. 7., 22—23. sz.; Lányok Lapja 1876. évf. 6—7. sz.; Hasznos Mulat
tató 1879. évf. 24. sz.; Nemere 1881. évf. 12., 66—67. sz., 1882. évf. 31—36. sz.; 
Székely Nemzet 1883. évf. 73., 192. sz.; Arad és Vidéke 1886. évf. 196. sz.-ban 
az E. M. K. E. érdekébén „Erdély szava a nemzet szava" cz. társadalmi vezér-
czikk, — Alkalmi beszédek. Székely Nemzet 1891—9.3. évf. — Oskolai évnyitó-, 
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évzáró-, emlék- stb. beszédek a kollégiumi Értesítőkben. — Önálló művek : 
Zwingli Ulrik élete és a helvét reformácziő megalapítása. A nagy reformátor
nak négyszázados születése alkalmából megjelent s nálunk (úttörő) első mű. 
A reformátor hű arczképével. Svájczí, német, holland és más munkák után, 
12 nyomtatott íven megjelent Sepsi-Szt.-Györgyön, 1884-ben. — Isten Országa. 
Templomi és oskolai beszédek gyermekek és ifjak istentiszteletére és vallás-
tanítására. I. kötet: Vanghan Jakab brightoni angol hitszónoknak 1878—1881-ig 
elmondott s Londonban megjelent beszédgyüjteménye után átdolgozva; meg
jelent Sepsi-Szt.-Györgyön, 1888-ban. — II. kötet: Molenkamp 6. J. holland 
katecheta után Oosterzee theol. tanár által Utrechtben, holland nyelven ki
adott — és Stanley Arthur westminsteri angol dékán hátrahagyott kézirataiból 
Londonban 1887-ben megjelent müveik után átdolgozva, megjelent Sepsi-Szt.-
Györgyön, 1888-ban. — III. kötet : Buxton Wilmosnak, London egyik^kiilvárosi 
papjának, 1886-ban megjelent s a Bibliának természetrajzi textusai alapján át
dolgozva megjelent Sepsi-Szent-Györgyön, 1895-ben.— Coménius Ámos János, 
a klasszikus paedagogus és iskolai reformátor. Háromszázados évfordulati ün
nep alkalmából készült emlékbeszéd, illetőleg élet- és jellemrajz. Az ünnepelt 
arczképével. Külföldi források után. Megjelent mint'a „Székely Nemzet" külön 
lenyomata. Sepsi-Szent-Györgyön, 1892-ben. 

2. Bodor Domokos, a számtan és természettan rendes tanára, 
jogosítványa kelt 17,675—1888. sz. a. Az internátus e lnöke; a M . 
Kir . Természettudományi, Mathematikai és Fizikai Társulatnak. Prot, 
Irodalmi Társulatnak r. tagja. 

Irodalmi működése. Tanári székfoglalóul irt egy értekezést az erélyek 
átalakulásairól; megjelent a sepsi-szent-györgyi ev. ref. gimnázium 1881—82. 
oskolai Értesitőjében. Irt „Tetragonometria" czimü munkát, mely önállóan 
megjelent S.-Szent-Györgyön, 1881-ben. 

3. Csősz János, a magyar és német nyelv s irodalom rendes 
t aná ra ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1880-ban. Az ifjúsági ön
képzőkör felügyelője és a VIII. osztály vezetője. 

Irodalmi működése. 1889-ben emlékbeszédet tartott báró Kemény Gábor 
egyházkerületi főgondnok felett. — Az 1890—1-ik tanévben „Vörösmarty, 
Tompa, Arany a szabadságharcz után" cz. tanulmányával foglalta el tanszékét. 
— 1885-től kezdve Puskintól, Stiftentői, Schillertől és más Íróktól több no
vellát és értekezést fordított le németből magyarra a „Székely Nemzet" tár-
czája számára. — 1888-ban Schiller „Der Neffe als Onkel" cz. vígjátékát for
dította magyarra, a Polgár Káról}7 színtársulata számára. 

4. Dr. Daday Vilmos, orvosdoktor, az egészségtan tanára. 
5. Domjan István, a történelem és latin-nyelv s irodalom ren

des t aná ra ; tanári vizsgálatot tett Kolozsvártt, 1888-ban. Gazdasági 
felügyelő; a Sz. N . Múzeum őre, a Háromszéki Házi ipar-egyesület 
intéző bizottságának, a Prot. írod. Társulatnak r. ragja; a VII. 
osztály vezetője. 

Irodalmi működése. Kemény János fejedelemsége. Tanári székfoglaló 
értekezés, 1889. — Kemény János fejedelem. Értekezés. Megjelent a „Századok" 
1890. évf. — „A székelyek eredetéről keletkezett irodalom ismertetése". Meg
jelent a „Székely Nemzet" 1888. évf. és külön lenyomatban. — „A sepsi-szent-

8* 
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györgyi ev. ref. székely Mikó-kollégium alapításának története." 1892. — A 
székely kérdés és Pauler Gy. y /Magyarország az Árpádházi királyok alatt" cz. 
müve. Megjelent az „Erd. Múzeum" 1894. évf. — Ezeken kivül több kisebb-
nagyobb ismertetés meg közlemény a „Századok", „Történelmi Tár", „Erdélyi 
Múzeum" szakfolyóiratokban és egyes napilapokban. 

6. Dr. Parnos Dezső, a magyar és német nyelv s irodalom ren
des tanára ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1882-ben. Tagja a term.-
tud. társulatnak, a Nyitramegyei Meteorok Egyesületnek, az Erüké
nek és az Eké-nek. V . o. vezetője; az ifjúsági daloskör felügyelője 
s intézője. 

Irodalmi működése. Irt műfordításokat, publiczisztikai czikkeket, tár-
czákat, költeményeket: Lugosi Lapok, Kolozsvár, Magyar Polgár, Ellenzék, a 
nagyenyedi Közérdek, a Székely Nemzet és Prot. Közlöny hasábjain. — Rendes 
levelezője a Pesti Hírlapnak. —- Zeneszerzeményei jelentek meg a Pesti Hirlap 
zene-mellékletén, a Hoos Magyar Daltárában és önálló füzetben is. — Önálló 
művei : „Bonyodalom és megoldás". Aesthetikai tanulmány. — „Aesth. tanul
ságok Petőfi költészetéből". — Az általa szerkesztett „Petőíiána" évkönyvben : 
„Petőfi és a nő" stb. — „A természet az aesthetika és a gymn. paedagogia 
szempontjából". Tanári beköszöntő. — „Háromszék időjárásáról." A milleniumi 
monográfiában. 

7. Karácson Béla, a történelem és földrajz helyettes t aná ra ; 
tanári alap és szakvizsgálatot Kolozsvártt tett. A IV. oszt. vezetője. 

8. Pap Lajos, a természettan és mennyiségtan rendes t anára ; 
tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1889-ben. Tagja a Mathematikai 
és F iz ika i Társulatnak, az Országos Középiskolai Tanáregyesület
nek. A természettani szertár őre, a VIII. o. vezetője. 

Irodalmi működése. Irt „Naprendszerünk" czimén népszerű előadást a 
Mezőtúr és Vidéke cz. lapban és Apróbb közleményeket, ugyanabba. — Szék
foglaló értekezése a gimn. oktatásról, megjelent a sepsi-szent-györgyi ev. ref. 
székely Mikó-kollégium 1892—93. évi Értesitőjében. 

9. Péter Mózes, a görög és latin nyelv s irodalom rendes ta
nára ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1894-ben. A történelem-filo
lógiai szertár őre. A tanári szék jegyzője. 

Irodalmi működése. Székfoglaló értekezést irt „A tizenkét legfőbb olym-
posi istenség szerepe a görög mythologiában" czimmel. Mythologiai tanulmány 
a források és a nevezetesebb szakirodalom alapján. Megjelent a székely Mikó-
kollégium 1894—5. iskolai évi Értesitőjében. 

10. Révai Pál, helybeli ev. ref. lelkész; vallástanár. 
11. Dr. Székely Bendegúz, a természetrajz és földrajz rendes 

t a n á r a ; tanárvizsgálatot tett Kolozsvártt, 1883-ban. A főgimnázium 
igazgatója, a természetrajzi és földrajzi szertárak ő r e ; a Term.-tud. 
Társulat r. tagja. 

Irodalmi működése. Tanulmányok a Diaptomus petefejlődésének első 
fázisairól, a blastoderma felléptéig. Kolozsvár, 1882. — Az állati pete termé
kenyítésére vonatkozó vizsgálatok és termékenyítés a Diaptomusnál. Orv.-
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term.-tud. Értesítő, 1883. — A Diaptomus és Cyclops pete-barázdálódása. Orv. 
term. Ért. 1883. — A rovarok női ivarszerve. Orv.-term. Ért. 1885. — A Pul-
monatumok talpmirigye. U. o. 1887. — A táplálkozási szervek. Székfoglaló 
értekezés, mely megjelent a kollégiumi Értesítőben, 1890—91. — Adatok akol i , 
történetéhez. 1893-ban, u. o. 

12. Szász Béla, a klasszika-filológia h. t aná ra ; tanárvizsgálata 
folyamatban van. A I. oszt. vezetője. 

13. Végh Endre, a mértani és szabadkézi rajz meg irás ren
des t a n á r a : tanárvizsgálatot tett Budapesten, 1889-ben. Tartalékos 
vadász-hadnagy. 

Irodalmi működése. Irt értekezést „A szabadkézi rajz fontossága és ta
nítása a gimnáziumban" és „Az elemi írástanítás módszeréről". 1892. és 93. 
évi Értesítőkben. — Irt széptani és tanügyi dolgozatokat is, melyek a „Székely 
Nemzet"-ben jelentek meg. 



IX. 

Felügyelés, kormányzás és igazgatás. 

Az evangélium szerint reformált magyarországi keresztyén 
egyház alsó és felső oskolái, mint a vallás szabad gyakorlatának 
jogával lényeges kapcsolatban álló intézmények, az alkotmányos 
úton létrejött hazai országos törvények, jelesen az 1790—91 évi 
X X V I . t.-cz. mint alaptörvény intézkedéseinek épségben tartásával, 
mindenestül az egyház testéhez tartozván, s egyházi hatóságok 
alatt állván, az erdélyrészi ev. ref. fő-, közép- és elemi oskolákban 
is a vagyonkezelést, a nevelés, meg az oktatás összhangzatos fejlődé
sét felügyelik és irányozzák, magát a közoktatást igazgatják és intézik : 

1. az egyetemes konvent; ^ 
2. az egyházkerületi közgyűlés; 
3. az egyházkerületi állandó igazgatótanács; 
4. a kollégiumi gondnokokból és rendes tanárokból álló elöl

j á ró ságba kollégiumokra nézve ; az egyházmegyei tanácsok, illető
leg, ésperességek és presbitériumok, az egyházközségi néposkolákra 
nézve ; 

5. a tanári testületek a kollégiumokban; ellenben, az oskola
székek és tanítók az egyházközségi néposkolákban. 

Az egyetemes konvent a magyar ref. egyházat egyetemesen ér
deklőügyek elintézésére hivatott testület, mely összesen harmincznyolcz 
tagból áll, kik közül tizen, nevezetesen : az egyházkerületek mindeni
kének püspöke, az.erdélyi egyházkerületnek szolgálatra nézve leg-
idősb világi főgondnoka s a többi négy egyházkerületnek főgondno-
kai, hivataluknál fogva, húszannyolezan pedig választás útján tagjai. 
A választást az egyházkerületi közgyűlések há rom évenkint ejtik meg, 
a következő arány szerint: a tiszántúli egyházkerület választ 8 tagot, 
a dunamélléki és erdéryi6—6, a dunántúli és tiszáninneni 4—4 tagot, 
felerészben egyháziak, felerészben világiak közül. Kettős elnöksége 
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van; ez idő szerint, a hivatali korra nézve legidősebb püspök és 
főgondnok, Kun Bertalan, tiszáninneni püspök és Tisza Kálmán, 
dunántúli főgondnok ülnek az elnöki széken. Jegyzője: Tóth Sá-
muel, debreczeni theologiai tanár. Üléseit rendesen Budapesten tartja. 

A konvent, mint közoktatási hatóság, megbizott szakértők által 
bármikor meglátogattathatja és vizsgáltathatja a tanintézeteket; 
statisztikai adatokat és mindennemű oskolai viszonyokat feltüntető 
jelentéseket, az oskolai vagyonról és annak kezeléséről kimutatáso
kat bármikor magához kívánhat az egyházkerületek útján. Űj tan
intézetek felállítása, vagy megszüntetése, a meglevőknek tovább fej
lesztése, államsegély igénybevétele csak a konventnek engedélyével 
történhetik. A tanügy könnyebb kezelése végett, segédközege az 
egyetemes tanügyi bizottság, a melyet a konvent részint saját tag
jaiból, részint más szakférfiakból alakit meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés az erű. ref. egyházkerületnek 
autonóm jogait képviselő és a Zsin. Törv. 8. §-ában foglalt korlá
tok között törvényhozó testülete. E közgyűlésnek tagjai: a) az 
egyházkerületi főgondnokok (státus kurátorok), kiknek száma, a püs
pököt is ideértve, hatnál több nem lehet, p) az egyházkerületi köz
jegyző (generális nótárius) és közügyigazgató (generális direktor), 
c) az állandó igazgatótanács tanácsosai és a közgyűlés által válasz
tott többi hivatalnokai, d) az egyházmegyék és a kollégiumok 
gondnokai, e) a kollégiumok rendes tanárai, f) az egyházmegyék 
esperesei és jegyzői, g) az egyházmegyék népességi arányához ké
pest választott képviselők, h) minden egyházmegyéből egy a nép
tanítók által választott képviselő, i) rendkívüli érdemeket szerzett 
férfiak, a kik az egyházmegyék, vagy a kollégiumok ajánlatára, a 
közgyűlés által tagul megválasztatnak s végül, k) egy-egy küldöttje 
azoknak az egyházközségeknek, a melyek önerejükön legalább há
rom tanítóval ellátott néposkolát alapítanak és tartanak fenn. 

Az egyházkerületi közgyűlés tagjainak száma ez idő szerint: 
288. Üléseit rendesen Kolozsvárit tartja. Elnöke a szolgálatra nézve 
legidősb egyházkerületi főgondnok, ez idő szerint, br. Bánffy Dezső, 
miniszterelnök, valóságos belső titk. tanácsos, kir. kamarás, a Szt. 
Istvánrénd kiskeresztese, a Lipótrend lovagja, stb. Akadályoztatása 
esetében, az idősbség rendje szerint, a közvetetlenül utána kö
vetkező, főgondnoktárs elnököl. 

Oskola-ügyekben e közgyűlés, főfelügyéleti jogánál fogva, intéz
kedik, hogy az egyetemes egyházi törvények s ezek értelmében az 
általa időnkint jóváhagyott tantervek, valamint a rendszabályok 
és fegyelmi törvények megtartassanak és végrehajtassanak és hogy 
az általa jóváhagyott tankönyvek használtassanak. 
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Tanár i székek szervezése, rendszeresítése és betöltése a köz
gyűlés joga és feladata. Az összes fő-, közép- és elemi oskolák 
állapotairól szóló igazgató-tanácsi jelentéseket és javaslatokat tár
gyalja s érdemökben határoz. Őrködik a tanintézetek vagyona felett, 
azoknak számadásait az igazgató-tanács által évenkint felülvizsgál
tatja és ötévenkint minden kollégiumnak összes tan- és vagyon
ügyi állapotait kiküldött biztosok által megvizsgáltatja. 

Az egyházkerületi állandó igazgató-tanácsom az egyházke
rületnek közigazgatási főhatósága, kormányozza az egyházkerületet 
az egyik közgyűléstől a másikig, végrehajtatja az illetékes felsőbb tes
tületek által alkotott törvényeket, rendszabályokat és határozatokat . 

Az igazgató-tanácsnak tagjai a) hivataluknál fogva az egy
házkerület főgondnokai: Szász Domokos, püspök, bá ró Bánffy 
Dezső, id. Lészay Ferencz, gróf Bethlen Gábor és gróf Kuun 
Géza, főgondnokok ; az egyházi főbb hivatalosak közül : Szász Gerő, 
kolozsvári esperes és lelkész, mint egyházkerületi közjegyző, és 
Bartha Lajos, vajdahunyadi esperes és tordosi lelkész, mint egy
házkerületi közügyigazgató ; b) választás folytán (hat évre választva) 
tíz igazgató-tanácsos,név szerint: dr. Kolozsvári Sándor, elnök-he-
tyettes, dr. Szász Béla, dr. Kovács Ödön, Gyarmathy Miklós, 
Parádi Kálmán, tanügyi e lőadó ; Bihari Sándor, Domokos Antal, 
dr. Vályi Gábor, Deési Gyula, Herczegh Lajos, műszaki előadó ; 
c) élethossziglan választott hivatalnokai, a t i tkár : Márkus János] 
segédtitkár: Kádár János', pénztáros : Deák József', számvevő: 
Maksay János; valamint a szerződés mellett általa felvett ügyvéd : 
dr. Deák Albert, a kik közül azonban az ülésekben szavazati joga 
csak a titkárnak és a számvevőnek van. 

Oskolaügyi tekintetben, áz igazgató-tanács őrködik a fő-, a 
közép- és az elemi oskolák mindennemű vagyona, tanulmányi, er
kölcsi és jogügyi állapotai felett és ezeknek virágzását munkálja. 
A tanintézetek számadásait és költségelőirányzatait, úgyszintén az 
igazgatók s elöljárók oskolaévi zárjelentéseit számvevősége és tan
ügyi előadója útján megvizsgáltatja és ellátja. A tanügy szakszerű 
kezelésére a tanügyi előadó van hivatva, k i mint választott igaz
gató-tanácsos az egyházkerületi közgyűlés által külön e czélra meg
állapított utasítás szerint j á r el. Az igazgató-tanács elé terjesztett 
mindennemű tanügyi jelentéseket, kérvényeket, indítványokat és szer
vezési javaslatokat a tanügyi előadó köteles előkészíteni s vélemé
nyét az igazgató-tanácsban előadni; köteles minden évben az egyház
kerülettanintézeteinek összes állapotairól kimerítő jelentést szerkesz
teni s azt oly időben bemutatni, hogy az igazgató-tanács azt tárgyal
hassa s határozati javaslatával a kerületi közgyűlés elébe terjeszthesse. 
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Az igazgató-tanács gyakorolja a kollégiumok gimnáziumai irá
nyában mindazokat a jogokat, melyek az 1883 évi X X X . t.-cz-ben 
az autonóm felekezeti főhatóságoknak fentartva és biztositva van
nak. Fegyelmi esetekben elrendeli a tisztviselőnek hivatalától való 
felfüggesztését és gyakorolja a birói kiküldés jogát, a Zsinati Törv. 
301., 316. és 399. §§-ai értelmében. 

Az igazgató-tanács hatáskörén belül s illetőleg, ezen alul eső 
gyakorlata a felügyelésnek és igazgatásnak egyrészt az alapítvá
nyokból fentartott kollégiumok, másrészt az egyházmegyék és 
püspöki vizsgálat alatt álló egyházközségek autonóm szervezetéhez 
és igényeihez képest megoszlik és két i rányban érvényesül, úgy, 
hogy a kollégiumokra nézve a kollégiumi elöljáróságok, az egyház
községi néposkolákra nézve pedig az illető preszbiteriumok, espe
resek és egyházmegyei tanácsok önhatósagilag és közvetetlenül in
tézkednek oskoláik mindennemű belügyeiben, de eljárásukért és in
tézkedéseikért az igazgató-tanács ú t p n felelősséggel tartoznak az 
egyházkerületi közgyűlésnek. 

A kollégiumi elöljáróság, mely a kollégiumban fennálló ösz-
szes intézeteknek első sorban felelős hatósága, áll az egyházkerü
leti közgyűlés által élethossziglan választott fő- és algondnokokból, 
(2—2) és szintén a közgyűlés által választott összes rendes tanárok
ból. Tanácskozó tagjai még: a kollégiumi pénztáros, ügyvéd és 
orvos. Ülésein a hivatal szerint legidősb gondnok, akadályoztatása 
esetében, az utána következő elnököl; jegyzője egy rendes tanár, 
kit az elöljáróság szabadon választ. 

Az elöljáróság a kollégium vagyonának őre és kezelője; az 
oktatásnak és nevelésnek pedig felügyelője és vezetője. Mint ilyen, 
végrehajtja az illetékes felsőbb testületek által alkotott rendszabá
lyokat és közvetíti az összeköttetést a kollégium és az igazgató
tanács között. Tanszékek rendezése, rendszeresítése, betöltése, úgy
szintén nagyobb építkezések, birtokvásárlás s eladás tárgyaiban 
kezdeményez s javaslatokat terjeszt az igazgató-tanács elébe. A 
kollégiumi összes ideiglenes tanerők alkalmazása és javadalmazása 
felől intézkedik; választja az intézeti igazgatókat és a gazdasági 
felügyelőt a rendes tanárok közül hat-hat évre, a rendszabályokban 
megállapított m ó d o n ; választja a kollégium pénztárosát, ügyvédét, 
és orvosát, az igazgató-tanács jóváhagyásának fentartása mellett. A 
gondnokok eljárását a kollégium szellemi fejlődése és anyagi ér
deke irányában különleges utasítások szabályozzák, melyeknél fogva 
felügyelik és ellenőrzik az oskolai rendtar tásnak és tanterveknek a 
tanárok részéről való végrehajtását; megjelennek a k ö z - é s magán
vizsgálatokon, hogy mind a tanítók eljárásáról, mind a tanulók 
szorgalmáról és előmeneteléről maguknak kellő ismeretet és meg-
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győződést szerezzenek; az érettségi vizsgálatokon, az igazgató-ta
nácsnak esetről-esetre való kinevezése következtében, mint az egy
házkerület képviselői, biztosi minőségben elnökölnek. Koronkint 
pénztárvizsgálatot tartanak s minden számadásra köteles egyéntől 
mindeii polgári s illetőleg, oskolai év végén a számadásokat bevé
tetik s ezeknek haladéktalan megvizsgálása s ellátása iránt intéz
kednek. A pénz- és vagyon-ügyek szakszerű kezelésére a gazdasági 
felügyelő áll rendelkezésükre, a kinek az eljárását szintén külön
leges, az igazgató-tanács által jóváhagyott utasítás szabályozza. 

Az egyházmegyei tanács, valahányszor az egyházmegyei os
kolahatóságok megkeresései, vagy az oskolaköri látogatók jelentései 
igénylik, az esperes elnöklete alatt, néposkolai bizottsággá alakul, 
és mint ilyen, az egyházmegyebeli néposkolák ügyeit az esperessel 
és az egyházmegye által választott kebli tanügyi előadóval rend
szeresen és összhangzatosan vezeti. Az egyházmegye és egyházke
rület határozatainak korlátain belül ,úgy intézkedik, hogy az osko
lákra vonatkozó rendeletek minél gyorsabban végrehajtassanak, s 
az oskolák állásáról oly alapos tájékozást szerez, hogy e tekintet
ben bármely illetékes helyről j övő kérdésekre biztos feleletet ad
hasson. Gondoskodik, hogy az oskolák maga idején a szükséges 
tankönyvekkel és tanszerekkel elláttassanak. Az ürességbe jött ta
nítói állomások dijlevelét, valamint a szabályszerű pályázatra be
érkezett pályázati felszerelt folyamodványokat a kijelölő bizottság 
által megvizsgáltatja s azokra észrevételeit megteszi. A tanítók fe
gyelmi ügyeiben mint első fokú bíróság az egyházi törvények szerint 
ha t á roz ; valamint a tanulók durva és javíthatatlan magaviselete 
iránt a hozzá intézett felebbezésekben végintézkedést tesz. 

A néposkolai tanügy szakszerű kezelése végett, az egyház
megyei tanács (az 1878. évi egyházk. kgy. határozatánál fogva) egy 
tanügyi előadóval rendelkezik, k i az egyházmegyének rendes hi
vatalnoka s mint ilyen, az esperes-elnök által hozzá áttett oskolai 
jelentéseket és felterjesztéseket tanulmányozni s a gyűlésen saját 
véleményével előadni, köteles. 

Az esperes, mint egyházmegyei néposkolai felügyelő s mint 
az egyházmegyei tanács elnöke, őrködik a fölött, hogy a presz-
biteriumok, az oskolaszékekés tanítók buzgón és lelkiismeretesen 
teljesítsék a néposkolai rendszabályokban körvonalozot t kötelessé
geiket é s működésüket ellenőrzi; egészben véve pedig közvetítő s 
koordinátorius szerepet viszerí az egyházi s az illetékes politikai ha
tóságok között. Egyházi kánonika vizitáczió alkalmával egyház
megyéje oskoláit személyesen meglátogatja s meggyőződést szerez 
magának az oskolaszékek és á tanítók' működése eredményéről . 
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Ilyenkor a hivek előtt pontos tudást vesz az oskolai jegyzőkönvv 
tartalmáról, annak szabályszerűségéről és azt láttamozza. Ugyan
akkor kiváló figyelmet fordit az oskola jövedelméről és kiadásai
ról vezetett számadásokra is. 

Ezzel végére is jutottunk a felügyelő és kozmányozó iskolai 
hatóságok hosszú sorozatának, jog- és hatás-köreik méltatásának s 
csupán az oskolai fentartó egyházközségek preszbiteriumairól kell 
még megemlékeznünk, mint a méhnek oskoláik körül az önkor
mányzatot és a helyi felügyeletet egészen konkrét formában gya
korolják, részint az 1868. évi XXXVII I . , részint az 1875. évi X X X I I . és 
az 1875. évi XXVIII . , illetőleg, az 1893. évi X X V I . t.-cz. követel
ményeinek megtartása mellett. 

Az egyházközségek s illetőleg, preszbiteriumaik még ma is 
azok az erőforrások, melyeken felekezeti népoktatásunk autonó
miája sarkallik; ők a tulajdonképpeni oskolafentartók s mint olya
nok, az oskolai épületek felállítása, fölszerelése, jó karban tartása 
iránt, valamint az oskolai vagyonra és jövedelemre, úgyszintén a 
tanítók ellátására nézve, kőzvetetlenül intézkednek. 

A mi végre a tanártestületek hatósági ténykedését és az 
egyes tanárok eljárását illeti, arra nézve különleges tanügyi és fe
gyelmi rendszabályok és utasítások szolgálnak sinormértékül, me
lyeket az egyházkerület saját belkörü tapasztalatának s az állami 
hasonló irányú rendtartások elvi jelentőségű követelményeinek és 
statisztikai érdekű formáinak méltatása és felhasználása mellett, 
időről-időre megállapít, nyilvánossá tesz és végrehajtat. Czéljok az, 
hogy a sokak munkája, szerintök rendeztetvén, összhangzóbban 
és sikeresebben folyjon. 

Az állami hasonló irányú rendtartásoktól a mi rendszabá
lyaink annyiban különböznek, hogy a tanár-egyéniség megbecsülé
sére helyezik a fősúlyt és hogy a tanári testület szellemét az ?>excon-
silio« való határozatokat teszik az igazgatás alapjául, áthatva a 
liberalizmus üditő szellemétől, mely nem gyanakszik, nem türelmet
lenkedik, hanem tisztán látja, hogy rendszer és tanár teszik.ugyan 
az oskolát, de bárminő is az a rendszer, azt a tanárok testesitik 
meg s olyannak mutatkozik az a valóságban, a minővé azt a taná
rok teszik. Szakismerettel, pedagógiai tapintattal biró lelkes taná
rokkal j ó ; tudatlan, főlülétes emberekkel rosz. 

Rendtartásunknak előnyös és előkelő vonása az, hogy nem 
tekinti a tanárt egyszerű hivatalnoknak, hanem a közműveltség ter
jesztésére elhivatott tényezőnek, a kinek folytonos ihletre van szük
sége, hogy erőt ne vegyen rajta a pedánsság, a gépiesség; a kinek 
a képzőművész forma-érzékével kell birnia, a kinek hangulatot kell 



124 

gerjesztenie, hogy a holt anyagba éltető szellemet leheljen, hogy 
tantárgya részleteit összefűzze és tetszetős egészszé alakitsa; a ki
nek értenie kell ahhoz a perspektívához és világításhoz, mely az 
egyik tárgyat előtérbe állítja, a másikat hát térbe szorítja, emezt 
élénk világításba helyezi, amazt sejtelmes félhomályban hagyja; a 
k i ne csak az igazság hirdetője legyen, hanem arra is törekedjék, 
hogy azt szép alakban érzékitse meg; ne csak az értelemhez szól
jon, hanem a képzelemnek is táplálékot nyújtson, a kedélyt is föl
melegítse. Minél inkább közelíti meg a tanár ezt a rendszabályilag 
megjelölt magaslatot, a hol a tudós kezet fog a müvészszel, annál 
alantabbra sülyed a tanterv jelentősége, annál mélyebb és údvö-
sebb hatást gyakorol az oskola az életre. 

Egy hivatalnokról, k i a hivatalos órákat pontosan megtartja, 
és a k i a neki osztott ügyeket elintézi, mindenki méltán azt mond
hatja, hogy buzgó és lelkiismeretes hivatalnok; de nem mondhatja 
ugyanezt egy tanárról, ha az a tanórákat pontosan kitartja is, ha 
az előirt tananyagot elvégzi, a gyakorlatokat a megkívánt számban 
feladja, kijavítja, a hivatalos jelentéseket beszolgáltatja is. Az ilyen 
tanárról , a mi rendszabályaink értelmében, még nem mondhatjuk 
azt, hogy kötelességét teljesítette; mert ha nem mutat fel sikert, 
nem teljesítette kötelességét; hogy pedig sikert mutasson fel, arra 
a szakképzettség és a hivatali buzgóság nem elég, ahhoz a fentebb 
jelzett művészi ügyesség kívántatik meg. És ez a kötelességbeli kü
lönbség s ennek megvalósulása az, a mi nálunk a tanárt az egy
szerű hivatalnok fölé helyezi. 

De még inkább fölülemeli a tanárt a hivatalbetöltés sáblonain 
az ő egyéniségének nevelői hatása, mert nálunk a tanár nemcsak 
oktatni, hanem nevelni is tartozik. E két hivatást kell a tanárnak 
oly bensőleg összekötnie, hogy ugyanabban az időben és ugyan
azzal az eszközzel mindkettőnek a szolgálatában működjék. Igy 
leszen egész egyénisége, tetteinek teljes lánczolata az oskolán kívül 
is az emberi, a polgári és a családi erényeknek s az őszinte 
vallásosságnak zavartalan jellemtükrévé, mely a tanítványok kö
rében, a leczkeórán kívül is, sőt bizonyos fokig a társadalomban 
is, a műveltség jótékony sugarait árasztja szét. 

A tanári egyéniségek ilyetén kellékei mellett, nagy súlyt helyez 
a mi rendszabályunk az egészséges testületi szellem uralmára, 
mint a melytől a tanári kar összegének és jegyeseinek erkölcsi 
helyzete és társadalmi tekintélye függ. Mert, valamint az egymást 
megértő család kebelében nincs egy vonás, mely széthangzást árulna 
el, sőt összhangzóan halad minden munka, kicsiny és nagy, gyönge 
és erős, k ik i a maga helyén és idejében végzi teendői t ; a jó rend 



125 

sikere mosolyog elő a napi és heti m u n k á n : nem máskint az eg3 êt-
értő tanári testűlet vezette oskolában; az egyetértő működés első 
tekintetre nyilvánvaló a növendékeken; a munkaszeretet, pontos
ság és engedelmesség tükörkint ragyog egész valójukon; mint él
tető lélek, megeleveníti őket tanáraik jó szellemé. S ennek a jó , 
egyetértő szellemnek létrejöveséről és ápolásáról gondoskodik e 
rendszabály, a széthangzást keltő alkalmak elhárítása által, még 
pedig lélektani alapon úgy, hogy az igazgatónak az oskola veze
tése, és szellemi irányítása körül egy magának több jogot nem 
ad, mint az egész tanári testületnek. Az ő igazgatója nem rendel
kező irodafőnök, sem nem a testület fölibe állított magasabb rangú 
hivatalnok, hanem a tanárok közt primus inter pares, k i a kol
légiumi elöljáróság által választatik és változás alá esik hat-hat évre 
terjedő cziklusonkint. E helyzetből korán sem az következik, hogy 
mindenki a maga kénye szerint cselekedhetik, vagy, hogy a mű
ködést összpontosító igazgatásra nincs szükség, hanem igen is kö
vetkezik az, hogy a tanártestület, élén az igazgatóval, tágaskörü 
autonómiával birjon. Mély lélektani igazság rejlik ebben az auto
nómiában, melyet rendtartásunk a tanári testületeknek biztosit, 
hogy, midőn tagjai oly határozatnak engedelmeskednek, melynek 
alkotásában maguk is részt vettek, önmagukat tisztelik meg s ön
érzetük emelkedik, mig a más, különben rájuk mérhető egyéni 
rendelkezésnek engedve, ily edző, nemesítő lelki táplálékhoz nem 
jutnának. 

A quot capita, tot sensus-íéle állapotok lábrakapása ellen 
szolgálnak a) a tanári testületnek havonkint tar tandó székülései, 
a melyeknek tárgyát képezik: az intézet állapota általában és kü
lönösen tanitási és fegyelmi intézkedések, a tanterv végrehajtása, 
vizsgálatok, tankönyvek elvetése és behozatala, stb; b) a tanári 
szakértekezletek, az igazgató elnöklete alatt, legalább minden szor
galomszak elején. Tárgya ik : a tananyag fokozatos és összefüggő 
elosztása; az Írásbeli gyakorlatok anyaga, kijavítási módja, a klasz-
szikus és a modern nyelvekből az olvasmányok, általában a mód
szertani eljárás; c) az osztály tanácskozmány ok, az osztályvezető 
tanár elnöklete alatt, a melyekben minden évharmadban egyszer, 
ha szükségeltetik, havonkinti az egy osztályban tanitó tanárok meg
beszélés s megvitatás tárgyává teszik az osztály állapotát, a taní
tási és fegyelmi eljárást, a házi dolgozatok mértékét, módját, stb. 

A fegyelem gyakorlásában a kollégiumok feladata szabja meg 
a követendő eljárást, a mennyiben oly egyéneket kivannak ne
velni, kik arra lehetnek hivatva, hogy idővel vezérszerepet vigye
nek a társadalomban és őrei legyenek a társadalmi és erkölcsi 



126 

törvényeknek: tudvalevő igazság lévén, hogy a ki már saját ma
gán meg nem tanulta, miként kell törvény alatt élni, az soha sem 
lehet igazi őre a törvénynek. S ennélfogva kollégiumaink négy 
különböző oldalról : a rendtartás, a tanítás, a nevelés és a család 
által eszközölt fegyelmet gyakorolnak. 

A rendtartás körében azok a hibák és vétségek vétetnek te
kintetbe, melyeket a növendékek elkövetnek, nem azok, melyek
kel birnak. Ilyenek a következő formák megsértése miatt fordul
nak e lő : test és ruházat tisztasága, Írásbeli dolgozatok csinossága; 
illedelmes viselet járás-keléskor; csendes és nyugodt magatartás az 
órákon, illedelmes magaviselet tanulőtársak, felnőttek és elöljárók 
i r ányában ; tanórák járása ; szorgalomszak megtartása. A tanítás által 
eszközlendő fegyelemre nézve megkívántatik, hogy az előadandó tárgy 
ne haladja meg a növendékek felfogó képességét, figyelmük igen so
káig feszültségben ne tartassák és hogy elegendő idő engedtessék 
a növendékeknek a tárgy feldolgozására, önmunkásság végzésére. 
A figyelem ébrentartása érdekében, a legnehezebb tantárgyak a 
reggeli órákra, a könnyebbek későbbre teendők és tananyaguk 
terjedelme az osztály átlagos tehetségéhez képest korlátozandó. A 
nevelés által eszközölt fegyelem a jövőre vonatkozik s azokat a 
hibákat igyekszik javítani, melyekkel a növendékek birnak. A fe
gyelemnek ez a formája a legnehezebb, mert egyedül a tanár 
egyéniségétől, tapintatától függ, melyet nem adhat semmi rend
szabály. Tanitni, ismereteket közölni, tud a legközönségesebb lélek 
is, de nevelői hatást gyakorolni, csak kevés embernek adatott. Ez 
az a bűvös fonal, mely a tanárt és tanítványt összeköti, tanításra, 
fegyelemre áldást áraszt. De, hogy ez a kötelék megfonassék és el 
ne szakadjon, szükséges, hogy a tanár egész pályáján, minden mű
ködésében a szeretet melege által legyen áthatva. A tanár szeresse 
mindenek fölött tanítványát, jobban, mint tudományát . Ha int, 
fedd, dorgál, büntet, mindig észre lehessen venni, hogy ő még 
hibás és vétkes tanítványaiban is becsüli az embert. 

A család által eszközölt nevelésnél, minthogy a családi viszo
nyokba be nem avatkozhatik, nem tehet egyebet a tanár, mintha 
igyekszik, összhangzatba hozni az oskolai nevelést a házi neveléssel. 
E tekintetben megkívánja a kollégium, hogy a szülők maguk ad
ják át gyermeküket a^ igazgatónak és osztályvezető tanárnak 
minden év elején; megkívánja, a kollégium, hogy az igazgató s 
illetőleg osztályvezető, különösen oly alkalmakkor, midőn valamely 
erkölcsi hibát vesznek észre a növendékben, a szülőkkel szóval, 
vagy írásban is érintkezzenek; s végül, megkívánja a kollégium, 
hogy az igazgató az év ünnepélyes megnyitását és bezárását fel-
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használja ^oly tárgyú értekezések elmondására, melyek, által a szülők 
az oskola feladatával, czéljaival, eszközeivel s a családi nevelés 
fontosságával megismerkednek. 

A mondottak után, felesleges is rámutatnunk arra, hogy os
kolai felügyeletünk, egyházkormányzati rendszerünkből kifolyólag, 
igen sok kézen fordul meg. s hogy e miatt nehéz volna, e szük ke
retbe foglalni s előadni mindazokat a jogokat és kötelességeket, 
melyek az illető testületeket és egyéneket külön-külön megilletik; 
azért, nem bocsátkozánk a módozat részleteibe egyik hatóság 
munkakörénél sem, hanem a helyett utalunk magukra a forrá
sokra, melyek a fölfejtett viszonyok vázlatán érezhető hiányokat 
legjobban pótolhatják. E források a következők: 

a) Tanügyi és Fegyelmi Rendszabályok és Utasítások az 
erd. ev. ref. kollégiumok szamára. Kolozsvártt, 1896. 

Ezek a rendszabályok, remélhetőleg a f. évi egyházkerületi közg3rülés 
határozata következtében, a folyó év szeptember haván kezdve lépnek majd 
hatályba, a korábbi, 1884-ben, az igazgató-tanács által közreadott Rend
szabályok, Törvények és Utasítások hatályon kivül helyezése mellett. Utób
biak az egyetemes konvent alkotta középoskolai rendtartás követelményei
nek csaknem mindenben egészen megfelelnek. Ennek előtte (1864—84-ig) gya
korlatban volt „Rendszabályok, Törvények és Utasítások" az 1861-iki „Szer
vezeti javaslat" toldalékául Kolozsvártt, 1864-ben közreadott nyomtatványban 
foglaltatnak, a melyek azonban nem annyira a nyilvános oktatás tanulmányi 
rendjével, mint inkább az erd. ev. ref. anyaszentegyház fő- és középoskolai 
tanárainak közértekezleti feladatával, a magántanitói intézménynyel s főleg a 
kollégiumi együttlakás szabályozásával foglalatoskodtak. 

b) Egyházi törvények, az evang. szerint reformált, magyar
országi keresztyén egyházban. A budapesti 1891/93-ik évi orszá
gos zsinat megbizásáböl közzéteszi Tóth Sámuel, zsinati jegyző. 
Hivatalos kiadás. Budapest, 1894. 

Ez az egyházi törvénykönyvünk nemcsak a szó szorosabb értelmében 
vett egyházalkotmányi, hanem a köznevelési és közoktatási szervezetet is 
magában foglalja, úgy, a hogy azt az 1891. évi budapesti országos zsinat meg
állapította és a király Ő Felsége, a vallás- és közöktatásügyi m. kir. miniszter 
előterjesztésére, Bécsben az 1893. évi deczember hó 29-én, legkegyelmesebben 
jóváhagyta és megerősítette. E szervezet szerint, a köznevelés s közoktatás 
eszközlésére szolgálnak: 1. népnevelési és oktatási intézetek, u. m. kisded
óvodák, elemi és felső néposkolák, tanitó-képezdék; 2. keresztyén felebaráti 
nevelő intézetek: árvaházak, szeretetházak,' 3. gimnáziumok; 4. részint meg
levő, részint fokozatosan életbe léptetendő főoskolák: a) akadémiák, vagy 
theologiai, vagy bölcsészeti, vagy jog- és államtudományi tanfolyamokkal; a 
bölcsészeti akadémiáknál gimnáziumi tanárképezdével; b) egyetem. — Mind
ezekre nézve a zsinat csak azon kétségbe nem vonható autonóm jogok formu-
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lázasára, érvényesítésére és részletes alkalmazására szoritkozék, a melyek az 
1790—91. évi XXVI. t.-ez.-ben a protestáns egyházak részére általánosságban 
fentartva vannak, jelesen : a) az oskola fentartási és állítási jog, azzal a köte
lezettséggel, hogy az újonnan alapítandó közép- és felső-oskolák szervezete a 
kormánynak bejelentendő; b) az alsó- és felső-oskolai tanítóknak és tanárok
nak szabadon való alkalmazása, természetesen, ezzel kapcsolatban mindazoknak 
a^ intézkedéseknek szabadon és autonóm jogkörben való megtétele, melyek 
a tanítók és a tanárok alkalmazásával együttjárnak, illetőleg, abból folynak, 
u. m. fizetésük és kötelességeik, főleg a fegyelmi hatósági eljárás megállapí
tása; c) autonóm jognak van fentartva a tanítás rendjének és menetének, 
oskolai rendszabályoknak és a tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályoknak 
minden oskolában részletes megállapítása is. Utóbbiakra, valamint a tanárok 
és tanítók alkalmazására nézve ki van kötve Ő Felsége és kormánya részére, 
hogy a Coordinatio litterariae institutionis-hoz a mi egyházunk is köteles al
kalmazkodni. 

Erre a jogi alapra helyezkedék az egyetemes zsinat harmadik üléssza
kában, az 1892 évi november 24 és következő napjain, midőn az 1882-ben 
megállapított, de királyi megerősítést nem nyert „köznevelési és közoktatási 
szervezet"-ét módosította. Tárgyalása menetét két körülmény befolyásolta. Az 
egyik az 1882. évi közn. és közoktat, szervezet végrehajtásánál tapasztalt ne
hézség, illetőleg, a túlságos czentrálizácziö áldatlan volta, mely a zsinat tagjait 
erősen visszatartotta az oly részletes megkötésektől, melyek esetleg korlátoz
hatnák az egyházkerületeket oskolaügyeik önálló intézésében. A másik körül
ményt a közoktatás mai liberalizmusa, mely szüntelenül az állam mindenha
tóságára hivatkozik, képviselte. Ennek tudatában mérséklé és korlátozá a 
zsinat jelentékeny többsége a kebelében nyilatkozott ellenzéki hangulatot, a 
miért hiányzanak is talán megalkotott törvényéből azok az erős vonások, me
lyek azt a nagy közönség előtt kedveltté s kidomborodóvá tehetnék. Megelég
szik az általánosság határozott kereteivel, azzal a hazafias megadással, hogy 
az állami törvényhozás előtt meg kell hajolni. S éppen ebben rejlik az új al
kotás ethikai értéke, az igazán hazafias törekvés arkhimedesi támasza, az 
alkotmányos törekvések egyensúlya, melynél fogva az egyház belátja, hogy neki 
az állammal versenygeni, nem áll érdekében, s viszont, a magyar állam elös-
meri, hogy midőn az egyház jogokat formál, ugyanakkor kötelességeket is 
teljesít, s midőn nagy áldozattal oskolákat tart fenn, nemcsak egyháztagokat, 
de polgárokat is nevel. Már maga az a nemes czél, mely az 1883. évi X X X . 
t.-cz. 47. §-ában tűzetik ki , hogy t. i . az állam felekezeti oskolákat anyagilag 
is segélyez, a mint hogy tényleg több középoskolánkat előkelően segélyezi is, 
a törvényhozás humán és fenkölt törekvéséről tesz tanúbizonyságot. Ezt a 
humanitást a zsinat figyelmén kívül nem hagyhatván, viszonozta és úgy alkotta 
meg törvényét, hogy legyen loyalitásban „fac simile"-]e az államinak. 

c) Tanterv, Utasítás és Rendszabályok az erd. ref. elemi 
néposkolák számára. Kiadta az egyházkerületi közgyűlés 67/1878. 
számú határozata következtében, az állandó igazgató-tanács. 
Kolozsvártt, 1878. 

Ebben a nyomtatványban az egyházközségi néposkolákat kötelező kor-
mányzati és igazgatási szabályok foglaltatnak. 

Ezek a szabályok az utóbbi évek lendületes, a népoktatás ügyét jóté
konyan fejlesztő újabb országos törvények életbelépése miatt nagyon hiány o-
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sakká váltak, minélfogva revíziójuk, illetőleg, újra alkotásuk már csak az 
1891—93 évi budapesti országos zsinat határozmányaira való tekintettel is, 
az egyházkerület által közelebbről teljesítendő feladatok: közé tartozik. 

d) Az erd. ev. ref. egyházkerületnek a magyarországi ev. 
ref. egyházi tőrvények életbeléptetésére és végrehajtására vo
natkozó utasítása. Hivatalos kiadás. Kolozsvártt, 1895. 

Fentebb, a b) pont alatt idézett zsinati törvények végrehajtására nézve 
ez az Utasítás azért vált szükségessé, mivel a zsinati törvénykönyv 8. §-ában 
az erdélyi egyházkerületnek az „Approbata és a Compilata Constitutio" I. ré
szeiben és az 1691. évi Leopoldinum diploma 2. 3. pontjaiban biztosított joga 
és a több százados különállás folytán kifejlett alkotmányos szervezete érin
tetlenül hagyatik és részére fentartatik, hogy alkotmányát jövőben is, a kép
viseleti rendszer elveivel összhangzóan, tovább fejleszthesse; kötelessége lévén 
a teendő módosításokat az egyetemes konventnek, illetőleg, a zsinatnak beje
lenteni. Önkint értetik, hogy ez a föntartás az erd. egyházkerületnek csakis 
belügyei autonóm intézésére (az egyházker. közgyűlés, az igazgató-tanács és 
az egyházközségi tanácsok szervezetére) vonatkozik. így tehát, a zsinati tör
vénynek az erd. egyházkerület alkotmányától el nem térő részletei, ideértve 
a zsinati képviselők választásának módját is, a mi egyházkerületünket is kö
telezik; s végül, az öt egyházkerületet egyetemesen érdeklő ügyekben (akár 
tisztán eg}'háziak, akár tisztán oskolaügyiek legyenek is azok) a zsinat az er
délyi egyházkerületre nézve is törvényhozó testület. 

Állami főfelügyelet. A magyar ál lamkormány közoktatásügyi 
minisztere az 1883 év X X X . t.-cz. 46. §-ában gyökerező jogánál 
fogva, 1884-től máig, évente felújított s az egyházi főhatóságnak 
bejelentett megbízással a n.-szebeni és kolozsvári tankerületi fő
igazgatókat küldötte k i a végre, hogy főgimnáziumainkat megláto
gassák, az állami főfelügyeletet nevében gyakorolják s tapasztala
taikról a minisztériumnak jelentést tegyenek. Ez idő szerint Eli-
scher József, kir. tanácsos s nagyszebeni tankerületi főigazgató, a 
szászvárosi és a sepsiszentgyörgyi főgimnáziumok, Kuncz Elek, 
kir. tanácsos s kolozsvári tankerületi főigazgató pedig a kolozs
vári, n.-enyedi, m.-vásárhelyi, sz.-udvarhelyi és zilahi főgimnáziu
mok i rányában gyakorolják az állami főfelügyeletet a fönnebb idé
zett törvény értelmében. S el kell ösmernünk e helyen is, hogy a 
látogatók egyeivegyen s minden évben főgimnáziumainknak a 
magasabb színvonal felé emelkedését mindenre kiterjedő figyel
mükkel, szakavatott észrevételeikkel és tanácsaikkal jóakaratulag 
előmozdították. Ugyancsak e törvény 23-ik §-ából kifolyólag, az 
ál lamkormány az érettségi vizsgálatokon biztosok által képvisel
tette magát, 1884-től máig. Biztosokul jelentek meg a közoktatásügyi 
miniszter által legtöbbnyire két-két intézethez kiküldve; néhai Szabó 
Károly, dr. egyetemi tanár (hatszor), Szász Béla, dr, egyetemi ta-

9 
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nár (hatszor), néhai Jeney Viktor, dr. egyetemi tanár (háromszor). 
Kolosvári Sándor, dr. egyetemi tanár (háromszor), Hegedűs István, 
dr. egyetemi tanár (négyszer), Beöthy Zsolt, dr. egyetemi tanár 
(kétszer), néhai Felméry Lajos, dr. egyetemi tanár (ötször), György 
Endre, országgyűlési képviselő (háromszor), Csiky Kálmán, dr. mű 
egyet, tanár (kétszer), Högyes Endre, dr. egyetemi tanár (háromszor), 
Ballagi Aladár, dr. egyet, tanár (háromszor), Török József, dr. 
debreczeni akadémiai tanár (egyszer), Ilosvay Lajos, dr. műegyet. 
tanár (kétszer), Szőts Farkas, bpesti theol. tanár (kétszer), König 
Gyula, dr. műegyet. tanár (egyszer) és Géresi Kálmán, debreczeni 
akadémiai tanár (kétszer). 



Tantervek és oktatástani viszonyok. 
A kollégium neve alá foglalt mai erd. ev. ref. oskoláknak 

szülőanyja az a triviális oskola volt, mely a reformácziónak az 
illető városokban való meghonosulásával egyidős. Ez az oskola 
mindazokban a városokban, a hol ma kollégium létezik, az ev. 
ref. egyház növekedésével együtt nőtt és rendre annyira izmosodott, 
hogy már a XVII-ik évszáz közepén Koméniusz-féle nemzeti osko
lává fejlődött, a melyben nemcsak a helybeli, hanem a vidéki hit-
sorsosok figy érmekéi is egy tanitó (ludi magister) vezetése alatt az 
Írásban, olvasásban, számvetésben és az újított (Kálvin-féle) vallás 
hitágazataiban, nemkülönben a latin nyelv elemeiben rendes okta
tást nyertek. 

Jóval az 1790—91-iki tö rvényhozáse lő t t , 1720-tól kezdve, Er
délyben az ev. ref. hitvalláson levőknek már jól tagozott oskola
rendszerük volt, a melynek tagozatait az elementaria, coniunctica, 
grammatica, syntactica, poetica, rhetorica classis és egy felsőbb 
tanfolyam képezték. Kik a hat osztályt elvégezték, deákok lettek, 
s mint ilyenek még négy évig tanultak a felsőbb tanfolyamon. A 
tanitás mind szélesebb kört nyert, főleg a történelem és a természet
tudományok felölelése folytán. Általában véve, abban az időben 
(1720—1785) a szükségelt oskolai hivatalosak (officiales) és tanítók 
mind az oskolai növendékekből teltek ki . Sőt annyira képeztettek 
azok, hogy innen már nemcsak papságra, hanem még a jogi pályára 
(cancellaria-ra) is kiléptek. 

A köztanitások reggeli 6 órakor kezdődtek; a deákokat, a 
professor mellett, a praesesek tanították, igy volt: theologiai prae-
ses, metaphysicae, litteraturae praeses és instructor linguae germa-
nicae. A tanitás nyelve latin volt 

'9* 
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Az-183.2—1849-ig terjedő időben a kollégiumok N.-Enyeden, 
Kolozsvárit, M.-Vásárhelytt és Sz.-Udvarhelytt, főoskola czimén, 
két-két szakaszból állottak, az alsóbb és felsőbb tanulók szaka-
szabók 

Az alsóbb tanulók számára volt 1848-ig nyolcz osztály, név-
szerint: 1. elementaria ; 2. coniunctica ; 3. grammatika; 4. synta
ctica; 5. rhetorica; 6. poetica; 7. görög-német; 8. logica. A tan
nyelv e korszakban már a magyar volt, de némely tudományok 
1840-ig latinul taníttattak. Fősúly a latin nyelv tanítására volt he
lyezve. A magasabb osztályokban a jelesebb római irók, u. m. 
Cicero, Sallustius, Ovidius, Horatius, Vergilius művei nagy kiterje
désben taníttattak. A jobb tanulók szabatosan tudtak latinul irni, 
és beszélni is. 

A felsőbb tanulók (deákok) három szakosztályban, u. m. a 
bölcsészek, a jogászok és a theologusok osztályában tanultak. Min
denik szakosztályt két-két év alatt lehetett elvégezni. A bölcsészek 
két éves tanfolyamában a következő tárgyakat tanul ták : a) a latin 
és hellén irodalmat és német nyelvet; b) lélektant, alapbölcsészetet, 
gondolkozástant, ismeret-és izléstant; c) mennyiségtant (számtant és 
geometriát); d) egyetemes és honi tör ténelmet; e) természetrajzot; 
f) anthropologiát ; g) ál lamismét; h) földrajzot; i) szónoklattant; k) 
vallástant és templomi éneket. A jogi tanfolyamon levők, szintén 
két évig, a következő tudományokat hallgatták: a) észjogot, erkölcs-
és észvallástant; b) római jogot; c) magyar köz- és magán-jogot; 
d) jogtörténelmet; e) honi perrendtar tás t ; f) honi bünte tő törvényt ; 
g) politikát és h) törvénykezési i rálytant; i) természettant. A vallás
tudományi (theologiai) szakosztály tantárgyai voltak: a) hittudo
mány (dogm. theol.); b) ker. erkölcstudomány; c) ker. egyháztör
ténelem; d) homiletika és liturgika; e) zsidó és hellén régiségek; 
f) bevezetés a bibliai szent könyvekbe ; g) biblia-magyarázat, össze
kötve a magyarázat szabályainak ismertetésével; h) egyházi beszé
dek készítése és bírálása. 

Ennek az időszáknak a vége felé igen nevezetes, a mai fel
fogás szempontjából is érdekes, újitás történt az alsóbb tanulók 
oktatásában. 

A papjelölteknek és a tanári pályára készülő ifjaknak a kül
földdel való sűrűbb érintkezésük és külföldi egyetemeken szerzett 
tudományuk, valamint a hazai testvér-intézetek tanárkarai között 
szövődött, bensőbb viszonyok, összehasonlító bírálatra serkentették 

« az oskolaügyek intézőit, látókörüket kiszélesítették s rendre feltün
tették és megértették az előrehaladó átalakulás feltételeit. Ennek 
eredménye aztán az lőn , hogy az 1842-ik évben az egyházi főtanács 
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az oskolák javítása tárgyában bizottságot nevezett k i , mely az 
ügyeknek megfelelő előkészítése után, az 1847. évi április havában 
gr. Mikó Imre elnöklete alatt ülést tartott^ a melyen gr. Dégenfeld 
Ottó és gr. Teleki Domokos, főgondnokok; Méhes Sámuel, Szász 
Károly, Salamon József, Dósa Elek és Szabó György tanárok 
voltak jelen, a kik az oskolai igazgatás, fenyíték és törvények, va
lamint az alsóbb oskolai osztályok tantervének újjászervezésére nézve 
tanácskoztak és határoztak. Ezen a gyűlésen mondatott ki elvileg: a) 
a stipendiumok által való segedelmezés, de csak az igazi szegények 
és jó tanulók felsegitésére; b) az állandó tanítóság, arra készült és 
képes férfiakból kiállítva és illő fizetéssel ellátva; c) a promissio 
helyett a didactrum behozatala, határozott mennyiségben; d) az 
osztályrendszer és szakrendszer párosítása oly formán, hogy min
denik osztályba tétessék be egy arra alkalmas férfi, ki is tanítsa 
az ottani főbb tárgyakat, főkint nyelveket, legyen osztályának mind 
erkölcsi, mind értelmi tekintetben főfelügyelője, ordináriusa; a többi 
tárgyakat pedig tanítsák szaktanítók. S minthogy a gimnáziumba 
még az olvasásban is járat lan gyermekeket szoktak hozni, holott a 
gimnáziumi tanításnak akkor kell kezdetnie, mikor a gyermek az 
anyai nyelv grammatikájában bizonyos jártassággal s némi szám
vetési, földrajzi és a vallásban legalább történeti ösmerettel bir, 
kimondatott az is, hogy a készülő tanterv kiterjesztendő a leg
szükségesebb elemi előkészületekre is és ennélfogva két magyar 
osztálylyal megelőzendő a gimnázium. A fölvételnél ezekben az 
előosztályokban kipuhatolandó, hogy a legalsóba menendők hét 
évet egészen betöltötték s tizenkét évet felül nem multak legyenek; 
fplyőlag tudjanak olvasni, az Írásban némi készséggel bírjanak, 
számlálni jól tudjanak, mintegy ezerig, s a mellett a számjegyeket 
is legalább ösmerjék s irni is tudják. 

Egy ilyen előoskolás gimnáziumnak akarván tervét adni a 
bizottság, megállapította (Vájna Antal tanár előmunkálata nyomán) 
először, a tantárgyakat ; másodszor, azoknak osztályonkint való 
általános elrendezését, harmadszor, hetenkinti óráik számát és 
végre, negyedszer, a tanítók közötti felosztásukat. Az ekkint meg
állapított tantervet a bizottság azzal az óhajtással terjesztette az 
egyházi főtanács elé, hogy elfogadás és megerősítés esetében e terv, 
mint kalauz és utasítás adassék minden gimnáziumban a tanvezető 
(paedagogarcha) kezébe végrehajtás s az oktatásnak-szerinte leendő 
rendezése végett. Az egész tervnek kereteit az alábbi rovatos össze
foglalásban mutatjuk be, megjegyezvén, hogy az öt alsó a magyar, 
a négy felső a latin osztály nevét viselte. 



Az 1847-ben főhatóságilag szervezett kilencz osztályú közép
oskola tanterve. 

Tantárgyak 
a > > 

1 
V

III
. 

• c/3 Tantárgyak 
osztályokban a heten-

kinti órák száma ÖS
SZ

( 

Vallástan 
a) Bibliai és erkölcsös történetek . 
b) Hit- és erkölcstani eszmék fejte

getése 

1 1 i 

1 1 
l 
> 9 j 

c) Káté és egyházi történet 
1 1 

1 1 1 i ) 

Magyar ny. 

a) Olvasni tanitás. Magyar könyv
ből olvastatás, költemények em-
lézése, nyelvtani szabályok . . . . 

b) Magyar költ. szónoklatok em-
léztetése és költészet, szónoklat 
szabályai 

12 4 4 4 4 

4 4 4 

i 

} 44 
1 

c) Magyar irodalom története . . . . . 4 1 
) 

a) Nyelvtani szabályok példákkal, 
emlézés . 6 6 6 

Német ny. b) Olv.-könyvből magyarítás, em
lézés 

6 6 

6 2 2 2 
> 32 

c) Német irodalom 
6 2 

2 

Latin nyelv 

Nyelvtani szabályok példákkal, ma
gyarítás, emlézés, visszalatinitás, 
görög-római nép földrajza, tör
ténete, intézményei, szertartása, 
hitregéje 10 10 10 10 40 

Hellén nyelv Nyelvtani szabályok, magyarítás, 
emlézés 

10 10 

4 4 8 

Termény-
ösme 

a) Egyedekből kiinduló, érzékeltető 
módon 2 2 2 2 \ 14 Termény-

ösme b) Rendszert ismertető módon . . . . 
2 2 

3 3 
\ 14 

Természet
tan 

Földrajz 

a) Egyes mutatványokból, tapasz
talatokból kiinduló 2 2 2 2 \ 1 4 

Természet
tan 

Földrajz 

b) Rendszert követő népszerű . . . . . 
a) Földrajzi ösmeretet értető, föld

képet adó, honi, polgári 4 2 2 2 2 

3 3 \ 1 4 
Természet
tan 

Földrajz Természet- és mértani földrajz, 
lé^tüneménytan 

2 

2 2 
> 16 

Mértan 

a) Számító Sokrates, számtan táb r 

Ián, fejben, alak- és térj tan-.... 
b) Betüszámitás, számvetés betü-

képletekkel, tudományos alak
ban és terjtan 

6 4 4 4 4 

4 4 4 4 

> 38 

Történet Ókori, honi, közép, újkor 2 2 2 2 8 
tan 

2 

Rajzolás 2 
i 

2 2 2 2 10 
Írás 21 

1 
2 2 2 2 10 

Ének 21 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Órák összege 29 29 29 29 29 29 29 29 29 261 29 29 29 29 29 29 29 29 261 
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Ezzel egyidejűleg, megkészítette az egyházi főtanács a felsőbb 
tudományok egyformásitását czélzó és szintén intenzivebb képzésre 
törekvő tantervet is, arra töredvén, hogy valamelyik főoskolánál 
a felsőbb tudományok tanítása összpontosittassék s igy egy három
karú protestáns akadémia állíttassák fel, miután a négy főoskoíá 
theol. tanárai {Bodola Sámuel, Salamon József, Török János és 
Kiss Ferencz) arra kérték az egyházi főtanácsot, hogy a külön
böző főoskolákon működő tanerők egybevonásával s a nagyenyedi 
főoskola pénztárának fölhasználásával, középponti theologicum se-
minariumot állítson fel; s miután Szász Károly nagyenyedi tanár 
azt sürgette, hogy, a mint Enyeden tényleg gyakorolták is, ne 
kényszerítsék a gimnáziumot végzett ifjakat minden felsőbb tan
tárgy hallgatására, hanem szabad választást engedjenek nekik a 
hittani, jogi és természettudományi pálya közt. 

Azonban, a tervek foganatba vételére hivatott négy főoskola 
és két gimnázium elöljárói és tanárai nem sokáig működhettek 
zavartalanul, mert a szabadságharcz kitörése után, az 1848-ik . év 
április havában, kénytelenek voltak az előadásokat megszüntetni és 
a tanulókat elbocsátani. 

A szabadságharcz lezajlása után, az elnyomatás idejében, a 
csak nemrég megalkotott új gimnáziumi tanterv többé szóba sem 
jöhetett , gr. Thun Leo osztrák miniszter erőszakoskodása miatt, a 
ki germánizáló törekvésében az Exner—Bonitz-féle »Organisations-
Entwurf«-ot, az oskolás filológiának ezt a mintaalkotását, autonóm 
főoskoláinkra is kiterjesztette és azokat egyszerű gimnáziumokká 
degradálta. 

Nemzetiségi, alkotmányos és protestáns szempontból elkövet
tünk ez ellen az >Organisations Entwurf« ellen minden tőlünk 
telhetőt, de azt ma már senki sem tagadja közölünk, hogy az a 
szervezet középoktatásunkban nagy haladást jelzett s habár mint 
kényszerruhától szabadulni igyekeztünk is, igen sokat megtartot
tunk és visszafogadtunk belőle. A tandijak szedése, az érettségi 
vizsgálat s a tanárjelöltek szakszerű képzése és képesítése annak 
a maradványa. A nyilvánossági jog megvonása kényszeritett ben
nünket is, hogy középoskoláinkat jobb karba állítsuk, kellő számú 
tanerőkkel ellássuk és hogy azok fizetését emeljük, a tantervet ki-
bővitsük. 

Az októberi diploma a hazai oskolaügy terén a 48 előtti 
állapotokat akarta visszaidézni. Az 1861-iki budai konferenczia 
javaslata tetemesen átváltoztatta a Thun-féle gimnáziumi tantervet: 
a görögöt felszorította a három felső osztályba, a magyar nyel
vet visszahelyezte régi jogaiba s a leendő iparosok számára 
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polgári oskolák állítását hozta javaslatba; a nyolcz osztályú gim
náziumot három tanfolyamra tagolta s a legalsó két osztályban 
visszaállította az osztályrendszert. Az oskola-tanácsosok helyére tan
kerületi főigazgatók léptek. A magyarnak, mint tanítási nyelvnek 
behozatala következtében, az ausztriai tar tományokból bevándo
rolt német tanárok disponibilis állapotba helyeztettek, vagy meg
tanulták a magyar nyelvet. A protestáns gimnáziumok is felhasz
nálták az alkalmat a restituczióra. Az elemi tanügy szervezésével 
foglalkozó protest. egyetemes tanügyi bizottság szóba hozta a gimná
ziumok ügyét is. 1860 szeptember 20-án, tizenhét ref. fő- és kö
zéposkola képviselői jöttek össze Pesten egy gimnáziumi tanterv 
készítésére. Ennek egy bizottsága javaslatba hozta a kilencz osz
tályú gimnázium felállítását, javaslata azonban nem fogadtatott el. 
Több egyházkerület visszaállította a hat osztályú gimnáziumot. A 
mi erdélyi egyházkerületünk egészen új szervezetet készített. 

Szomorú tíz esztendő eltelte után, visszanyervén az erdélyi 
egyházkerület is autonóm állását, jónak látta annak egyházi fő
tanácsa, már az alkotmány hetyreállitása előtt, be néni várva a 
magyar törvényhozás intézkedéseit, újra felvenni s illetőleg, foly
tatni a szervezkedés munkáját. Meg lévén győződve egyházkerü
letünk főtanácsa arról, hogy hazánkban a közoktatás terén a leg
fontosabb tényező nem az állam, hanem az egyházak voltak és 
hogy a deczentrálizált központoknak, a gyökerében soha meg 
nem romlott társadalmi elemeknek köszönhettük nemzetünk élet
ben maradását , magát állami életünket is, azért még 1860 végén 
összehívott egy tanügyi bizottságot a kollégiumok gondnokaiból 
és tanáraiból. E bizottság * készítette meg a Gáspár János által 
összeállított Szervezeti javaslatot** Egyszerűen szervezeti törvény
nek is nevezték ezt a javaslatot az egyházkerület intéző körei, 
minthogy, kevéssel megjelenése után, az egyházi főtanács azt egész 
terjedelmében elfogadta és a hatósága alá tartozó kollégiumokra 
nézve törvényerőre emelte. S maguk a kollégiumok mindannyiszor 
önérzetesen hivatkoztak és utaltak is e szervezeti törvényükre, va
lahányszor az ellenük szórt vádakat , vagy a kívülről megkisérlett 
beavatkozást visszautasítaniuk kellett. 

* Tagjai voltak: Bodola Sámuel, püspök,mint elnök; Szacsvai Zsigmond, 
id. gr. Bethlen János, id. gr. Teleki Domokos, gr. Bethlen Farkas, br. Wes-
selémá Ferencz és Fosztó Ferencz, főgondnokok; Kiss Ferencz, Takács János, 
Mihályi Károly,.• Nagy Péter,-Hegedűs János, Kasza Dániel, Szabó Sámuel, 
Sámi László, Sárkány Ferencz és Gyulai Pál tanárok. 

** Szervezeti Javaslat az erd. ev. ref. fő tanodák rendezésére. Bizottsági 
megállapodás nyomán dolgozta Gáspár János, n.-enyedi neveléstanár, és os
kolamesteri képezde-igazgató. Kolozsvártt, 1861. Stein János bizománya. 
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Az elvek közül, a melyekre eszervezet alapítva van, álljanak 
itt a következők: 

Az oskolák nemzeti és szerves fejlődésének semmi sem lévén 
nagyobb ellensége, mint minden életet elfojtó, merev czentrálizá-
czió és irodai adminisztráczió, a régibb kollégiumok e körülmé
nyek közt lehető legnagyobb és önálló intézetekké építendők k i , 
jelesen, a gimnáziumok fölé teljes bölcseimi, s a hol lehet, jogi tan
folyam állítandó fel. 

A lefolyt szomorú évek alatt az erd. ev. ref. kollégiumokra le-
nyügözőleg erőszakolt kormányi szervezetben túlságosan kiterjesz
tett, a tanuló figyelmét annyi felé forgácsoló, a gyermek képessé
gével és idejével aránytalan feladattal terhelő szakrendszer termé
szetes korlátok közé szorítandó, valamint a maga helyén üdvös 
osztályrendszer kellő jogaiba visszahelyezendő. 

A gimnáziumi osztályokban ugyan a humaniórákra teendő 
a fősúly; de mivel az erdélyi ev. ref. középoskolák nemcsak a 
szigorúan tudományos pályára készülők pitvara, hanem az alkot
mányos haza másnemű képzettséget igénylő gyermekeinek (gazdák, 
kereskedők, néptanítóságra készülők stb.) is intézete: a reáliákból 
is az általános miveltségre, a szellem minden oldalú képzésére, 
önmunkásság fejtésére szükséges elemekre is lehető figyelem for
dítandó. 

Ezekhez az elvekhez képest, a bizottság komoly vizsgálat alá 
vévén egyfelől a régi főoskoláknak a protestantizmus szellemével 
oly üdvösen megegyező kollégiumi szerkezetét, a nemesb értelemben 
vett kölcsönös tanítás életrevaló alkalmazását a magántanitói in
tézményben, másfelől az erdélyrészi evang. ref. főoskoláknak saját
szerű nemzeti misszióját és történeti múltját, végre az országos 
viszonyokat és a kor kívánalmait is figyelemre méltatván, a taní
tás-rendszer következő tagozatait állapította meg: 

I. Minden kollégiumnak első (alsó) tagja legyen egy jól ren
dezett erős nemzeti, a tanulmányok lélekfejtő elemeivel foglalkozó 
elemi oskolája négy osztálylyal, mely legközelebbről ugyan a 
gimnáziumnak szolgál alapul; de abban a tanulmányok úgy ren-
dezendők, hogy magukban kerekded egészet képezzenek, hogy a 
belőle kilépni szándékozó tanulók (p. o. mester- és kereskedő-ina
sok) némi bevégzett tanulmánynyal távozhassanak. 
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A tanitásterv vázlata következő: 

O s z t á l y o k I. II. III. IV. 

T
an

tá
rg

ya
k 

ór
as

zá
m

a 

Életkor 6—7 7-8 8-9 9-10 

T
an

tá
rg

ya
k 

ór
as

zá
m

a 

Tantárgyak Hetenkénti óraszám T
an

tá
rg

ya
k 

ór
as

zá
m

a 

1 Vallás (bibliai tört. hittan elem.).. 2 2 2 2 8 
2 Magyar nyelv összesen (14) (10) (9) (8) • (41) 

Részletesen: 
a) Beszéd- és gondolás-gyakorlat.. 3 2 — — 5 
b) Írás, olvasás, jelesen 

8b8b) Irvaolvasás, gépies olvasás. 11 2 — — 13 
— 2 2 2 6 

cc) Nvelvtanra előkészités — 1 — — 1 
(2. fél-
évb. 3) 2 2 2 6 

c) Nyelvtan (mondat és alaktan).. — __ 2 2 4 
d) Helyesirás — 1 2 1 4 
e) Fogalmazás — — 1 1 2 

3 Számtan (észben és táblán) 4 3 4 3 14 
4 Alaktan — — 1 1 2 
5 Terményrajz (hist. natúr.) — 2 2 2 6 
6 Elemi természettan — — 2 2 
7 — 3 3 3 9 
8 Történelem (életrajzokban) . . . . . . . — 3 3 6 
9 Rajzolás elemei — — 2 2 4 

10 Éneklés (egyházi és világi) 2 2 2 2 8 
Tanórák összege 22 22 28 28 100 

II. Az elemi oskola fölé jön a tulajdonképpeni gimnázium, mint 
középoskola, a felsőbb tudományok hallgatására előkészítő tanul-, 
m á n y i k (humaniórák és aránylagos reáliák) és az érzelmek neme
sítésére, szépítésére ható esztétikumok előadására hat osztalylyal. 
Az itt tanítandó nyelvek elrendezésénél a következő tapasztalati 
tények szolgáltak alapul. c 

Tény, hogy az idegen nyelvek tanítása csak akkor igazán 
képző, ha a tanulók saját anyanyelvük szerkezetét, sajátságait, szó-
füzését ismerik, azt szabatosan beszélik, helyesen irják, szóval, 
a nyelvtani alapképzettséget saját nyelvükben megszerezték s 
ha az idegen nyelvek tanításánál mindéi! jelenséget, sajátságot, 
törvényt, folytonosan a már ismert anyanyelvvel összehasonlíthat
nak, szakadatlanul keresve a két nyelv közti egyezést, vagy kü
lönbséget. 

Tény, hogy ha az anyanyelvtől részint kihaít-volta, részint el
térő szerkezete miatt, oly távol álló s éppen ezért rendkívül nehéz 
három idegen nyelvet (három nehéz grammatikát) egyszerre taní
tunk, nemcsak a leroskadásig megterheljük a tanulót, hanem a 
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sikert is bizonytalanná teszszük, vétvén ama tanszabály ellen: 
»csak egy nehézséggel birkóztasd meg egyszerre a tanulót.« 

Tény, hogy ha a lélek tömegesen foglalkozik valamely tanit-
mány elsajátításával, hasonlithatlanul nagyobb, eredményre jut, 
mint ha ugyanazt a mennyiséget több éven keresztül kisebb ada
gokban sajátítja el. 

Végre, tapasztalati tény, hogy nem mindig az újabb s tán kö
zelebb álló az egyszerűbb és könnyebben felfogható, következőleg, 
lehet a magyar tanulóra nézve valamely egyszerűbb szerkezetű 
kihalt nyelv könnyebb, mint a bonyolultabb élő, új. 

Mindezen tapasztalati tényeket tekintetbe vevérí, miután az 
anyanyelvben erős alap lőn vetve az elemi oskolában, a közép
oskola há rom idegen nyelvét egymásután, két évi időközben és 
pedig az illető fokon tömegesen kell felléptetni, ily renddel: latin 
(I. és II. osztály), német (III. és IV. osztály), hellén (V. és VI. osz
tály) ; azután párhuzamban kevesebb órával lehet folytatni. Arra 
nézve, hogy a latin a németet megelőzze, az szolgált okul, hogy a 
latin nyelv szerkezete egyszerűbb, alaktana, szófüzése határozot
tabb, mindenesetre bevégzettebb, tehát könnyebb, mint a németé ; 
a latin sok tekintetben közelebb van hozzánk, mondhatni, a leg
újabb időkig második anyanyelvünk; becses régibb irodalmi mü
veink, okleveleink e nyelven irvák ; továbbá, a latin a némettel 
ugyanazon nyelvtörzshez tartozván, a latin szókincs-ösmeret tete
mesen megkönnyíti a német szók értését; végre, a német nyelv 
tiszta magyar városokban létező intézményeinkre nézve szintoly 
távol van a magyar tanulótól, mint a latin. Ha e sorozat mellett, 
a német nyelvre kevesebb idő jut, mint a latinra, ez természetes: 
a német tovább tanulására, illetőleg, irodalmával való foglalkozá
sára az oskola falain kivül is nyilik alkalom, mig a latinnal tüze
tesen inkább csak az oskola foglalkozik. A hellén nyelvnek a kö
zéposkolai két felsőbb osztályba tételét a fentebb elősorolt tények 
eléggé indokolják. 

A gimnázium sikeres elvégzése után, a tanulók felavatási, szi
gorlat (subscriptionis examen v. rigorosum) alá vétetnek és min
den tantárgyból szigorúan megvizsgáltatnak. A szigorlat szó- és 
írásbeli (stílusok, - magyar értekezés, számtani feladványok) és az 
egész tanári kar és valamelyik gondnok jelenlétében ejtetik meg. 
S miután a fölvihetők névsora meg van állapítva, ünnepélyesen az 
elöljáróság színe elé szólittatnak az ifjak, kik egy arra készült fel
avatási könyvbe jegyzik nevöket, kötelezvén magukat az oskolai 
törvények megtar tására; ezt kézadással is erősitik, bizonyos dijt 
fizetnek s ezentúl a deákság egyenruháját viselik. 
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A gimnáziumi tanítás terve a következő 

O s z t á l y o k 

Életkor 

Tantárgyak 

1 Vallás 
2 Magyar nyelv: 

a) Nyelvtan 
b) Irály tan (ékesszólástan) 
c) Helyesírás, fogalmazás 
d) Olvasás, szavalás . . . . 

3 Latin nyelv: 
a) Nyelvtan, i r á l y . . . . . . . 
b) Olvasás 

4 Hellén nyelv: 
a) Nyelvtan 
b) Olvasás 

5 Német nyelv: 
a) Nyelvtan 
b) Irály tan 
c) Olvasás, szavalás 

6 Földrajz 
7 Történelem 
8 Mennyiségtan (szám- és 

mértan) .. .. 
9 Természettan. 

10 Termény rajz 
11 Rajztan 
12 Szépirástan 
13 Énektan 

Tanórák összege.. . 

10-11 

II. III. 

11—12 12—13 

IV. V. 

13-14 14—15 15-16 

VI. 

H e t e n k é n t i ó r a s z á m 
n | .2 

<3 o 

28 28 

3 

2 
2 

rendk 
9 

1 
ivüli 

1 

28 28 

1 

2 

3 

3 

vállal 

vállal 
I' 

kozók 

kozók 

12 

) 

> 36 

13 

21 

9 
6 

19 
4 
8 

. 7 
4 
7 

26 26 164 

III. a középoskola (gimnázium) fölé és ezzel szerves kapcso
latba jön a bölcseimi v. liceális folyam, a klasszikus és nemzeti 
nyelvek és irodalmak, az egyetemes és hazai történelem, a meny-' 
nyiségtan és természettudományok magasb (filozófiai) szellemben 
és irányban való tárgyalására és a rendszeres bölcsészet előadá
sára, három éves tanfolyammal, mely némileg megfelel a régi filo
zófiai két éves tanfolyamnak, kiegészítve a korszellem parancsolta 
tanulmányokkal, ideértve a nevelés-oktatástant is. Ez a bölcseimi 
tanfolyam egyszersmind előkészítő, átmeneti intézet a sajátlagos 
főoskolákra, névszerinti a mű- és tudomány-egyetemekre. 

E tanfolyam megállapítása rendén szóba hozatott a közelebbi 
időben a gimnáziumokra szabott érettségi vizsgálat; ha, vájjon e 
vizsgálat megtartandó-e most, midőn a kollégiumok régi alakjukat 
visszanyerik s a gimnáziumok egy teljes bölcseimi tanfolyammal 
vannak megszaporítva? A tervezők az érettségi vizsgálatot, miután 
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a tulajdonképpeni gimnáziumból való átlépést a bölcseimi folyamba 
szigorú felavatási vizsgálathoz kötötték, fölöslegesnek ta r to t ták ; 
mindenesetre bevárni k iván ták : minő feltételhez kötendi a tör
vényhozás az egyetemek látogathatását. 

A bölcseimi tanfolyam tanitási terve im ez: 

O s z t á l y o k 

Életkor 

Tantárgyak 

I-ső 
évesek 

II. és Ill-ad évesek 
együtt járnak 

e. évben más. év 
16—17 17—18 18—19 

üetenként i óraszám 

re a 

10 

Vallástan: a) népszerű theologia . . , 
b) egyházi történelem 

Magyar irodalom-történet 
Latin irodalom 
Hellén irodalom 
Német irodalom, magán szorgalom 

tárgy. 
Történelem : a) egyetemes: ó- és kö

zépkor 
b) egyetemes: újkor 
c) magyar nemzeti 

Mennyiségtan 
Természet- és vegytan: 

a) vegytan 
b) természettan 

Termény rajz : a) rendszeres állattan 
b) rendszeres növénytan 
c) rendsz. ásványtan és geológia . 

Bölcsészet: a) lélek-, ész- és isme
rettan 
b) erkölcstan, észjog, aesthetika . , 
c) bölcsészet, történelem, észvallás 
— nevelés- és oktatástan 

Tanórák száma 26 26 26 

9 

> 14 

78 

Jegyzet. A franczia és angol nyelv, mint nem kötelezett tárgy, üres 
időre van hagyva; az éneklés-, zene-, rajz- és testgyakorlatban is csak ön
kény tesen vállalkozók gyakorolják magukat rendkívüli órákon. 

IV. A bölcseimi tanfolyam fölé jön a jogtani kétéves tanfolyam, 
melyben a mivelt magyar ifjú a hazai ügyek vezetésére befolyással 
biró alkotmányos polgárnak legszükségesebb politikai és törvény
tudományi ismereteket, alkotmányos képzettséget nyerhessen. 

A terv részletei a következők: 
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Az első és második éves jogászok együtt tanulnak 

E 1 s ő évben 

E l s ő f é l é v Heti 
órák M á s o d i k f é l é v Heti 

órák 

Honi jogtörténelem és köz
jog • 

Váltójog •.. I 
Kereskedelmi jog . . . . . . . ^ 
Bányászati jog .."..' ) 

12 

12 

Honi m a g á n j o g . . . . . . . . . . y 
Perrendtartás I 
Törvényes és közigazga- j 

tási irály ; 
Fenyítő jog 

Összesen. 24 Összesen. 

12 

12 

24 

á s o d i k évben 

E l s ő f é l é v Heti 
órák M á s o d i k f é l é v Heti 

órák 

Átalános államisme 

Római jog 

12 

12 

Ö s s z e s e n . . . . . . . . . 24 

Egyházi jog ) 
Segédtanok: okmánytan, í 

pecsétisme, czimertan, ( 
ó-irástan j 

Politika, politia \ 
Államgazdászat. / 

Ös 

12 

12 

24 

V. Tetőzetül jön, a mint az egyházkerület anyagi körülményei 
engedik, egy vagy két kollégiumnál, a sajátlagos hittetni folyam, 
a nagyenyedi papnövelde szellemében korszerüleg két éves tan
folyammal és négy rendes tanárral . 

Tanítás terve ez: 

Első- és másod-évesek külön Első- és másod-évesek együtt 

Első évesek külön Heti 
órák Első évben Heti 

órák 

Héber nyelv 
ó- és új-szövetségi beveze

tés és hermeneutika..... 
Homiletika és liturgika . . . 

Dogma és dogmatörténet. \ 
Egyháztörténelem a refor-

máczióig, kapcsolatban e. 
irodalmi történ 

Héber régiségtan 
Homiletikai gyakorlatok.., 

Összesen . . . . . . 10 Összesen. 18 
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Első- és másod-évesek külön Első- és másod-évesek együtt 

Másod évesek külön Heti 
órák Második évben Heti 

órák 

1 

2 

3 

Hellén új testamentum ol
vasása exegesissel 

Héber ó testamentum olva
sása exegesissel 

Katechetika és leikészettan 

3 

3 
4 

1 
2 

3 

Morál és symbölika" theol. 
Egyháztörténelem a refor-

máczió után, kapcsolat
ban e. irodalmi tört 

Hellén régiségtan . . . . . 

6 

6 
2 

4 Homiletikai gyakorlat 4 

Összesen 10 Összesen. 18 18 

Nagy súlyt helyezett a tervező bizottság a féléti közvizsgálatok 
megtartására. Nézete szerint, a szülők és a nevelésügy iránt érdek
lődő egyházi és világi elöljárók, pártfogók előtt az oskola évi munka
eredményének nyilvános és ünnepélyes bemutatása (s az ezt meg
előző áttekintő ismétlés) a köznevelés érdekében történvén, ez, czél-
szerü elintézés mellett, teljességgel nem üres szertartás; ezért, a nyil
vános vizsgálatokat az elemi és középoskolában minden félév végén .; 
a bölcseimi, jogi és hittani folyamokban pedig egyszer, az oskolai 
év végeztével, megtartatni rendelte. 

Ennyiben s ezek által a tervek által egészen űj időszakot inaugu
rált az egyházi főhatóság a kollégiumok életében. Az újkor tudo
mányos követelményeinek kivánt eleget tenni, a régi egyoldalú klasz-
szikus képzést és a reál tudományok tanítását akarta kiegyeztetni, 
és e végre a kollégiumi közoktatás elé a kiválóan formai képzés, 
meg az egyetemekre előkészítés mellett, a társadalom végtelenül 
változó és bonyolult szükségeihez való alkalmazkodást tűzte k i 
feladatául. Valóban, szép és tiszteletre méltó megnyilatkozása volt 
ez a nemzeti öntudatnak, mely ha másért nem, irodalmilag véve, 
elsőségi jogánál fogva is nagyobb figyelmet és többrebecsülést ér
demelt volna a kezdeményezés ama zsenge korában, mikor efemer 
rendeletek szabályozták hazánk közoktatásügyét, mint a minőben 
részesült. Nem panaszképpen mondjuk ezt, hiszen tudjuk, hogy al
kotmányunk helyreálltával lázas sietséggel kellett igyekeznie az új 
kormánynak, hogy a hazai oktatásügy tátongó hiányait elenyésztesse, 
de tudjuk azt is, hogy a kormány efemer intézkedései nem egyszer 
hatottak zavarólag a hazai oktatás menetére, főleg kollégiumainkéra, 
iskolaszervezetük jóhiszemű végrehajtása közben ; mert azokból az 
ideiglenes, jóllehet országos intézkedésekből többnyire hiányzott a 
lélektani alap : népünk SZÍVÓS jellemének és oktatásügyünk történeti 
fejlődésének az ismerete. 
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K i ne tudná, mekkora visszahatást keltett az Eötvös-féle tör
vényjavaslat /melyet Eötvös utóda, Pauler aztán vissza vett, hogy 
új revíziónak vesse alá. K i ne tudná, hogy nem volt jobb sorsa a 
Trefort-féle első törvényjavaslatnak sem, mely egészen új alapon 
készült 1872-ben s ugyanakkor a ház elé terjesztetett. De midőn a 
képviselőház központi bizottságában tárgyalás alá vették, nem tudtak 
benne tovább haladni az első pontoknál, hol t. i . az autonóm fele
kezeti középoskoláknak az államhoz való viszonyáról volt szó. 

A kormány és a protestánsok felfogása közt az 1790—91 évi 
26. t. cz.-ben minden időre biztosított oskolai autonómiára nézve 
még élesebb lett az ellentét azok után az erélyes felszólalások után, 
melyek a miniszter 1877-iki j anuár hó 7-én kelt rendeletét követték, 
hol az oskolákban állítólag tapasztalható visszaéléseknek, p. o. az 
egyes tantárgyak alól való felmentéseknek, s általában a tanulmányi 
rend, az »ordo studiorum« alul való minden kivételes eljárásnak 
egyszer mindenkorra elejét akarta venni. Szintén roszul ütöttek k i 
azok az egyezkedési kísérletek, melyek az 1879-ik év folyamán 
előbb a protestáns világiakkal, majd a superintendensekkel történtek. 
A miniszter, úgy látszik, el volt tökélve, az országgyűlés által dönteni 
el a kérdést és semmit sem mulasztott el a közvélemény megnye
résére, oly értelemben, hogy a protestánsok az autonómia örve alatt 
útjában vannak a tanügyi haladásnak. S akadtak aztán a kormány 
emberei közt olyanok is, kik miniszterebbek voltak a miniszternél; 
kik minden áron reánk akarták sütni, hogy mi vagyunk az^oka 
minden elmaradásnak s noha daczolunk a mi autonómiánk háta 
mögött s teljes szabadságot élvezünk, mégis minden felekezet oskolái 
gyarapodnak, csak a mieink hanyatlanak, néptelenednek. 

Ily körülmények között a középoskolai törvény nem szület
hetett meg. De azért az állam vezetése alatt álló oskolák nem ma
radtak az 1867 előtti állapotban. Már Eötvös dolgoztatott egy tervet, 
az ő törvényjavaslatának megfelelőleg, mely az oskolákba fokoza
tosan lett volna behozandó, de mert a javaslat elesett, a tanterv is 
csak félig vitetett keresztül s még növelte a zavart. Pauler azután 
1871-ben új tantervet tett közzé, mely a következő évben végre is 
hajtatott. 

A sok panasz, mely a gimnáziumok túlterheltsége ellen hang
zott, Trefort minisztert csakhamar új tanterv készítésére indította, 
így jött létre az 1879 jul . 3-án helybenhagyott s közzétett tanterv, 
melynek életbeléptetése, átmeneti intézkedésekkel, már a következő 
évben el volt készítve. E tanterv sikerének biztosítására dolgoztatta 
a miniszter a közoktatási tanácscsal a részletes módszertani uta
sí tásokat 
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Az űj állami tanterv arra czélzott, hogy az eddiginél nagyobb 
egységet s szorosabb összefüggést adjon a gimnáziumi oktatásnak, 
S ezt az egységet két úton igyekezett elérni: a főtárgyakra, u. m. a 
magyar, latin nyelvekre és a mennyiségtanra juttatott órák nagyobb 
száma által s azután az által, hogy e három tárgynak, valamint a többi
nek alapjává s összekötő kapcsává a magyar nyelvi oktatást tette. K i 
volt számítva, hogy a magyar nyelvbeli alakok taglalása folyvást meg
előzze és megkönnyítse az idegen nyelv alakjainak felfogását. Az 
alsó három osztályban az önálló történettanítás helyét történeti 
olvasmányok pótolják. Egységre s természetes fokozatosságra czéloz 
a reális tantárgyak beosztása is, mely szerint a há rom alsó osztály
ban a földrajz tanulása alatt nyeri a növendék konkrét együttességé
ben a természet tárgyait és tüneményeit, a középső fokon tárgyaltat
nak aztán a természet országai s az utolsó két osztálynak jut a fizika. 

Erre az időre esik a magyarországi reformált egyház egyetemes 
tanügyi bizottsága által készített kilencz osztályú gimnáziumi tanterv^ 
javaslat is, mely az imént bemutatott; állami tantervtől elvileg már 
nem különbözik. Az is központi tárgygyá tette az anyanyelvet s 
aránylag legtöbb időt juttatott a latinra és .mennyiségtanra.- Követ
kezetesebb azonban a bizottsági terv, a mennyiben az első osztály
ban nem kezdet idegen nyelvet, hanem juttat a magyarra nyolcz órát, 
s a latint a második osztályban szintén nyolcz órával indítja meg. Az 
egyöntetűségre való törekvésében annyira megy, hogy a modern 
nyelveket kizárja a rendes tárgyak köréből s a németet fakultatívvá 
teszi. A bizottsági terv minden áron orvosolni akarta azt az általános 
bajt. hogy a tanulók túl vannak terhelve a tárgyak sokféleségével 
s heti órákkal, s minthogy a lényegesebb tudnivalókat kihagyni, nem 
akarta, azért k i kellett terjesztenie kilencz évre a gimnáziumi tanfo
lyamot, a miért ezt a tervet a már életben volt állami nyolcz oszt. 
tanterv mellett még a reformált egyházkerületek sem igen méltatták 
figyelmükre. 

Elvégre is, az ál lamkormány a tanulmányi rend létesítése körül 
előrehaladt a maga útján, ellenben a protestáns felekezetek a tör
vényre várakozó helyzetükben, mintha elvesztették volna bizodal-
mukat oskoláiknak az államiakkal egy rangra emelése iránt, csen
desen alkalmazkodtak a rendeleti úton inaugurált tanulmányi rend
hez. Az erdélyi ev. ref. kollégiumoknak is bőven kijutott a része a 
folytonos változás, meg alkalmazkodás terheiből. 

Minek tagadnék, a tények bizonyítják, hogy kollégiumaink az 
1861-iki Szervezetet, úgy mint tervezve volt, teljesen nem fogana-
losithatták és k i nem próbálhatták. Alig öt évre terjedő alkalmazása 
után, midőn a magyar kormánya a hazai oktatásügyet a munka-

10 
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felosztás elvei szerint rendezni kezdette, erdélyrészi kollégiumaink 
az országos intézkedésekkel, jelesen a különnemű és többrendü 
oskolák munkaköreivel szemben, mereven nem ragaszkodhattak sok 
czélu Szervezetük-hözr de lépést sem tarthattak an}ragi erejük 
hiánya miatt a mind jobban megoszló feladatok teljesítése végett 
létrejött állami oskolák fejlődésével, azért nem maradt egyéb szá
mukra, mint hogy az egyházi életnek legmegfelelőbb és legáltalá
nosabb műveltségre vezető gimnázium korszerű tovább fejlesztésére 
öszpontositották minden erejüket. így történt, hogy az 1861-iki Szer
vezet há rom éves bölcseimi tanfolyama néhány év multán két évre 
vonatott össze, azaz, a hat osztályú gimnázium implicite nyolcz osz 
tályuvá bővült k i . Nem sokára megszűntek a kollégiumokban fennállott 
jogi tanfolyamok is (1869—70). Egyedül a nagyenyedi főoskola tartotta 
fenn huzamosabban és oly módon a 3-ik bölcseimi osztályt (IX 
osztály), hogy a papságra készülőknek a VIH-ik osztály végeztével, 
végezniök kellett a IX-ik osztályt is, és csak azután mehettek a már 
ekkor három évre bővített theologiai tanfolyamra. Végre megszűnt, 
az 1875. évi egyházkerületi közgyűlés határozatából , a IX-ik osztály 
N.-Enyeden is, azaz, egészen a theologiai akadémiához csatoltatott, 
mely ekkor négy évessé nőtte ki magát. 

A magyar állam különleges feladatává lőn, a munkafelosz
tás révén, az erdélyi részek anyagi emelkedésének érdekében 
produktív pályákra előkészitő oskolákat szervezni és a folytqn hul
lámzó érdekek követelte kísérletek által arról gondoskodni, hogy 
ennek az országrésznek derék iparosai, kereskedői, gazdái és vál
lalkozói legyenek. Ellenben, a felekezetek s igy kollégiumaink is, 
a múltban sajnosán s pusztán csak reájuk nehezedett kulturmisz-
szió egy része alól felszabadulva, ösztönt nyertek arra, hogy gim
náziumaikat, mint tudós oskolákat, saját egyházi czéljaikon kivül, 
a felsőbb akadémiai és különösen a mű- és a tudomány-egyetemi 
képzés szolgálatára fejleszszék és tökéletesítsék. 

A tőlünk nem függő okokhoz való ilyetén alkalmazkodás és 
formálódás közben létrejött 1879-ben a magyarországi ev. refor
mátusok egyetemes konventje, mely, mint a magyarországi öt 
egyházkerület képviselőiből álló kormányzó-testület, az oskolákat 
mindenestől az egyház testéhez tar tozóknak vallván, az oktatás
ügyet is tanácskozása tárgyává tette s megragadni készült a lobo
gót, mely a közművelődés terén korábbam a protestáns egyház 
kezében volt. S ha e törekvésében a tanrendszerre, oskolai rend
tartásra és tanárképzésre vonatkozó javasl ta ival új irányokat nem 
jelölt is meg, működése által mindenesetre eloszlatta az állam té
továját és siettette az országos középoskolai törvény létrehozatalát. 
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Hatályba lépvén végre az 1883 évi X X X törvényczikkely, az 
egyetemes konvent teljes megadással fogott a már korábban meg
állapított középoskölai szervezet és tanterv reviziójához, hogy már 
egyszer túlessék a folytonos szervezési kérdéseken, hogy a valódi 
munka korszaka, a tökéletesítés kezdetét vehesse. E revideált tan
terv szerint a gimnázium nyolcz, egj^-egy évre terjedő tanfolyamból 
áll s egységes egészet képez, tehát az al- és fel-gimnázium megkü
lönböztetése s a valóságban is elkülönítése mellőzve van. A tan
tárgyak egymás után következése azon oktatástani elv által van 
meghatározva, hogy a könnyebb a nehezebbet, a szemléltető az 
elvontat megelőzze. A nyelvek tanitásárfal az anyanyelv képezi az 
alapot, a központot, melyre a többiek vonatkoznak s a tanulók 
két idegen nyelv grammatikája megtanulásánál egyszerre nem ter
heltetnek. A rokontárgyak csoportosítása és kapcsolatos tanítása 
által lehetőieg igyekszik e terv a tantárgyak sokféleségéből szár
mazható túlterhelést kikerülni. Igy csatolja a történelemhez a po
litikai földrajzot, a természetrajz propaedeűtikus kurzusát pedig a 
természeti földrajz körébe illeszti be. Mivel azonban minden ily 
csoportosítás a rendszer rovására történik, ez csak alsóbb osztá
lyokban van meg. Az alsóbb osztályokban az oktatás tárgyilagos 
czélja ismeretek gyűjtése, legfölebb csoportosítása, a felsőbbekben 
pedig azok rendszerbe szedése, illetőleg, rendszeres előadása. 

A tanórák száma az egyes osztályokban s a tanulók önmun-
kásságának igénybevétele fölfelé fokonkint emelkedik, általános 
igazság lévén, hogy több erő többre képes, több munka több időt 
igényel; több foglalkozást fejlettebb test és lélek jobban megbír. 
S végül, mivel a gimnázium nemcsak a tudomány- és a mű-egye
temekre készít elő, hanem hivatása egyszersmind a tudomány je
len állásának és a társadalmi állapotoknak megfelelő általános mű
veltséget terjeszteni: a lelki tehetségek összhangzó kiképzése, az 
egész ember müvelése érdekében tért és időt enged e terv a mo
dern nyelvek és művészeti tárgyak tanulására és gyakorlására is. 

A terv kerete a következő lapon levő táblázatból látható. 
Ez a tanterv* az, melyet az egyetemes konvent kötelező ere

jűvé tett a magyarországi ev. reformátusok összes gimnáziumaira 
nézve s ennélfogva 1884-től" máig szerinte foly a tanitás erd. ev. 
ref. főgimnáziumainkban is, kivéve az államilag segélyezetteket, 
hol az államsegély igénybevétele óta az állami tantervet követik. 

* Theologiai akadémiák, Tanítóképző intézetek, Középoskolák Szervezete 
és Tanterve. Középoskolák belrendtartására és fegyelmezésére vonatkozó Sza
bályok. A magyarországi ev. ref. egyház tanintézeteire az egyetemes konvent 
által megállapítva. Kiadta: Tóth Sámuel, konvent! jegyző. Debreczeii, 1884. 
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Osztályok 
N 
(A 

- S-< 
Tantárgyak i N 

í 00 

o I. 1 H -1 in . ÍV. V. VI. VII. VIII. o 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
2 Magyar nyelv és irodalom . 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
3 Latin nyelv és irodalom . . . 7 7 (i 6 6 6 4 4 46 
4 Görög nyelv és irodalom .. — — — — 5 5 5 5 20 
5 Német nyelv — — 4 4 3 3 2 2 18 
6 Történelem — — 3 3 3 3 3 3 18 
7 Földrajz . , 3 3 3 — — — — — 9 
8 — — __ 3 3 3 — — 9 
9 Természettan 4 4 8 

10 Mennyiségtan • 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
11 Mértani rajz 3 3 2 2 — — — 10 
12 Philos. propaedeütika — — — — — 2 2 4 

Összesen. . . . 23 23 26 26 28 28 28 28 1210 

13 Testgyakorlás 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
14 Éneklés 2 2 2 2 1 1 1 1 12 
15 Szépirás . . 2 2 4 

A változott viszonyok hatása folytán megváltozott a kollé
giumi elemi oskola feladatáról való felfogás is. S intéző hatósá
gaink a négy osztályú elemi oskolát, eltérőleg az 1861-iki Szerve
zettől, kizárólag gimnáziumra előkészítő oskolának, vagyis progim-
náziumnak kezdték tekinteni. Annálfogva rendre-rendre mellőzték 
mindazokat a tanulmányokat, melyek az 1861-iki Szervezet szerint 
az elemi oskolából kilépni szándékozó mester- és kereskedő-ina
sokra, valamint a leendő néptanitók gyakorlati kiképzésére való 
tekintettel szükségesnek látszottak ugyan, de az újabb négyosztályu 
elemi oskola keretébe az erők szétforgácsolása nélkül annyival ke
vésbé voltak beilleszthetők, mivel természetük is a teljes néposkola 
két felső osztályába utalja világosan. 

Ezen az okon az elemi oskola tantervéből, revíziója alkal
mával, kihagyatott az állat- és a növény-tan, a fizika és alaktan, 
az ó-kori történet és összefüggő honi történet, nemkülönben a 
vallásos oktatás köréből is a katé. Ellenben, megtartatott mindaz, 
a mi a gimnáziumra előkészítés érdekében feltétlenül szükséges. 
És erre nézve, eltekintve a hazai történetnek életrajzi alakban, de 
egyszersmind korszakokat ismertető tanításától, az új tanterv az 
állami népiskolák négy alsó osztályának tantervével terjedelmileg 
teljesen megegyezik, tartalmilag azonban a növendékek előkészí
tését jóval nagyobb mértékben kontemplálja. Rövid foglalatja a 
következő : 
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A gimnáziumokkal kapcsolatos elemi oskola (progimnázium) 
tanterve. * 

O s z t á l y o k 

Tantárgyak Hetenkénti óraszám 

Vallás, ó- és új-szövetségi szenttörté
netek, Biblia-ismertetés 

Magyar nyelv: 
-•&) Beszéd- és értelem-gyakorlás 
b) írva olvasás 
c) Olvasás, szavalás 
d) Nyelvtan és helyesirás, fogalmazás 

Számtan 
Földrajz, környékleirás, Magyarország 

és az öt világrész . . . . 
Történet, képek Magyarország történe

téből ' 
Szépirás 
Rajz . 
Ének 
Testgyakorlás 

Összesen 

2 
10 

2 

2 

4 
2 
4 

22 24 26 26 

Noha a konventi tanterv foganatosítása az erdélyrészi kollé
giumokban nehézségekkel nem járt , mivel a bölcseimi tanfolyamnak 
már korábban a gimnáziumba olvasztása által az út a befogadá
sára egészen egyengetve volt, mindazonáltal figyelemreméltó aggo
dalmat ébresztett az a tanárkarok konzervatív részében, a miért 
benne sokan a hanyatlás jeleit vélték látni és úgy okoskodtak, 
hogy az 1861. évi Szervezet alkotói az erdélyrészi különleges viszo
nyokat tartották szem előtt, midőn a kollégiumokban a kirekesz-
tőleg gimnáziális irányt korlátozták és a szorosan vett gimnáziumi 
tanfolyamot hat évre szorították; fölébe a felsőbb reálgimnázium 
jellegű bölcseimi tanfolyamot állították,-alapjává pedig a négyosz-
tályu nemzeti (elemi, vagy alsóbb polgári) oskolát rendelték: ámde 
a konventi szervezet foganatba vételével a gimnáziumok nyolcz 
osztályuakká váltak és a liczeális, vagy mint elnevezték, a felsőbb 
reálgimnáziumi tanfolyamok megszűntek, minélfogva hallgatagon 
teljesen lemondtunk arról, hogy müveit kálvinista középosztályt 

*.Tanterv és Utasitás az erd. ev. ref, kollégiumi gimnáziumokkal kap
csolatos elemi oskolák számára. A folyó évi egyházkerületi közgyűlés hatá
rozatából kiadja majd az erd. ev. ref. egyházkerületi állandó igazgatótanács. 
Kolozsvártt, 18^6. 
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neveljünk. Egyszersmind tartani lehet attól, hogy a konventi tan
terv specziálizált gimnáziumi volta ifjainkat a pályaválasztásban 
oly mértékben fogja korlátolni s illetőleg a mi ifjaink a műegye
temen és más reális szakoskolákban annyira nem fogják a versenyt 
a nyolczosztályu reáloskola növendékeivel kiállhatni, hogy intéze
teink egyoldalúságát a református magyarság rövid időn meg
sirathatja. 

De, ez az aggodalmas panasz tapasztalás folytán csakhamar 
tárgytalanná vált ; mert rendre meggyőződtek panaszlók is arról, 
hogy a konventi gimnázium hat osztálya inkább teszi lehetővé a 
növendékek kilépését és boldogulását alsóbb rendű szakpályákon, 
mint a 61-iki, mert tanterve oly módon és oly terjedelemben öleli 
fel a természettudományokat, a mennyiségtant és a rajzoló geomet
riát, hogy a IV- vagy Vl- ik osztályból a növendékek akadályta
lanul mehetnek katonai, kereskedelmi, gyógyszerészeti és gazdasági 
pályára. A gimnázium alsóbb osztályaiból való átlépés a reál- és 
a polgári oskolákba meg éppen napirenden volt, a mi kétségtelenül 
azt bizonyította, hogy az átlépés sem idővesztéssel, sem legyőzhe
tetlen akadályokkal nem j á r t ; pedig nem szabad felednünk, hogy 
nagyrészt oly növendékek tették meg ezt a lépést, kik a gimnázium 
sajátságos czéljainak megfelelő mértéket nem ütötték. 

Igaz, hogy a kollégiumok elemi oskoláiban megapadt a vidéki 
gyermekek száma, de ennek természetes okát a vidéken felállított 
állami s községi oskolák számában és derekas működésükben^kel-
lett keresnünk. Ez a jelenség nem volt aggasztó, hanem örvendetes 
áz ev. ref. magyarságra nézve is, mert fel kellett tennünk s úgy is 
volt, hogy az apadást okozó kontingens a szülőhelyén, szülői fel
ügyelet mellett és olcsón részesült az elemi oktatás áldásaiban, még 
pedig egyházi érdekeink veszélyeztetése nélkül, minthogy papjaink, 
mint a vallás tanítói, mint az oskolaszékek tagjai s nagyrészt el
nökei, az országos népoktatási törvény által biztositott jogaikat 
gyakorolták és derekasan betöltötték hivatásukat. 

Panaszlóknak be kellett látniok, hogy a kollégiumok el nem 
vállalhatták vidékük partikuláris és anyagi érdekeinek terheit; elemi 
oskoláikat felsőbb nép-, avagy éppen polgári oskolákká nem szer
vezhették, lévén az ilyen érdekek betöltésére a politikai községek 
hivatva, illetőleg, törvény által kényszerítve is. 

Panaszlóknak rövid időn észre kellett venniök, hogy a 61-iki 
szervezet az akkorában követett tanítás módszerénél fogva, mely a 
ref. magyarság sokoldalú igényei által volt determinálva, nem felel
hetett úgy meg kitűzött feladatának, mint a konventi szervezet; 
mert abban az időben a tanárok nem azt kutat ták ' taní tványaikban, 
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hogy ütik-e a gimnázium sajátlagos czéljainak megfelelő mértéket, 
hanem csak azt nézték, hogy van-e általában hajlama a tanulónak 
valamit tanulni s magaviselete nyújt-e reményt arra, hogy a neki 
ju tandó valamelyes gyakorlati életpályán (?) becsülettel megállhasson, 
s ehhez képest könnyen és elnéző jóakarat ta l vitték a növendéket 
osztályról-osztályra fölebb (1), megelégedve azzal, ha a polgári os
koláknak megfelelő némi ösmerettel is felövezhették s csak a tudo
mányos pályára lépés elől zárták el az V-ik osztályban, vagy a v 

Vl- ik osztály után, az éppen erre a czélra rendelt »deáki rigorosu-
mon.« Ezzel szemben, a konventi szervezetnek szakszerűbb s ennél
fogva jobb tanitásmódja, valamint az elért eredmények komolyabb 
számbavétele ko rábban és jobban ébresztette föl a növendékek 
hajlamait és idején tájékoztatta a szülőket gyermekeik tehetsége 
felől, oly irányt adva a kiválás prozcesszusának, mely mind az os
kolának, mind a szülői háznak határozott előnyére volt. S miután 
a bölcseimi tanfolyam tőlünk nem függő okok miatt (érettségi 
vizsgálat a Vlíl-ik osztály után s a szülők idegenkedése a IX-ík osz
tálytól) csakhamar két évre vonatott össze, még pedig egészen öt-
letszerüleg, úgy, hogy az első éven egy csomó vegy-, ásvány-tani, 
mennyiségtani, történelmi, magyar irodalmi s kevés ó-klaszszikai 
nyelvismereteket kellett akadémiai előadással szintúgy beletőmni az 
ifjak elméjébe s a második évben tovább folyt ez az ismeret-cso
magolás, de a tudomány egészen más téréin, hetenkint hat órai fizi
kával, há rom órai természetrajzzal, négy órai bölcselettel, három 
órai vallástannal és két-két órai ó-klaszszika literatúrával azokra az 
ifjakra nézve, kiknek a természettudomány iránt való érzékét az V - és 
VI-ik osztály humán tárgyhalmazai, melyek minden természettudo
mányt kizártak a körükből, meglehetősen eltompították : bizony, ma
gának a tanításnak művelő és értelemfejlesztő hatása is nagyon kétes 
hitelűvé vált. Hiában keressük a nevezett tárgycsoportok közt a 
rendszeres mathematikát , igazi fizikát, a mértani rajzot és az áb
rázoló mértant, melyek a reáloskolát azzá teszik, a m i ; melyek a 
legtöbb képző elemmel rendelkeznek és egyúttal biztos alapot 
nyújtanak a reáloskolai ifjaknak, hogy sikerrel folytathassák felsőbb 
tanulmányaikat : hiában, bölcseimi tanfolyamunk tüneményesen reál-
irányu volt ezek nélkül is. Azért panaszlóknak is, bármennyire 
idegenkedtek a mai gimnáziumtól, el kellett ismerniök, hogy a 
reorganizált gimnázium, melyet ez idő szerint a konventi tanterv 
képvisel, jobban elégíti k i a tudomány- és a mű-egyetemek részéről 
támasztott igényeket, inkább biztosítja ifjaink boldogulását, még a 
különlegesen reális szakpályákon is, mint a két éves bölcseimi tan
folyam, mert: 1. a természettudományi disciplinákat képző erejük 
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mértéke szerint méltatja s szakadatián folyamba kapcsolva, tanitja 
az egész gimnáziumon végig. Kezdi a természeti földrajzzal, foly
tatja (megfelelő vegytani ismeretek közlése után) a biológiai tanok
kal és betetőzi két éven keresztül a fizikával, felhasználva a ta
nulók mennyiségtani ismereteit; 2. a mennyiségtan és a természet
tudomány erős támaszt nyer az I—IV. osztályokba fölvett geomet
riai rajzban; 3. egy modern nyelv (a magyaron kívül) irodalma is 
kötelezőleg taníttatik a két felső osztályban s általában az összes 
tantárgyak arányos és egymást kiegészítő beosztása észfejtő tan
módszerek alkalmazását lehetővé teszi. 

A panasz utolsó részére, a verseny kétes kimenetelét illetőleg 
legyen szabad megjegyeznünk, hogy ifjainknál maga apá lyaverseny 
nem a középoskolai reális, vagy gimnáziális voltán, hanem az illető 
szülők társadalmi s vagyoni helyzetén fordul meg. Ha a tizenkét év 
óta szerzett tapasztalás nyomán bírálat alá veszszük az állítólag erősen 
reális előkészültséget igénylő mérnöki, bányászati és orvosi élet
pályákat s ha az ezekre ment s ott működő ref. növendékeink 
szülőinek anyagi helyzetére tekintünk, úgy találjuk, hogy növen
dékeink jelesbjeit nem az előkészültség hiánya, hanem szegénységük 
tartotta és tartja vissza e költséges tanfolyamok látogatásától. Nyi l 
vánvaló, hogy a mérnöki és bányászati pályára legkevesebben 
mennek, mert azok tanfolyamai legköltségesebbek és legkésőbben 
nyújtanak megélhetési m ó d o t ; az orvosira, a mióta Kolozsvárit tu
domány-egyetem van, már többen, mondhatni, sokan mennek, mert 
közel kapják a tudomány-egyetemet és a mellett megélhetési módo t 
is találnak a kolozsvári kollégiumban. A további következmények 
önkint folynak. K i sem kell mondanunk, hogy amint boldogulnak 
növendékeink az orvosi tanfolyamon s a mint fennakadás nélkül 
megbírják a vagyonosabbak, az eredmények tanúsítják, a poli-
teknikumi és bányászati tanfolyamokat: úgy megbírnák jelesb 
növendékeink egyáltalában e tanfolyamokat és számosan mennének 
is azokra, ha szegénységük őket vissza s fogva nem tartaná. 

Tanügyünket intéző egyházi hatóságaink ma egyáltalában erő--
sebb állást foglalnak a gimnáziumi szervezet mellett, mint valaha. 
Nézetük szerint, a reáloskola fiatal intézmény, mely részint helyzete 
visszásságaival, részint a kezdet nehézségeivel küzd, a miért nehéz 
e téren igazi tapasztalatokat gyűjteni s nehéz a tényeket helyesen 
megítélni. A reáloskola még mindig hátralékban van s be nem 
számolt kísérletei eredményével : lehet-e a klaszszikai nyelvek mel
lőzésével is igazi műveltség alapját megvetni az oskolában? Innét 
van, hogy a humán irány képviselői, kik közé egyházi hatóságaink 
is tartoznak, még ma is úgy küzdenek, mint az olimpusi já tékok 
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küzdői, nem földi javakért , hanem, mint azok, a derekasság jutal
máért. A derekasság e jutalmát kell és szükséges az oskolában 
megszerezni. A hozzá való útat pedig a humanisztikus tanulmányok 
képezik s úgy hiszszük, nem csalódunk, ez igy fog maradni továbbra 
is, daczára annak, hogy itt-ott, ebben vagy abban az államban, 
más nézet jut kifejezésre. 

Egyébiránt, bármit hozzon a jövő, egyházkerületünk biztató^ 
reménynyel tekint a jövőbe s szereti hinni, hogy állam é^ egyház 
nem fognak egymással szemben állani, mint ellenségek. Gzéljuk 
nem különbözik, mindegyik jó oskolákat akar s ebben egymást 
inkább segitniök kell, mint bizalmatlansággal és féltékenységgel 
kisérni. 

Tanterveink és oktatástani viszonyaink története nyilván bi
zonyítja, hogy kollégiumainkban mindenha nagy volt a hagyomány 
iránt való tisztelet és nagy volt a konzervativizmus is, de olyan 
konzervativizmus, mely a hagyomány tanulságait a jelenre alkal
mazta és soha ellene nem szegült az újítási kísérletnek, ha ez űjitás 
egyértelmű volt a javítással. 



Tanulók önkéntes tevékenysége. 

Kollégiumaink tanárkarai nevelői hivatásuk egyik lényeges és 
kedves feladatát a tanulói önmunkásság ébresztésében keresték s 
találták kezdettől fogva; meg lévén győződve arról, hogy a nevelés 
korántsem betanítás, hanem a tanuló egyéniségének önmunkásság 
által való kifejtése. Tanárkara inknak eme lélektani momentumokon 
alapuló meggyőződése ma is figyelemre méltó, sőt, mondjuk, meg
gondolandó és mél ta tandó; ma inkább, mint valaha, midőn a 
tanulók erőltetett foglalatosságok és terhek által úgy k i vannak 
véve szabadságukból, hogy önmunkásságra idő és alkalom alig 
jut. Pedig a szünteleni zaklatás kiveszi a lelket erejéből és elöli 
benne a haladás és tökéletesedés vágyát, melyet csak önmunkásság 
bír éleszteni és fentartani. Ez által a lélek, megkapván önerejét, már 
az oskolában vérré birja változtatni az ösmereteket, az oskolán kívül 
pedig életbe léptetni, ön és mások javára használni fel a különben 
benmaradó és holtakká váló ösmereteket. Én, mondja Fáy 
András (Óramutató cz. munkájában, Pesten, 1842.), derék em
bernek még nem ösmertem azt, ki csak tud, bár* sokat tudjon; 
mert örökké csak morzsa marad egyesek tudása a véghetetlen 
tudnivalókhoz, sőt csak ahhoz képest is, mit már tudnak az embe
rek, pedig mily sokat nem tudnak még ! Az a csekélység, mit egyes 
ember e kurta életben eltanulhat, csak tengerből merített pohár 
víz! Hanem azt tartom én, mondja Fáy András, derék, jeles férfiú
nak, k i tudományát az emberiség javára fordítja, nagyban, kicsiny
ben, miként állása engedi. Erre főeszköz oskoláinkban az önmun
kásság ébresztése. 

Erre a czélra szolgáltak és szolgálnak kollégiumainkban az 
ifjúsági önképzőkörök, újabb időben az oskolai kirándulások és 
tornaversenvek is. 



155 

Róluk emlékezve, főkint az önképzőköri munkásság bővebb 
ösmertetése által, tán hozzájárulhatunk az ezen intézmények értéke 
felett még mindig lebegő nézeteltérések tisztázásához is. 

a). A nagyenyedi Bethlen-kollégium ifjúsági ön-
képző-köréről. Aranka Györgynek az 1791-iki erdélyi diétán egy 
Nyelvmivelő-Társaság állítása érdekében kezdett izgatásai mellék-
viszhangra találtak az enyedi kollégium ifjúságánál. Togátus éspublikus 
diákoknak harminczöt tagot számláló csoportja vállalkozik a honi 
nyelv mivelésére: megalakul az enyedi önképzőkör, a mint látszik, 
Thoroczkay Pál úrfi szellemi vezérsége mellett. Drámai darabokat 
fordítanak, .-s adnak is elő, verseket s szónoki és szép prózai stíl-
gyakorlatokat Írogatnak. Ilynemű kísérleteiből a, társaság 1792-ben 
nyomtatásban egy bokrétát ad k i ily czimen: »Próba, mellyel 
anyai nyelve tanulására tett a Nagy-Enyeden tanuló ifjak között 
fennállott Magyar Társaság.« Összefügg ezekkel az igyekezetekkel 
Jancsó Pál, Koncz József és Sáska János subskribált diákoknak 
színészi pályára készülése és lépése, kikhez utóbb Pergő Celestin 
is sorakozik. Meddig állott fenn, miképpen szűnt meg e »Magyar Tár
sasága biztosan ki nem deríthető. 

1820-ban (a mikor már Köteles Sámuel két év óta kizárólag 
magyarul tanítja vala a filozófiát), az ifjúság megkezdi évenkint 
ünnepelni az alapító Bethlen Gábor fejedelemnek emlékezetét. Az 
ünnepek tárgyai önkészitette alkalmi szónoklatok és ódák, melyek 
aztán némely évben egy-egy önálló füzetben ki is nyomattak. 
1830-ban, a M . T. Akadémia megalakítása évében, a diákok egy 
csoportja lelkes összeegyezéssel önképző-társasággá szervezkedik, 
még pedig, a mint látszik, az iskolai felsőbbség jóváhagyását 
nem is kérve, a miből később, a Szász Károly, Péterfi Albert és 
Péterfi László tanárok pőre alkalmával, 1836 után, nyomozások, 
zaklatások, kellemetlenségek származtak a társaságra, mely aztán fel 
is oszlott. Irodalmi önképzéssel az ifjak magános csoportjai ezután is 
foglalkoznak. Vizi István, a kollégium nyomdásza, 1837-ben egy 
kötet kísérletet, 1847-ben pedig »Korány; a nagyenyedi tanuló ifjak 
müveikből szerkesztett zsebkönyv* czimen még egy (tíz nyomtatott 
ivnyi) kötetet ad ki . 

1859-ben, harmadszor, rendes, szabályos formában alakul meg 
az önképzőkör, kapcsolatban egy ifjúsági olvasó-egyesülettel, mely 
hírlapokat járat , s könyvtárába szépirodalmi és tudományos mun
kákat szerez. A rendesen két hetenkint tartott gyűléseken bölcseleti, 
történelmi, természettudományi és irodalmi tanulmányokat, érteke
zéseket, szépirodalmi kísérleteket olvasnak föl, vitatkoznak felettük, 
illetőleg, birálják. Próza- és vers-szavalást gyakorolnak. A kör tag-
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jaiból műkedvelő társaság is alakul, s a városi társadalom támo
gatásával évenkint többször nyilvános szini előadásokat rendeznek, 
színpadot, diszitményeket, később egy kültársadalmi tényezőkből 
alapszabályilag szervezkedett műkedvelő társaság vett bir tokába. 
Tagjai voltak a körnek 1862-ig a há rom éves filozófiai tanfolyam 
hallgatói; ezután a jogi tanfolyam megnyitásával s a theologiai 
tanfolyam helyreállításával, ezeknek a hallgatói is. A jogi tanfolyam 
megszűntével s a theologiai tanfolyam három és négy évessé, ille
tőleg, önállóbbá fejlődésével, a theol. önképzőkört kellé alkotni, a mi 
1872-ben történt meg, az általános önképzőkör pedig, a nem the
ologiai tanulmányok, szépirodalmi kísérletek, szavalási gyakorlatok 
teréül tovább is fenmaradt. 

Az önképzőköri dolgozatok kiválóbbjai Érdem-könyvbe szok
tak iratni; e-beírások azonban a hatvanas évek vége óta nagyon 
hézagosan teljesíttettek. Az önképző-gyüléseken kivüli írói gyakor
lásokra »Haladjunk« czimü kéziratos lap szerkesztése iránt is tör-
történt, bá r nem minden évben, intézkedés; a lap tartalmáról 
pedig szokás volt a hatvanas években, a kör titkárától időnkint 
birálatos jelentéseket venni be a gyűlések tárgysorába. 

Az érdemkönyvnek is, a kéziratos lapnak is, hanyatlani kez
dett az ámbiczionáló ereje a hetvenes évek óta, a mikor Enyeden 
egy egyházi lap, majd egy vegyes tartalmú hetilap szerkesztése is 
megindult. Az utóbbi lap időnkint nagyon is bevonván munkásai 
körébe a tehetségesebb diákokat, az önképzés czirkulusait meg
megzavarta, sőt iskolai anárkhia szellői is lengedeztek belőle. 

Az önképzőkörben évenkint mintegy nyolcz arany szokott két-
három pályafeladatra kitüzetni; rendszerint négy-öt arany egy-egy 
irodalmi esztétikai tanulmányra ; két-három arany szépirodalmi kí
sérletekre; egy-egy arany vers-szavalásra. Évente e pályázatok ered
ményei szokták mutatni az önképzőkör időleges szinvonalat. Az 
önképzőkör vezető tanárai voltak: 1859—1862. Gáspár János; 1862— 
1868-ig P. Szathmári Károly, azután egy évig ismét Gáspár ; 1869— 
82. Kovács Ödön dr.; 1882. óta Váró Ferencz, de közben 1892— 
93-ban, egy évig, Józsa Zsigmond is. 

A kör munkásságának irányát általánosságban jellemezve: 
mindig erősebb és sikeresebb volt az a szakirányú tanulmányok, 
mint a szépirodalmi kísérletek terén, bár szépirodalmi kísérleteket, 
legalább műfordítások alakjában, pályázatokon, s azokon kívül is 
a munkás tagok többsége produkál. 

Szenvedélyesebb verselők általában más oskolákból szoktak 
ide kerülni ; az itteni gimnázium poétikus hajlamú kis tanulói, 
tapasztalat szerint, csak elvétve kerültek föl a felső osztályokba. 
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A körnek azon szorgalmasabb munkásai közül, a kik elismert 
sikert is mutattak fel, csak néhányat találunk olyat, a ki nem ta
nári, vagy papi pályára lépett; a más pályára lépettek ugyanis 
rendszerint csak mint felső gimnazisták működhettek a körben, 
tehát az érettebb theologus tagtársak mellett kevesebb bátorsággal, 
aránylag kisebb sikejrrel. Midőn ezt a gimnáziumi növedékek ma
gok is észrevették, 1893-ban, külön gimnáziumi önképzőkörré szer
vezkedésre kértek és kaptak engedélyt; e két éves egyesületnek 
azonban ma még nincs feljegyezni való története és jellege. Meg
jegyzendő, hogy külön gimnáziumi önképzőkört már régen lehetett 
és kellett volna is szervezni, ha az intézet sokképpen vitatott és 
féltett egysége nem tiltja vala az elkülönzést.r 

Magának a törzsegyesületnek kiválóbb sikerrel munkálkodott 
tagjai az 1859—69. évekből : Magyari Károly, Nagy László, Dózsa 
Dénes, Szász Béla, Székely Ferencz, Sándor Domokos, Kratka 
Győző, Nagy Ferencz, Szentkirályi Nagy Lajos, Kovács Ödön,/Ele-
kes Károly, Makkai Domokos, Bartha Lajos, Lőte Lajos, Fűzi 
Sándor, Zeyk Ádám, Silveszter Domokos, br. Kemény Gerő, Som-
kereki Miklós, Bartók György, Téglás Gábor, Keresztes József, 
Gáspár János, Váró Ferencz, ezután 1882-ig: Sándor József,-Mattié 
György, Farkas Károly, abódi Nagy József, Fogarasi Albert, Csősz 
János, Sebestyén Sándor, Simon Ferencz, Balázs József, Berde 
Sándor, Staudner Mátyás, Thamó Gyula, Kövendi Dénes, Vásár
helyi Boldizsár, Csekme Ferencz; végre, 1882 ó t a : Ferencz Samu, 
Gáspár János, Garda Samu, Bodor János, Farkas Sándor, Damó 
István, Garda Kálmán, Kiss Albert, Bartha Lajos, Jánosi Zoltán, 
Szabó Jenő, Sámuel Aladár, Vajda Ferencz, Viski Gyula, Józsa 
G)oila, Makkai Jenő, Kállai István, Szakács Imre, Brencsán János, 
Makkai László. 

A theol önképzőkör 1872 óta. A Bethlen-kollégium tanár
testülete mindig kiváló gondot fordított arra, hogy az ifjúság 
szellemi erejét a rendes tanórákon való foglalkozáson és az egy
másra következő napi penzumok feldolgozásán kivül is folyton fog
lalkoztassa, fejtse és tökéletesítse. E czélnak, a munkaszeretet, 
nemes verseny és az ismeretkör kitágítása, megszilárdítása czéljá-
nak állott szolgálatában kezdettől fogva az önképzőkör. 

Kezdetben csak mint általános ifjúsági önképzőkör áll fenn, 
egy felügyelő tanár és az ifjúság sorából, az ifjúság által választott 
tisztviselők vezetése alatt. Azonban, midőn P. Szathmári Károly 
felügyelő tanárnak az intézetből történt eltávozása, és e téren utód
jának, Gáspár Jánosnak, rövid egy év múlva tanfelügyelőnek tör-
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tént kineveztetése után, az önképzőkör felügyeletét dr. Kovács 
Ödön veszi a kezébe : az külön szakosztályokra oszolva kezdi foly
tatni működését. 

Dr. Kovács Ö. kezdeményezése folytán, Váró Ferencz, theo-
logus indítványára, az önképzőkörben három, jelesen: theologiai, 
szépirodalmi és szavalási szakosztály alakul, az 1872-ik év szep
temberében. Ettől kezdve, 1879-ig a theol. szakosztály, mint az 
ifjúsági kör egyik alkotó része szerepel, mikor is végleg külön válik 
és mint önálló testület folytatja működését a jelen időig, theolo
giai önképzőkör név alatt, egy theologiai szaktanár, mint felügyelő 
és az ifjúság kebléből választott elnök és titkár vezetése mellett. 

Mint önálló testületnek alapszabályai 1879-ből kelnek, melyek 
értelmében, »A theologiai önképzőkör czélja: a theol. ifjúságnak, 
mint leendő lelkészeknek, a theol. összes tudományokban való jár
tasságát, gyarapodását önmunkásság által elősegíteni. Az önképzőkör 
kitűzött czélját elérhetőnek véli, ha tagjai a kör által közösen meg
határozott időben összegyűlvén, a theologiai tudományok elméleti 
részéből felolvasások, értekezések, műbirálatok, föladott vitakérdések 
megvitatása, stb, nem különben a gyakorlati részből : imák, egy
házi beszédek s vallásos költemények előadása által magukat gya
korolják. A kör tagjai csak theologusok és a főiskolában működő, 
theologiát végzett, köztanitók lehetnek.« 

Az alapszabályokban kitűzött czél megmaradt mind végig, 4? 
a czél elérésére szolgáló eszközök, időközönkint felmerülő indít
ványok folytán, többször változást szenvednek, rendesen bővíttetnek. 
Igy, pl. Dr. Kovács Ö. felügyelő tanár, 1873-ban, midőn még a theol. 
kör csak mint szakosztály működött , azt indítványozta, hogy ne csak 
egyházi, hanem világi szónoklatok is tartassanak a körben. 1874-ben 
csakugyan az ő indítványára veszi fel a kör programmjába a nép
szerű biblia- s parabola-magyarázatokat és a műfordításokat. 1877-ben 
alakul a kör kebelében egy bizottság, melynek az a feladata, hogy 
a különböző szaklapokat figyelemmel kisérje, s annak minden tagja 
egy külön szaklapban megjelenő theologiai tárgyú közleményről 
havonkint jelentést tegyen a kör gyűlésén. Ez alapon, a gyűlések 
jegyzőkönyve szerint, igen érdekes eszmecserék fejlődtek k i ; mind
jár t kezdetben, különösen az evangéliomi csodák és az egyházi 
énekeskönyv felett. 1878-ban Keresztes József tanár ajánlatára, a 
gyűlések tárgya gyanánt felvétetik a biblia egyes, szabadon választott 
részeinek homilétikai és exegetikai magyarázása. 

Ezek folytán, a kör működésének tárgyai a következőleg cso
portosí thatók: a) fordítások (bibliai és modern); b) gyakorlati kér
dések tárgyalása; c) bibliai értekezések; d) vitatételek (tudományos 
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és gyakorlati); e) vallásos költemények irása és előadása; f) szava
latok ; g) prédikálások ; h) imák szerkesztése és e lmondása; i) szabad 
előadások; és j) eredeti értekezések a tanulmányok köréből. 

Ezekben adva volna a kör alakulása, czélja és a czél meg
valósítására szolgáló eszközök. 

Lehetetlen, gondatlanságnak nem nevezni a kör azon mulasz
tását, hogy a kebelében készített és tárgyalt jelesebb munkák meg
őrzésére és az utódok számára való fentartására nézve, a legújabb 
időkig mit sem tett. Ez történhetett volna nyomtatot^, Vagy írott 
lap, akár emlékkönyv által. Nyomtatott lap indítására többször kap 
a kör felszólítást. Jelesen: 1873—74- és 76-ban a budapesti, debre-
czeni és ismét a budapesti testvér-akadémiák által, később, a 80-as 
évek vége felé, a »Prot. Közlöny« szerkesztőségétől. Azonban, az 
ifjúság, szerénységéből-e, vagy más okból, lapot soha sem indit. 
E téren összes tevékenysége mindössze csak abban nyilvánul, hogy 
1887 nov. 12-én egy »Theologiai Közlöny« czimü írott lapnak a fő
iskola kebelében tör ténendő szerkesztését és jár tatását határozza el. 
Az eszme testet is ölt, de ezen test élete csak há rom évig tart, a 
mennyiben a > Theol. Közlöny« az Elekes László, Péter Károly és 
Szabó Jenő szakavatott és lelkiismeretes szerkesztői működése idején 
túl, a közben e tárgyban tartott hosszas viták után, 1890-ben 
megszűnik. A kör egy pár év óta, a jelesebb munkák megőrzése 
czéljából, »Emlékkönyv«-et szerkeszt; vajha, bár ezt tették volna 
az elődök is! 

A körnek 1872—73-ik oskolai évtől a jelen 1895—96-ik oskolai 
évig terjedő huszonnégy év alatt hivatalnokai sorban a következők 
voltak : 

a,) Felügyelő tanár. b) Elnök. cj .Titkár. . 
1. Dr. Kovács Ödön. Váró Ferencz. János Gábor. 
2. » » Abodi Nagy József. Miklósi József. 
3. » » Juhász György. Sebestyén Sándor. , 
4. » » Sebestyén Sándor. Demeter Mihály. 
5. » » Kovács Imre. Cseresznyés Ödön. 
6. » » Törős Mózes. Köblös István. 
7. » » Balogh Sándor, Losonczi József. 
8. » » Vén Mihály. Diószegi Mór. 
9. » » t Veress Sándor. » » 

10. » » Bartha Dezső. Vásárhelyi Lőrinez. 
11 » » Bodor János. Péchy Árpád. 
12. » » • » » » 
13. » » Zayzon Lajos. Józsa Zsigmond. 
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a) Felügyelő tanár. 

14. ' » . » 

15. » » 

16. » 
17. 

18. » » 

19. 

20. » » 

21. 

22. ... » " 
23. » » 
24. Jancsó Sándor. 

b) Elnök. 

Józsa Zsigmond. 

Csomor István. 

Szécsi Ferencz. 
Vajda Ferencz. 
Jancsó Sándor. 
| Ignácz László. 
\ Trozner Lajos. 
Biró András. 
{ Szász János. 
\ Biró György. 
Csűrös Ferencz. 
Kovács László. 
Solymosi Lajos. 

c) Titkár. 

Csomor István. 
j Szécsi Ferencz. 
| Szász Béla. 
Vajda Ferencz. 
Jancsó Sándor. 
Nagy Károly. 
{ Boczó Mózes. 
} Tótbfalusi József. 
Tóthfálusi József. 
/ Kállai István. 
| Csűrös Ferencz. 
Demes Péter. 
Moó'ré Károly. 
Tunyogi János. 

Kezdettől mostanig legtevékenyebb munkásságot fejtettek ki : 
Váró Ferencz, Miklósi József, Abodi Nagy József, Sebestyén Sán
dor, Bod Péter, Béthy Gábor, Cseresznyés Ödön, Balog Sándor, 
Szabó Sándor, Nagy Ede, Toros Mózes, Vinczi Domokos, Orbán 
Gábor, Jancsó Lajos, Vén Mihály, Bodor Géza, Diószegi Mór, 
Thamó Gyula, Berde Sándor, Balázs József, Bartha Dezső, Veress 
Sándor, Vásárhelyi Lőrincz, Zsigmond Károly, Bodor János K Csekme 
Ferencz, Ferencz Samu, Brassai Károly, Józsa Sándor, Vásárhelyi 
Boldizsár, Kövendi Dénes, Zajzon Lajos, Kiss Sándor, Péchi Ár
pád, Nagy Zsigmond, Újvári István, Kiss Albert, Józsa Zsigmond, 
Benedek Károly, Barabás Samu, Damó István, Csákány János, 
Németh Sándor, Csiszér Dániel, Csorna István, Szécsi Ferencz, 
Vajda Ferencz, Kóbori János, Jánosi Zoltán, Szász Béla, Zajzon 
János, Jancsó Sándor, Szabó Jenő, Nagy Károly, Bartha Lajos, 
Péter Károly, Lajos János, Ignácz László, Baczó Mózes, Sámuel 
Aladár, Tarkányi György, Tóthfálusi József, Trozner Lajos, Biró 
András, Molnár Lőrincz, Viski Gyula, Kállai István, Szász János, 
Józsa György, Kovács László, Csűrös Ferencz, Biró György, Elekes 
Imre, Sükösd Mihály, Barthos Gábor, Tunyogi János, Tankó Béla, 
Hegyi Péter és Sebestyén Ferencz. 

Hogy az önképzőkör tagjai között a nemes verseny élesz-
tessék és a sikeres munkásság némileg jutalmaztassák is, az álta
lánosan kitűzött pályakérdéseken és pályadíjakon kívül, melyek
nek megfejtésében és elnyerésében a theologus ifjaknak mindig 
»oroszlánrész« jutott, tagjai számára az önképzőkör is évről-évre 
pályadíjakat tűz ki . Jelenleg ily czím^n évenkint rendesen hét arany 
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osztatik k i , még pedig leginkább évzáró imák, agendák, verseny-
szónoklatok, eredeti értekezések, vallásos elbeszélések, bibliai és 
modern műfordítások jutalmazására. 

A theol. ifjúságnak, önképzőköre mellett,, régi időtől fogva 
van önsegélyző egylete, már tekintélyesnek mondható vagyonnal 
(a mult tanév végén, hivatalos kimutatás szerint: 2314 frt. 92ki \ ) ; 
külön theologiai pénzalapja, felolvasó estélyek tartása által össze
szerezve, eredeti rendeltetése szerint, egy theol. szakközlöny fenn
tartási alapjára, (mult tanév végén, kimutatás szerint: 441 frt. 86 
kr.); dalkara, külön pénzalappal, mely egyesületek tanári felügyelet 
alatt anyagilag és szellemileg folyton gyarapodnak és több irány
ban jótékonyan működnek. 

A theol. ifjúság az önképzőkör nemes szelleme által vezet
tetve, már nem egy alkalommal adta jelét kegyeletes érzésének és 
a nemzeti ügy iránt való buzgóságának is. Ily szellemtől vezet
tetve, látjuk a theol. ifjúságot 1886. január jában 500 frttal az Emke 
alapító tagjai sorába lépni. 1894 szeptertiberében, tudós és atyai 
jóságú szellemi vezére és tanára , dr. Kovács Ödönnek tanári mű
ködése 25 éves fordulóján jubileumot rendezni s az ő nevéhez 
fűzött »hála és kegyelet«-alap javára , csaknem 1000 frtot össze
gyűjteni. Látjuk nemzeti öröm- és gyász-ünnepeket tartani, elhunyt 
tanárai és egyházi nagyjai emlékét időnkint hálás kegyelettel fel-
eleveniteni s azok szellemét ez által is gyümölcsözővé tenni; lát
juk, végre, a sokoldalú társadalmi hasznos érintkezés által önmagát 
művelni, ismertté és becsültté tenni. 

Mig az önképzésnek és önművelésnek ez a nemes, jó tékony 
szelleme vezeti ifjúságunkat, lehet, van reményünk, hogy anyaszent
egyházunk ő bennük és ő általuk csak nyerni fog. 

Az 1893-ban alakult külön gimnáziumi önképzőkör czélja, 
hogy a kör tagjai magán-olvasmányokról való leszámolás, szóbeli 
előadás, prózai és verses stilus-kisérletek, szavalás által magukat a 
középoskolai tanulmányok terén s az irodalom körében gyako
rolják. 

b) A kolozsvári ev, ref. kollégium önképzőköréről. 
Az önképzés kollégiumainkban, irja Szabó Sámuel önképzőköri 
elnök, visszanyúlik alapításuk idejéig, a XVI- ik századig s csak 
eszközei változnak a kor divatja és igényei szerint. Legrégibb 
alakja az oskolai drámák betanulásában ál lot t A XVI-ik század

i t • 
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bari a protestantizmus hatása alatt keletkeztek Németországban s 
Magyarországba is ónnak kerültek. Erkölcsi irányúak, oktató tar
talommal; nagyobb oskolai ünnepélyek alkalmára tanulták be és 
adták elő-.tanuló ifjak, zárt falak között, önmaguk számára. 

A hagyományos gyakorlat hatásának tulaj donithatjuk, hogy, 
midőn a »magyar színészet« a mult század végén előbb Kolozs
várit, aztán Pesten és Pozsonyban első kísérleteit teszi, tagjainak, 
a színészeknek, legnagyobb része középoskoláink felsőbb osztá
lyainak tanulóiból állanak elő. 

Kolozsvári kollégiumunkban is ugyanazon időben és igy in
dult meg az önmunkásság fejlesztésére irányult mozgalom. Olvasó
egyletet alakítottak, saját költségükön néhány folyóiratot jára t tak 
és könyveket hozattak. Többek közt, ezen időtől származik azon, 
mintegy 250 idegen nyelvű (többnyire német) könyv, mely ifjúsá
gunk könyvtárában ma is megvan. 

A 48—49-iki szabadságharcz megszakította s aztán a nemzeti 
gyász első éveiben szűk korlátok közé szorította az ifjúság tanulá
sát. Az ostromállapot idején, mikor a kollégiumok falai közé mene
kült honvédeket és tanárokat politikai működéseikért az akkori 
hatóság gyanús szemekkel őrizte, el volt tiltva, az eszélyesség 
is parancsolta, minden társas összejövetel, gyűlés, melyből hango-
sabb szavak hallatszottak volna k i az oskola falai közül. 

A szabadabb mozgás 1860-ban indult meg. Ekkor az ifjúsági 
olvasó-egylet és önképzőkör egymással szoros kapcsolatba lépett. 
Legmunkásabb tagjai mindkettőnek ugyanazok voltak. Ekkor en
gedélyezte a tanári kar, hogy a négy felső (V—VIII) gimnáziumi 
osztály tagjaitól 2 frt kötelezett évdij szedessék az eddigi önkintes 
hozzájárulás helyett, melynek jövedelméből az olvasó-egylet és ön
képzőkör szükségletei fedeztessenek. 

Az önképzőkör elnöki tisztét viselte 1878:ig Szabó Sámuel, 
rendes tanár, 1878—83-ig Hegedűs István r. t., 1883—92-ig Cserná-
toni Gyula, rendes tanár ; 1892 őszén kezdve, mostanig, mint fel
ügyelő szerepel Szabó Sámuel, rendes t aná r ; azonban, a rendes gyű
léseket az ifjúság által választott elnökök tartják, és pedig 1892— 
93-ban Csűrös József, vallástanár, 1893—94-ben Kovács Dezső h. 
tanár, 1894—95-ben dr. Borcsa Mihály, rendes tanár. 

Czélja, hogy a fejlettebb tehetségek hatása alatt minél többen 
kisértsék meg az önkintes és hajlamuknak megfelelő munkálkodást . 

Szépen fejezik ezt k i az 1886-ban tartott záró ünnepély el
nöki szavai: 

»Az ifjúság azon munkásságáról adok számot, a melyet nem 
a pontosan előszabott kötelesség kényszere alatt, hanem saját jó-
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szántából, saját lelke tiszta és önzetlen sugallatából végzett. Az em
ber lelkében lakó cselekvési ösztön, ugyanis, nem elégszik meg az 
ismeretek pássziv elsajátításával, hanem önmaga is folyton alkotni 
és teremteni készül. É tulajdonság az, a melyben Isten kepére leg-
inkább hasonlítunk ; s az emberi lélek legszebb, legihlettebb alko
tásai azok, a melyek a teremtővel való rokonságunkat fentart 
j ák és biztositják. Igaz, hogy annyi millió, meg millió között kevés 
Prométheusz akad, a k i az égi tüzet meglopván, félig-meddig ő is 
az Istenhez lesz hasonlóvá, de Istent megközeliteni s á munka 
és teremtés által hozzá méltóvá lenni: mindenkinek szép és lelkébe 
oltott törekvése. Ez ébred föl a mi szerény önképzőkörünk tag
jaiban is, valahányszor zsengéikkel fellépnek s midőn ítélni aka
runk fölöttük, kiméivé vizsgálgassuk a fiatal hajtásokat. Egy-egy 
remény, szunnyadva bennök, a melyet majd >valósággá« válthat 
be az idő.« ; • . 

E sorokban világosan benne van önképzőkörünknek, mint az 
oskolai nevelés fontos kiegészitő részének létjogosultsága és fel
adata, úgy a múltban, mint a jövőben. 

Eszközei: szavalás (költemények), szónoklat (prózai művek), 
szabad előadás (önkint választott tárgyakról), eredeti és fordított 
költemények, beszélyek. Es mindezeknek fesztelen »birálata« s bi-
rálgatása közben a »szabad vi ta tkozásában való gyakorlatszerzés. 

Az ifjakban ébredező érzelem-világ és a képzelem uralma in
kább a költészet könnyebb fajai felé vonja őket s a nagyobb rész, 
bizony, felszínes munkát végez, de hát az első kísérlet, a szárny
próbálgatás, minden ismeretszerzésnél igy indul és így szerzi meg 
a készséget, hogy idővel mesterré válhassak. 

Önképzőkörünk 1877 óta állandó bizottságot tart fenn, mely 
kezdők számára útmutatást ad : kiválasztja a szavalásra, feldolgo
zásra alkalmas tárgyakat s ajánlatot terjeszt elő az olvasásra és 
ismertetésre méltó új könyvekről. 

Fordításaikat többnyire német (ritkán latin) művekből vá
lasztják, azonban a 70-es évek végén, önkintesek nagyobb szám
mal tanulván az angol és franczia nyelvet, azon időkből ily nyel
vekről készült fordításokkal is gyakran találkozunk. Érdemesnek 
tartjuk annak külön fölemlitését, hogy 1887-ben Legouvé Ernőnek 
»Olvasás művészete« czimű műve alapján kezdetét vette a »mű-
olvasás« gyakorlása, nagy buzgalommal és szembetűnő szép ered
ménynyel. 

Pályakérdéseket is szokott önképzőkörünk kitűzni és pedig 
eredeti lyrai költeményekre, olykor egy-egy történeti ba l ladára ; 
kisebb rajzokra, életképekre, beszélyekre, történelmi és eszthetikai, 

•11* 
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néha természettudományi kérdésekre, műfordításra, stb., valamint 
»szavalás«-ra. És a legjobb dolgozatokat némi csekély jutalmak
ban részesiti pénzalapjának (mely 250 frt tőke értékpapírokban) 
kamataiból és azon 20 írtból, melyet ezen czélra az olvasó-egylet 
évenkint rendelkezésére bocsát. 

Az érdemesnek ítélt müveket »Emlékkönyvbe« írják és ezen 
felül egy »Remény « czimű hetilapot szerkesztenek, melybe változó 
értékű műveiket közlik. 

A hazafiság érzésének ápolása is helyet talál a körben. 
1885 óta rendesen megüli a kör márczius 15-ének emlékün

nepét. 1883-ban Arany Jánosnak, 1888-ban Kisfaludy Károly szü
letésének 100-ik évfordulóját, 1892-ben Széchenyi István és Ko-
méniuszÁmos emlékére rendezett ünnepélyeken vett részt, 1893-ban 
megünnepelték Arany János halálának 10-ik évfordulóját, 1894-ben 
emlékünnepet rendeztek Jókai Mór 50 éves írói jubileumára és 
közreműködtek a Kossuth gyászünnepélyen, melyet 1894 május 
5-én a tanári testület rendezett. Végre, 1895 márczius 30-án, a kol
légium egykori növendékének és tanárának, Gyulai Pálnak rótta 
le a tisztelet adóját 50 éves írói jubileuma alkalmából. 

A kör jelesebb munkásai voltak a hatvanas években: Réthy 
Lajos (most tanfelügyelő), br. Bánffy Dezső (miniszterelnök), Nagy 
Miklós (a »Vasárnapi Újság« szerkesztője), gr. Bethlen Géza (fő
ispán), Hegedűs Sándor (orsz. képviselő), Hegedűs István (egyetemi 
tanár) ; az utolsó hűsz év alatt: Ferenczy Zoltán (múzeumi könyv
táros és egyetemi tanár), Csernátoni Gyula (tanfelügyelő), Deák Gá
bor (már csak néhai), Sárkány Lajos (koll. tanár), Farnos Dezső 
(koll. tanár), Nagy Károly (tanár), Szász Károly (orsz. képviselő), 
Deák Albert (ügyvéd), Abonyi Árpád (iró), Szabó Péter (tanár), 
Kovács Dezső (tanár), Szász Zsombor és még hosszú sora azoknak 
a fiataloknak, kik még mint egyetemi polgárok magasabb kiképez-
tetésük érdekében fáradnak és küzdenek a derekasság jutalmáért. 

c) A marosvásárhelyi kollégium ifjúsági önképző
köréről. Az 1856—57-ik tanév elején, november hóban, a felsőbb 
osztályok hallgatói kérésére Mentovich Ferencz tanár engedélyt 
eszközölt k i a tanári kartól, hogy az ifjúság önmunkásságának 
eredményeit egymással közölhesse, nyilvánosságra hozhassa, s e 
czélra egy kézirati közlönyt adhasson ki . E közlöny ezime »Ibolya« 
volt, mely 1857 márcziusig egyetlen orgánuma volt az ifjúságnak. 

Ekkor az a társulat, mely eddig a közlönyt fentartotta, tá
gabb körre törekedvén és czélra vezetőbb idomot akarván fölvenni, 
1857 márczius hóban újra szervezkedett és »Önképzőköri társulat? 
nevet vett föl. Első alakuló gyűlése 1857 márczius 14-én volt. Ez 
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időtől fogva megszűnés nélkül fönnáll. .Változás csak annyiban érte, 
hogy alapszabályai időnkint, a szükséghez képest, módosíttattak, s 
hogy 1880-ban legelső elnöke és irányadója, Mentővich Ferencz 
tanár iránti kegyeletből, ennek halála után, »Mentovich (önképző) 
kör« nevet vett föl. 

A kör szervezetében, megalakulása óta, lényeges változás nem 
történt. Tagjai, tisztviselői, ugyanazon módon jelentkezhetnek, és 
úgy választatnak, mint a megalakuláskor. 

A kör czélját az alapszabályok fejezvén k i , abban a követ
kező változtatások és rövidítések történtek. 

Az 1857-iki alapszabályok szerint: ^Czél az önképzés, szép
irodalmi, tudományos dolgozatok, bírálatok és szavalat által.« 

Az 1863-iki alapszabályok szerint; »CzéI az önképzés, szép
irodalmi, tudományos dolgozatok, fordítások, valamint népdalok 
és mondák, helynevek, tájszavak, nyelvsajátságok, stb. gyűjtése, bí
rálat és szavalás által.« 

1864-ben, az alapszabályok előbbi keretében maradva, a mun
kásság fejlesztése és gyorsítása végett, a kör kebelében a követ
kező szakosztályokat alakítják: 

1. Természettudományi szak. 
2. Természet tudományokon kivüli tudományos (vegyes) szak 
3. Szépirodalmi szak. 
4. Szónoklattani szak. 
E szakokba hajlamai és képességei szerint mindenik tag ön-

kint jelentkezett és soroztatta be magát. Mindenik szak választott 
magának elnököt, jegyzőt és ezek vezetése alatt külön szakgyülések 
tartattak, s a szakukba tartozó beérkezett dolgozatokat megbírál
ták. Ha a dolgozat küzgyülés elé terjesztésre alkalmas volt, előadót 
választottak, a k i a munkát a közgyűlés előtt alaposan ismertesse. 
Ha valamely dolgozatra a szakosztály kedvezőtlen bírálatot mon
dott, joga volt a szerzőnek, a közgyűlés elé fölebbezni s a dolgo
zat fölolvasását kérni. Minden tag tartozott az általa választott 
szakhoz havonkint legalább egy dolgozatot beadni. 

A szónoklati szakosztályban minden tag köteles volt közre
működni. 

E szakrendszer csak pár évig állott fenn. Mint a jegyzőköny
vek mutatják, kezdetben serényen folyt a munka, de nem tartott 
sokáig; az ifjúság kifáradt, a szakgyülések megritkultak, csakhamar 
meg is szűntek, mert a jegyzőkönyvekben tovább semmi nyomát 
nem lehet látni. 

A kör működése leggazdagabb volt és legmagasabb fokot ért 
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el az 1863—68-ik években, e jelenséget az a körü lmény magyarázza 
meg, hogy ez években, 1870-ig, négy éves jogakadémiai tanfolyam 
is volt a kollégiumnál, s nemcsak a bölcseimi, hanem a jogi tan
folyam hallgatói közül is többen voltak tagjai az önképzőkörnek. 
Ez időből a kör kézirati heti lapot is adott k i »Közlemények az 
önképzőtársulat müveiből*, czímmel, mely 1863—66-ig fennállott 
és 1868-ban újra megindittatott, de még azon évben meg is szűnt. 
1865-ben »Csalánok* czím alatt humoristikus hetilapot is ' indított 
meg a társulat, de csak két szám jelent meg. Az önképzőkör] mun
kásság föllendülését jelzi még az, hogy 1891 —2-ik tanévben »Ön-
munkássága czím alatt az ifjúság számára a tagok kézirati heti 
lapot adtak k i . 

Megemlítésre méltó még a kör munkássága köréből, hogy a 
kollégiumi rendtartás által megengedett módon, a kollégium kebe
lében, a tanári kar felügyelete alatt, minden nemzeti ünnep alkal
mával nyilvános diszgyülést tartott, s azokon nemcsak az ifjúság 
s a tanári kar, hanem a vidéki és városi polgárság is tekintélyes 
számmal részt vett. A városi ünnepélyek pedig, márczius 15-én, min
dig az ifjúság tényleges közreműködésével tartatnak meg. 

Az önképzőkör által elfogadott művek kezdettől fogva mos
tanig, erre a czélra készített »Emlékkönyve-ékben örökittettek meg. 
E művekből nyilvánosságra csak azok jutottak, melyek a már előbb 
emiitett »Közlemények«-ben jelentek meg. A négy kötetre me^ő gyűj
teményben az 1894—5-ig hetvennyolcz tagtól vannak beirva elfo
gadott művek. Kezdetben, mint látszik, • túlnyomólag versek voltak, 
később azonban, csaknem egyforma arányban, versek és prózai 
darabok. A tagok közül többen kiváló sikerrel működtek, s az első 
évekből valók, a kik már koruknál fogva is bebizonyíthatták jelen
ségüket ; társadalomban, tudományban, irodalomban később többen 
érdemes helyet biztosítottak maguknak. Igy Réthy Lajos, kir. taná
csos, tanfelügyelő; Dr. Engel Imre, M.-Vásárhely tiszti orvosa; 
Vass Tamás, ev. ref. pap Maros-Vásárhelyit; Dósa Klek, mar.os-
tordamegyei alispán; Dósa Gábor, kir. táblai biró (1857—61); 
Kováts Ödön, ref. theol. t aná r ; Makkái Domokos, ref koll. t aná r ; 
Biró Elek, ref. pap ; Lőrinczi Dénes, ref. pap ; Söos Kálmán, kir. 
ügyész (Bpest); Pungur Gyula, polgároskolai t anár ; Nagy Domokos, 
ref. pap (1862—1866); Dózsa Pál, orvos (Bpest); Gönczi János, 
ref. pap (Koronka); Kozma Gyula, kir. táblai főügyész; Fekete 
Gábor, kir. táblai elnök; Kovács Gyula, polgármester (N.-Enyed) 
(1863—1869); Kispál Mihály, Dr. Pap István, törv. bíró (Déva); 
Farkas Sándor, Jung Ferencz, ref. pap ; Kiss Ernő, m. kir. erdő
gondnok; Tóth Endre, ügyvéd; Szász Lajos, mérnök ; Sárkány 
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Miklós, Ziegler Károly, Sebess Dénes, Szakács Ödön, Bothos 
Kálmán, Schwartz Kornél, Erdős Elek, Erősdi Sándor, Engel-
mann Izidor, Henter Béla, Páll Andor. (1880—1895.) 

d) A. székely-udvarhelyi ev. ref. kollégium önkép
z ő k ö r e . Önképzőkörünknek megalakulása kapcsolatban van az
zal a mozgalommal, a mely a mult század utolsó ha rmadában 
s a jelen század elején nyelvmivelő-társaságoknak a felállítását 
sürgette s a mely mozgalom megteremtője lőn az első országos 
»nyelvmívelő-társaság«-nak, az akadémiának. Oskolánk már e szá
zad elején s különösen 1§24 óta gondoskodott arról, hogy nyelvünk 
mívelése, illetőleg, annak intenzivebb fejlesztése s abban való gya
korlása érdekében, a tanuló ifjúság érettebb része rhetorikai gya
korlatokban részt vegyen; egyúttal gondoskodott arról is, hogy az 
ifjúság öntevékenységét, önszorgalmát, munkakedvét , pályatételek 
kitűzése által, felkeltse, ébrentartsa és fejlessze, E czélra szolgált 
a gróf Teleki Sámuel-féle 61 m. frtos jutalom, a melyet a legjobb 
praedicatio, oratio vagy dissertatio Írójának szoktak kiadni. Ez volt 
a kiinduló pontja az önképzőkör megalakulásának. 

Az alaptervezet szerint, a kör neve: »Szavalati és irodalmi 
egylet« ; tagjai: »minden tanárok és tanítók, általában az egész 
tanuló ifjúság, különösen a hittani előképezde és felgimnázium 
tanuló ifjai.« Czélja : »az önképzés, még pedig a) a szavalásban, 
b) különféle tárgyakról való dolgozatok készítésében (a politikai 
tárgyak azonban kirekesztetnek), c) felolvasásban, lehetvén a felol
vasandó tárgyak mások, vagy a felolvasó egyén saját művei.« 
Nyelve : » a z oskola tannyelve a magyar, de a két klasszikái nyel
vet sem zárja ki.« Vezetője az igazgató t aná r ; gyűlést tart havon-
kint egyszer, esetleg, kétszer, A készítendő dolgozatok lehetnek: 
»értekezések, elbeszélések, műbeszédek, leírások, kötött, vagy kö
tetlen alakban, eredetiek, vagy fordítottak* ; a dolgozatok elbírálása 
az »egyleti bizottmány«~t illeti, melynek tagjai a vezető-tanár és 
nyolcz egyleti tag. 

A kör első elnöke Nagy Lajos, jogtanár volt; Korondi Mózes 
és Becsek Sándor, tanárok pedig társelnökök. Első titkára Székely 
Ferencz, második titkára Felméry Lajos, hi t tanhallgató; titkárok 
voltak m é g : Sylvester Domokos, Pünkösdi Ferencz és Görög István, 

Kiss Ferencz vezetése alatt az ülések műsora változatos. A 
tagok szavalnak, szónoki beszédeket adnak elő, értekezéseket ké
szítenek s olvasnak fel, fordítanak görögből, latinból, németből, 
költeményeket írnak s bírálnak. És ha az egyoldalú versifikáló 
irány kap lábra, a kör gondoskodik annak ellensúlyozásáról azzal, 
hogy kérdéseket tűz k i , a melyekből mindenki egyéni tehetsége 
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szerint választhat. Ilyen feladatok kitűzését olvashatjuk: »Aristides 
élet- és jellemrajza, Cornelius és Bajza u tán« ; »A mohácsi vész 
előzméuyeiről, folyásáról és következményeiről*; »A rosz is jó 
bizonyos tekinte tben«; »Várna«; »A barátságról« stb. 

A feladatok megválasztásának joga azonban a tagok részére 
is biztosítva volt; pl. ilyeneket választanak s dolgoznak k i : » E r d é l y 
míveltségének története* (történeti értekezés); »Caius Mucius Scae-
vola« (történeti vázlat); »Orleánsi szűz«, »Iphigenia Aulisban« (for
dítás, Schiller u tán) ; >>Rómához« (fordítás görögből); »Gusztáv*Adolf 
jellemzése«; IV. Béla uralkodásának eredménye hazánkra, az ő 
jellemével együtt előadva« stb. A jelesebb önképzőköri dolgozato
kat emlékkönyvben örökítették meg. Igy pl. a próza terén kiválóbb 
műveket irtak : Felméry Lajos: »A magyar nyelv, mint anyanyel
vünk iránti kötelesség« (1860), »A mohácsi vész okai, folyása és 
következmények (1861); Mihály Lajos: »Egy piszkos fél keztyü« 
(humoreszk, 1863); Kassai József: »A hűtlenség boszuja* (beszély, 
1865). A költészet terén ki tűntek: Révay P á l : »Petőfi Sándorról«, 
»Gróf Széchenyi István haláláról«, »Az önképző-társulathoz« stb. 
(1861); Fűzy Sándor : »Örjöngés«, »Elet vagy halál« (szonett) stb.; 
Sylvester Domokos : »Egyletünkhöz«, »Fohász«, »Miért nézeszreám«, 
»Árnyképek« stb.; Reményik Károly: »Mohács« stb., ezen kívül 
még mintegy tizenötön. 

1866-ban a kör vezetését Paál Ferencz, tanár veszi vát, ki 
1870 szeptemberéig, dr. Jenéi Viktor, jogtanár , Becsek Sándor, Syl
vester Domokos, Sándor Domokos tanároknak, mint időközi alel
nököknek közreműködésével, intézi a kör ügyeit. Paál Ferenczet 
az elnökségben dr. Jenéi Viktor váltja fel, kinek vezetése mellett, 
az alelnöki tisztet Sylvester Domokos és Biró Albert s.-tanárok, 
majd Szakács Mózes, tanvezető és Kese József, köztanitó töltik be. 
A titkári állásban 1866 óta időközönkint ott látjuk Menyhárt An
drást, Simó Dénest, Mihály Tivadart, Szolga Kálmánt, Maksai Zsig
mondot, Fekete Józsefet. 

Paál Ferencz és Jenéi Viktor vezetése alatt az ifjúság a meg
kezdett i rányban halad e lőre ; eszméit, törekvéseit, szerzett isme
reteit kötetlen és kötött formában igyekszik kifejezni s az előadó
művészetben, a szónoklásban és szavalásban is nagyban buzgól
kodik. A tagok részéről befolyt ajánlati díjakról, egyesek pénz- és 
könyv-adományából pályatételeket tűznek ki s a nemes versenyt 
ez által is biztosítani kívánják. 

A köri üléseken ilyen czimü dolgozatokat olvasnak fel: Stuart 
Mária (történeti rajz); Washington (ford. németből) ; Az anyag, 
mint a mívelődés előmozdítója; Allegória, mely az ember életvég-
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czélját és valódi szükségét tanítja e világon (ford. németből) ; Jeles 
gondolatok (ford. francziából); Néhány szó az emberi szívről; Lé
lektani mozzanat; Kivonat Napóleon császár életéből; A spártaiak 
hadföly tatása, stb. 

Ez időből az önképzőkör munkaprogrammjábap a költői mű
fajok rendszeres ismertetését is ott lát juk; ez irányban maga az 
elnök (Paál F.) jár jó példával elől, midőn »a költészettani előis
meretekről « értekezik. A népdal- és mesegyűjtés terén is buzgól
kodnak s e czélra is jutalmat tűznek k i . Gondoskodnak arról is, 
hogy koronkint ünnepélyes üléseket is tartsanak, rendesen a szor
galom-időszak végén, a midőn a tanárkar s az egész tanuló ifjúság 
megjelenik s a mikor pályanyertes műveket olvasnak fel, szavalnak 
és énekelnek. 

Dr. Jenéi Viktor tanárnak a kolozsvári tudomány-egyetemre 
váló eltávozásával, az elnöki tisztet 1872-ben Bod Károly tanár 
veszi át, k i 1895 szeptemberig, tehát 23 éven keresztül a legna
gyobb buzgósággal, a munkaprogramul tervszerű összeállításával 
az önképzőkört virágzóvá tette sűj életet öntött az ifjúságba, éppen 
akkor, a midőn a munkakedv a 70-es évek elején csökkenő
ben volt. 

1873 elején új alapszabályt készítenek s a kör tagjaivá lehet
nek V. és VI. osztályos tanulók is, kik önkint jelentkeznek. Az 
oskola tanári és tanítói kara felkéretik a közreműködésre. 

A gyűléseken költeményeket szavalnak, szónoki előadásokat 
tartanak, kötött és kötetlen dolgozatokat olvasnak fel s egymás 
működését bírálat tárgyává teszik, hogy ez által is kitűzött czél-
juknak annál jobban megfelelhessenek. Különösen szépirodalmi 
téren fejt k i a kör nagy buzgóságot; sikerült eredeti dalokkal, 
ódákkal, balladákkal, kisebb költői elbeszélésekkel és beszélyekkel 
találkozunk. Gondoskodnak arról, hogy a kör működése pálya
kérdések kitűzésével határozott i rányban haladjon. A kitűzött fel
adatok legnagyobb része a költészet köréből van véve, de azért 
a prózai művek készítésit sem hanyagolják el. Ilyen feladatokkal 
találkozunk: eredeti dal, románcz, ballada, óda, hymnus^, satyra, 
műdal, népballada, kisebb epikai költemény, vígjáték, szomorú
játék készítése, drámai művek elemzése, műfordítás kötött és kö
tetlen formában, német, franczia, román nyelvből, beszélyirás. 
Tudományosabb jellegű kérdések jutalmazására a Teleki-dijat (21 
frt 35 kr.) fordítják s ilyen feladatok megoldását kívánják; »Mivel 
növelheti a tanuló azon tanintézet jó hírnevét, melynek tagja«? 
(nyertes: Szakács Károly); »Minő műveltséggel jöttek hazájukba a 
magyarok; történt-e valami a vezérek alatt a magyar nemzet mű-
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velődésére és a keresztyén vallásnak mit és mennyit lehet e rész
ben köszönni«? (nyertes•; Derzsi Kovács Ferencz és Csia Károly) ; 
»A munkásság haszna« (nyertes: Sebesi Samu) stb. 

Ebből az időből több jeles dolgozat van megörökítve az em
lékkönyvben Szakács Károlytól : Őszszel (dal), A szerelmes lovag, 
(kisebb epikái elbeszélés); Benkő Istvántól: (most fóti pap) Kökény
szem (dal), Holdvilágos éjjel (kisebb költői elbeszélése; Derzsi Ko
vács Ferencztől : (most szentesi tanár) Az éj leple alatt, Tó mellett, 
(Lenau után), Szikrák (Lessing és Bürger u tán) ; Benedek E lek : 
(most író és lapszerkesztő) A zarándok (Schiller után) gróf Mikó 
Imre halálára (óda), A diák, a Hű szerető; Csia Károlytól : »Ma-
gyar Miska« (satyra), gróf Mikó Imre halálára (óda); Sebesi Samu
tól (most iró): Az ezredéves tölgy (allegória); Sebesi Jób tó l : Két 
pillangó (allegória); Fülöp Áron : (tanár és iró) Még nem láttalak 
volt, Szomorúan szól a hegedű húrja stb. A próza terén kiválóbb 
művek i ró i : Csulak Lajos: A fülbevaló, Három év életemből; 
Derzsi Kovács Ferencz: K i hitte volna? Solymosi István : (most 
orvos) Az erdősznő és leánya, A k é m ; Fülöp Áron: Richárd ; 
Sebesi Samu: A végzet j á t éka ; mind megannyi beszélyek. Nagyobb 
tanulmányt irt Solymosi István : »A magyar troubadour-költ észét 
fejlődése.« A népdalgyűjtés terén nagy buzgóságot fejtett k i Be
nedek Elek, a közmondások gyűjtésében Bakcsi Dániel. 

Az 1880-ik évvel az önképzőkör működésében új szakasz 
kezdődik. Az alapszabályt a szükség s az adott viszonyok szerint 
módosítják s megtoldják ügykezelési és tanácskozási utasításokkal. 
Tagjai: a négy felső osztály önkéntesen belépő tanulói ; 1884 óta 
csak a VII. és VIII. osztály növendékei ; a kör elnökét a tanári 
kar saját kebeléből választja, ezenkívül egy alelnök, titkár és két 
jegyző képezik a tisztviselői kart; van állandó bíráló bizottsága, 
a mely a pályaművek felett ítél; üléseket hetenkint egyszer vasár
nap délelőtt tart. 

A kör ilyen irányú kérdéseket tüz k i : dal, románcz, mű-
vagy nép-ballada, allegória, költői elbeszélés, monda, vagy rajz, víg
játék, vagy bohózat, paródia, vagy satyra, életkép, idyll, leírás, hu
moros tárcza, márczius 15-ére alkalmi költemény és beszéd írása, 
illetőleg készítése, egyes költői művek méltatása, fordítás német, 
frauczia, görög, latinból, irodalomtörténeti tanulmány készítése s 
tudományos kérdés tárgyalása. Egyes kérdéseket így találunk for
mulázva : Goethe, Schiller, Uhland balladái elemzése s méltatása; 
A lelkiismeret hatalma, Br. Eötvös József költészetének ismerte
tése és -méltatása, Petőfi viszonya szülőihez, költeményei alapján, 
Tompa M . költészetének méltatása, T ó t h Ede mint színműíró, Vö-
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rösmarty M . epikai költészetének jellemzése, Kisfaludy: ,»Mohács« 
méltatása, Schiller: Wallenstein trilógia. 

Az Emlékkönyv is tesz tanúbizonyságot az elért kiváló ered
mény mellett. Ebben van megörökítve : Veress Ferencz : Szerettelek 
(dal), Egy színésznőhöz (sat}Ta), Megint (Kovács Gábor halálára.) 
— Barabási Ferencz : Márczius 15 (óda), Szegény Ágnes (románcz), 
Kiss Gergely emlékezete (óda.) — Török Is tván: Vész és halál 
(regekép.) — Balogh Ferencz: Kellemetlen ébredés (paródia Bajza 
Ébresztőjére.) — Szabó Gyula: A részeges férj (paródia E ö t v ö s : 
Megfagyott gyermek.) — Kiss P á l : K i első a háznál? (satyrikus 
népmese.) — Bencze Miklós: A lányka (románcz.) . —- Kolumbán 
Sámuel : Hogyan lehet egészségünket megőrizni? (értekezés), Csáky 
Sándor (történeti novella.) — Zajzon G á b o r : Szilágyi és Hajmási 
(ismertetés.) — Vajda Ferencz: Petőfi ébredése, Az erdei lak (is
mertetés.) 

Márczius 15-re alkalmi beszédeket irtak: Ráduly János, Csíki 
Kálmán, Zajzon Gábor, Lajos János, Bencze Miklós. 

A bírálat terén kiváltak: Zajzon Gábor, Csizmadia András, 
Péter Károly, Kóbori János, Mayer János. 

A Teleki-féle dijat ilyen kérdésékre tűzik k i : Erdély külön
válásának okai (nyertes: Lajos János.) A tápszerekről és a táplál
kozásról (ny.: Magyari Jenő.) A magyar dráma históriai fejlő
dése (ny.: Balogh Miklós.) A nemzetiségek támadásának okai ha
zánkban 1843—1848-ig (ny.: Butyka Boldizsár.) Emlékbeszéd gróf 
Zrínyi Miklósról, a költőről (ny.: Seprődi János.) Vámrendszerünk 
a 18-ik században (ny. : Nagy Béla.) 

Önképzőköri czélokra Bottá Györgyné, szül. Koncz Klára 
1880-ban 600 frtos alapítványt tett, melynek kamatait ilyen i iányu 
kérdések jutalmazására fordítják: 

Demosthenes élet- és jellem-rajza (ny. Kovács Gábor,) Miféle 
okok segítették elő hazánkban a reformácziót (ny.: Zajzon Gábor.) 
A hő mechanikai elmélete s egyenértéke (ny.: Kób j r i János.) Ta
citus: Germaniájáról (ny. Péter Károly.) 

Az eréíy és annak átalakulása (ny.: Biró András, Szakács 
Zoltán.) A népies irány keletkezésének és történelmi fejlődésének 
ismertetése (ny. : Jakab Miklós.). Udvarhely vidékének rovarai (ny.: 
többen.) 

A kör hazafias érzületének tettekben is kifejezést adott, mi
dőn 1886-ban egy ünnepély rendezéséből befolyt tiszta jövedelem
mel az E . M . K. E . alapító tagjai sorába lépett ; a nagyok iránt 
érzett mély kegyeletét pedig azzal mutatta meg, hogy filléreinek 
fölöslegéből adakozott a Szabadság-szoborra és Tompa-szoborra. 
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Évenkint átlag 40—50 frt jutalmat oszt ki a kör, a mely ösz-
szeg az alaptőke (310 frt) kamatából , a tagok ajánlati dijából s 
egyesek adományából kerül k i . Ezen kivül van a Teleki-féle 21 
frt. 35 kr. és a Bottáné-féle 28 frtos pályadíj. 

e) A zilahi kollégium ifjúsági önképzőköréről. A 
zilahi főgimnázium ifjúsági önképzőköre a magyar irodalom taná
rának vezetése alatt évről-évre a VII. és VIII. gimn. osztályok nö
vendékeiből alakittatik újra. Mint rendkívüli tagok megjelenési és 
működési joggal birnak benne az V. és VI. gimn. osztályok növen
dékei is. A kör 1864 óta áll fenn, eleinte kizárólag a VII. és VIII. 
osztály növendékeiből. 

Az 1870—71. tanévtől kezdődőleg az V . és VI. g. osztály, szintén 
egy tanár elnöklete alatt, külön önképzőkörben működött . Mind
kettőnek volt külön könyvtára, levéltára, egy ideig kéziratban meg
jelenő lapja is. A két kör egybeolvadását, illetőleg az V. és VI. g. 
osztályok önképzőkörének megszűnését, az 1883—84 tanév elején 
határozta el a tanári kar. Ekkor a könyvtárak is egyesittettek s ez az 
egyesitett önképzőköri könyvtár volt alapja a mai ifjúsági könyvtárnak. 

A körnek czélja volt kezdettől fogva a tagoknak önrrmnkás-
ságra serkentése mellett a szaktudományokban s főkint a nemzeti 
irodalomban való ismeretszerzés s a megszerzett ismereteknek és 
egyéni tehetségeknek önálló érvényre juttatása. 

E czélokat különböző eredménynyel többfajú dolgosatok 
(eredetiek, forditások) értekezések, ismertetések s birálatok készí
tése és szavalatok tartása s megbirálása útján igyekezett megva
lósítani. 

Az V — V I g. osztály önképzőkörében 1878-tól 1888-ig, a V I I 
és VIII osztályéban 1879-től 1882-ig, kéziratban megjelenő lap szer
kesztetett; mindkettőnek »Koszorá« volt a czime. 

Amannál szerkesztők : 1877—8. Kerekes Endre (megjelent 8 
szám). 1878—9 Petri Mór (megj. 15 szám). 1879—80 Sámi Kálmán. 
1880-81 Kerekes József. 

A diákifjúsági (VII—VIII oszt.) önképzőkör »Koszorű«-ját szer
kesztették : Petri Mór, Kerekes Ferencz, Sámi Kálmán. 

Az 1882 évtől kezdve a jelesebb művek megörökítése czéljá-
ból »Album«-ot nyitott az önképzőkör. Ennek és a jegyzőkönyvek
nek tanúsága szerint, innen kezdve a következő tagok nevezhetők 
meg, mint a kik működésükkel ki tűntek: 

1882—83. tanévben: Kerekes József, Kerekes Ernő, Fábián 
Géza, Nedeczki Géza. 1883-84 tanévben: Újvárosi Miklós, Gáspár 
István, Kerekes Ernő, Hermán Lipót. 1885—86 tanévben: Molnár 
Lőrincz. 1890—91 tanévben: Fóris Miklós. 1893—94 tanévben: 
Pap Gyula, Éltető Géza, Wesselényi Ferencz, Davidovics Sándor, 



Somogyi Endre. 1.894—95 tanévben : Somogyi Endre, Éltető Géza, 
Ady Endre, Minorich Albert. 

/') A szászvárosi Kuun-kollégium önképzőköréről. 
E kollégium ifjúságának önképzőkörére né^ve biztos nyomok a 
60-as évekre vezetnek vissza, a mennyiben 1869 őszén Dósa Dénes 
úgy hivatik meg segédtanárnak, hogy az ifjúsági önképzőkört is 
vezesse. A mi közelebbről a szervezetet illeti, a kör felügyelésével, 
illetőleg, az elnöki tiszttel a tanári kar biz megrí saját kebeléből 
valakit, lehetőleg rendes tanárt , s ezen tanár által kijelölt ifjak 
közül választja meg az ifjúság az alelnököt, kinek rendes feladatai 
közé tartozik, márczius 15-én az oskolai ünnepélyen beszédet tar
tani; jegyzőt, lapfelügyelőt, pénztárost, osztály-képviselőket az ifjú
ság külön kijelölés nélkül választ ; könyvtárosokat a tanár-elnök 
nevez ki . Ezek együtt alkotják a választmányt, melynek feladata 
a kör szellemi és anyagi érdekeinek megbeszélése, előmozdítása, 
intézése. 

A kör tagjai az összes V—VIII. oszt. tanulók; minden tag 
lapok jára tására 2 frt. tagsági dijat fizet. 

A kör törekvése az önálló munkálkodás vágyának felköltése 
és ébrentartása, de különösen az ismereteknek, az itélő-tehetség-
nek fejlesztése mellett, a magyar nyelvnek, az Ízlésnek és hazafias 
szellemnek ápolása. Erre szolgálnak a rendes gyűléseken előadott 
szavalatokon, széptani és irodalomtörténeti fejtegetéseken, eredeti 
műveken, fordításokon, prózában és kötött alakban irt dolgozato
kon kivül, főleg az ifjúság által rendezett nemzeti oskolai ünnepé
lyek, valamint az ifjúsági hangversenyek. Ezekhez képest, a kör 
főleg a magyar irodalmi és történelmi szakokat ápolja. Feladatai 
közé tartozik : nemzeti s irodalmi ünnepélyek tar tása ; így ünne
pelte meg a közelmúlt években márczius 15-ikét s az okt. 6-iki 
gyászemlékünnepeken s a szokásos önképzőköri záró-önnepélyeken 
kivül 1892 őszén »Arany emlékünnepet* tartott, a költő halálának 
10 éves fordulóján; továbbá, 1893 deczember 17-én, megünnepelte 
Jókainak félszázados irói munkásságát és br. Jósika Miklós szüle
tésének 100 éves fordulója alkalmából a magyar regényirodalom 
megalapítója emlékének szentelt oskolai ünnepet. Az önképzőköri 
záró-ünnepeken nagy szerepe van e sokféle nyelvű tanulóval biró 
oskolában a versenyszavalásoknak, melyeken sokszor nem magyar 
anyanyelvű ifjak is szép eredményt mutattak. 

A kör az utóbbi időben csáknem minden évben rendezett 
hangversenyt, a mi nemcsak azon nagy erkölcsi eredménynyel jár t , 
hogy alkalmul szolgált a magyar társadalomnak a találkozásra s 
egyszersmind a más ajkú polgártársakat is körünkbe vonta, de e 
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mellett, .a kör pénztárának tekintélyes gyarapodására vezetett. Mert 
jórészt e hangversenyek jövedelmeiből növekedett a körnek az 
1890—91 tanév végén 100 irtot alig meghaladó vagyona az 1894—5 
tanév végére 449 frt. és 20 krra. A körnek, lapja vagy emlékkönyve 
eddig nincs. 

A kör elnökei voltak : 1869 szept.-től 1880 szept.-ig Dósa Dénes, 
utána 1888 szept.-ig Vitus Lajos, ezután 2 évig Jánosi Gábor s 1890 
szept.-től Csűrös Pál. 

g) A sepsi-szentgyörgyi székely Mikó-kollégium ön
képzőköre az 1891—92-ik oskolai évben alakult meg, mikor az 
addigi algimnázium teljes gimnáziummá lett. Ugyanakkor határoz-
tattak meg az önképzőkör alapszabályai, melyeket a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter helyben hagyott. Ezen alapszabályok értel
mében a kör rendes tagjai, a VII. és VIII. osztály tanulói, rend
kívüli tagjai pedig az V. és VI. osztály növendékei. A rendes ta
gok évenkint 2 frt, a rendkívüli tagok 1 frt tagsági dijat tartoz
nak befizetni az önképzőkör pénztárába. A kör mindennemű anyagi 
és szellemi ügyeinek kormányzatát , feladatának teljesítését, a ta
nári kar által kinevezett felügyelő tanár vezetése mellett, az ön
képzőkör bizottsága végzi, melynek tagjai a rendes tagok közül 
általános szótöbbséggel választott elnök, titkár, jegyző, pénztáros, 
I. könyvtáros, II. könyvtáros s ezeken kívül, a VII. és VIII. osztály 
kebeléből külön-külön választott négy-négy bizottsági tag. \ ^ 

Az önképzőkör czélja önkintes szellemi foglalkozás, ismere
tek bővítése, tisztázása és alkalmazása által a műveltség, jó ízlés 
és tehetség fejlesztése. E czélból szépirodalmi és tudományos könyv
tárt tart fenn, olvasó termébe szépirodalmi, társadalmi, politikai 
lapokat hozat s tagjai az időnkint tartani szokott rendes és disz-
gyüléseken, szépirodalmi és tudományos dolgozatok bemutatásá
val, emlékbeszédek előadásával, bírálattal, szavalással és vitatko
zással foglalkoznak s igyekeznek az önképzőkör czéljának eleget 
tenni. Évenkint a bizottság pályatételeket tűz k i , melyek közül, a 
tanári kar bírálata folytán, a jutalomra érdemeseket, az önképző
kör pénztárából megjutalmazza. A kiválóbb szellemi termékek meg
örökítéséről is gondoskodik a kör oly módon, hogy azokat emlék
könyvbe íratja. 

Az elmúlt négy év alatt a kör tagjai közül működésükkel az 
alábbiak tűntek ki:-a) tanulmányt írtak.: Pál Károly VI. o., Vájna 
Sándor VIII. o., Nagy Gyuía VIII. o., Csákány Sándor, Vájna Ele
mér VIII. o., Bajkó Zsigmond VII. o.; b) emlékbeszédet mondtak : 
Vájna Sándor V I I , Malik Loránd VII., Csákány Sándor VII., Fá
bián László VII., Benedek János VII., Jancsó Ferencz VIII., Vájna 
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Elemér VIII., Balázs Sándor VII., Bajkó Zsigmond VII.,, Földes 
Gábor VIL, Hinléder Ernő VII., Benedek János VIII., Fábián László 
VIII. o.; c) költeményeket irtak: Vájna Sándor VII., Pál Károly 
VII., Bodor József VIL, Csákány Sándor VIII., Fábián László VIII. 
o.; d) a szavalásban ki tűntek: Szabó Ernő, Wertheim Mór, Pál 
Károly, Puskás Lajos, Bodor József, Deák Sándor, Hinléder Jenő, 
Kovács Gyula, Benedek János, Fábián László, Tőkés Imre. 

ti) Oskolai kirándulások és tornaversenyek. Az ön
képzésnek az a kedvelt módja, mely a tanulók ösmeretvilágát köz
vetetten szemlélet útján gyarapítja s mely néhány év óta kollé
giumaink krónikájának állandó rovatát teszi: »az oskolai kirán
dulás* melegen fel van karolva mindenik kollégium részéről. A 
kirándulások kérdése az erd. ev. ref. tanárok közös értekezletét 
két izben foglalkoztatta, mind a két alkalommal élénk érdeklődés 
mellett. Időközi szünnapokon mindenik kollégium rendezett kirán
dulást a közel vidék szépségeinek s nevezetességeinek megtekinté
sére, több tanár részvétele és vezetése mellett. E hathatós nevelési 
eszköz alkalmazásában elől járnak: a n.-enyedi, sepsi-szentgyörgyi 
és szászvárosi kollégiumok. Hasonló melegséggel karolták fel kol
légiumaink, á rendelkezésükre álló eszközökhöz képest, a tornaver
senyek ügyét is. Ifjúságunkban megvan a hajlam és kedv a test
gyakorlás mindenféle neméhez, annyira, hogy még rendes torna
órákon kivül is, szívesen keresi fel a hozzáférhető torna-eszközöket 
és gyakorló helyeket. E részben előljár a n.-enyedi Bethlen-kollé
gium ifjúsága, nemcsak kitartó szorgalmával s dicséretes előmene
telével, hanem tornaversenyi diadalaival is. E kollégium derék 
tornász-csapatja a kolozsvár-kerületi tornaversenyen (1894. IX.) dísz
es elösmerő-oklevéllel Ion kitüntetve; a legelső dijat pedig az ösz-
szes versenyzők közül Hoílmann Ferencz, n.-enyedi VII. gimn. oszt. 
növendék nyerte el. Dijakat nyertek még a n.-enyediek közül : 
Koncz Albert és Derzsi Ödön VII. g. o. tanulók és öten elösmerő 
okleveleket. E győzelmet még szebb követte Nagyváradon (1895 
VI/4.), a hol a n.-enyedi főgimnázium negyventagu tornász-csapatja 
fegyelmezett és mintaszerű magatartásával nemcsak a nagy kör 
zönséget hódította meg, hanem a biráló bizottságot is és minden 
tekintetben kiváló, plasztikus gyakorlataiért a legelső dijat hozta 
haza a Bethlen-kollégium diadala jeléül, három oldevél kíséretében. 
E mellett, Hoífmann Ferencz nyerte el, mint legtöbb gyakorlatban 
kitűnt tornász, az e végre kitűzött két aranyérem közül az egyiket; 
ugyanő nyert két ezüst- és egy b ronz-é rme t ; Koncz Albert ezüst
érmet és oklevelet, Székely János bronzérmet és oklevelet. 



XII. 

Vagyonügyek és tanulmányi segélyforrások. 

Tanintézeteink alapítványok jövedelméből tartják fen magu
kat. Köztük három főgimnázium: a sepsiszentgyörgyi, a zilahi és 
a szászvárosi, szerződésileg biztosított tizenkét-, t izenegy-és tízezer 
frtnyi állandó évi fentartási államsegélyt élvez; a székely-udvar
helyié pedig folyósítás alatt áll. 

Mind a nyolcz tanintézet összvagyona 5.123,003 frtra, össz
jövedelme pedig 351,935 frtra tehető. Egyenkint véve : bír a ko
lozsvári ev, ref theologiai fakultás 367,295 frt. alapvagyonn^l, a 
melynek 32,393 frt. évi jövedelméből 38 6%-ot személyi illetmé
nyekre, 52'6%-ot dologi szükségletekre és 7-7%-ot ösztöndijakra és 
segélyezésre fordit; a n.-enyedi Bethlen-kollégium, hol theol. aka
démia, főgimnázium és tanítóképző, elemi oskolával, áll fenn, 
2.352,416 frt alapvagyonának évi 105,858 frt jövedelméből 41'5%-ot 
fordit személyi illetményekre, 4.6-2%-ot dologi szükségletekre és 
120%-ot ösztöndijakra és segélyezésre; a kolozsvári kollégium 
(főgimn. és el. osk.) 589,092 frt, alapvagyonának évi 42,882 frt 
jövedelméből : 4«5*6°/o-ot fordit szem. illetményekre, 46*3%-ot dologi 
szükségletekre és S-P/o-ot ösztöndijakra és segélyezésre; a m.-vásár
helyi kollégium (főgimn. és elemi oskola) 382,704 frt. alapvagyo
nának évi 34,042 frt jövedelméből : 55-1%-ot költ személyi illet
ményekre, 33-4%-ot dologi szükségletekre és 11'5%-ot ösztöndijakra 
és segélyezésre; a székely-udvarhelyi kollégium (főgimn. és el. osk.) 
422,743 a lapvagyonának évi 27,806 frt jövedelméből : 47-1%-ot 
költ személyi illetményekre, 44-9%-ot dologi szükségletekre és 8*0°/0-ot 
ösztöndijakra és segélyezésre; a zilahi kollégium (főgimn. és el. 
osk.) 233,368 frt. alapvagyonának évi 29,913 frt jövedelméből 
59'1%-ot fordit személyi illetményekre, 3frl%-ot dologi szükség-



letekre és 5*8%~°t ösztöndíjakra és segélyezésre; a szászvárosi 
Kuun-kúllégium (főgimn. és e l osk.) 365,127 frt. alapvagyonának 
évi 33,4:12 frt. jövedelméből : 61-5%-ot fordít szem. illetményekre, 
31-6%-ot dologi szükségletekre és 6-9%-ot ösztöndijakra és segé
lyezésre; a sepsiszentgyörgyi sz. Mikó-kollégium (főgimnázium) 
410,258 frt. alapvagyonának évi 45,629 / r í . jövedelméből : 41'5%-ot 
fordít szem. illetményekre, .53v6°/0-ot dologi szükségletekre és 4*9 
•%-ot ösztöndijakra és segélyezésre. Altalán véve, mondhatjuk, 
hogy tanintézeteink évi jövedelmük 46 9°l0-ával fedezik a sze
mélyi illetményeket, 44'l°/^ával a dologi szükségleteket, <S'S°/0-á-
val a tanulói ösztöndijak és segélyek költségeit és 0'2°/Q-a az, 
mi költségelőirányzataik szerint pénztárban marad. 

E rövid egybevetésből is látható, hogy* a tanuló ifjúság segé
lyezésére, a kiválóbbak ösztönzésére s jutalmazására tekintélyes 
összegekkel rendelkeznek egyenkint is kollégiumaink, a mi által a 
mívelődés érdekében nemes missziót teljesítenek s méltó hely illeti 
meg őket a humánus intézetek sorában. A gazdag segélyforrások 
arról is nyilván tanúskodnak, hogy kollégiumainkban a szegény-
sorsű, szorgalmas és jó magaviseletű ifjaknak, kik különben, meg
lehet, nyom nélkül tűnnének el a világ zajában, a mívelődésre és 
az önerejükön való kiképzésre mindig kedvező alkalom kínálkozik. 
Ennélfogva, tartozó kötelességet teljesítünk, midőn kollégiumaink 
ezen soha k i nem apadó, hanem folyton növekvő erőforrásait : a 
tanulói segély-, ösztöndíj- és jutalom-alapitványokat keletkezésük 
idői sorrendje szerint részletesen is kimutatjuk. Lásd az a), b\ c), 
d), e), f),g) számú és jegyű rovatos kimutatásokat. 

12 
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Kimutatás 
kollégiumok bir tokában levő mindennemű segély
ösztöndíj-, jutalom- és tápintézeti alapítványokról. 

n) A n.-enyedi Bethlen-kollégiumnál. 

A z a l a p í t v á n y 

összege kiadandó tőkésítendő összege kamatj a kamatja 
forint kr. forint kr. forint kr. 

2800 — 118 44 — — 

14 59 
210 8 88 — 
350 - 14 80 — — 
525 22 20 — — 

350 14 80 
402 50 17 02 — • — 
b50 14 80 — 

655 20 27 71 — 

143 74 6 07 — 

210 — 8 88 

100 — 4 23 — 

24,822 69 1050 — 
315 — 13 32 — 

350 14 80 
350 14 80 • — 

2100 — 88 83 — — 

2100 88 83 _ 
210 — 8 88 
175 — 7 40 — — 

3360 — 142 12 — — 
175 — 7 40 — — 

451 50 19 09 — — 

2625 — 105 — — — 

120 — 4 80 — _ 
100 4 23 — 

— 

43,364 63 1827 27 

u o. 
•C/2 

13-'5? 
N 

Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

•7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

26 

1775 
1773 

18.6 
1707 
1760 
1762 
1678 

1750 
1771 
1734 

1868 

1787 

1871 

1622 
1629 
1773 
1822 

166 ; 
1816 
1815 

1814 
1773 
1826 
1801 
18o6 

1801 

1890 

Ajtai Mihály, tiz alumnusnak 
Balogh Erzsébet, egy szegény ta

nulónak 
Bánffy Ferencz br. rajztanítónak.. 
Bánffy György gr. két alumnusnak 
Bánffy Klára br. egy alumnusnak. 
Bánffy Zsigmond br. négy alum

nusnak. 
Bánffy Zsigmond br. két alumnusnak 
Barcsay-Ferencz, két alumnusnak. 
Barcsay György és neje Naláezy 

Klára, négy alumnusnak . . . . . . . . 
Bartha Vilmosné, szabad rendelke

zésre 
Benkő István; ílyefalvi diáknak, ha 

ilyen nincs, más érdemes diáknak 
Benkő Lajos, az V. gimn.-ban a leg

jobb görögnek 
Bethlen Gábor fejedelem, 40 alum

nusnak 
Bethlen Ferencz gr. két alumnusnak 
Bethlen Ferencz gr. a legjobb raj

zosnak . 
Bethlen János gr. három alum.-nak 
Boá Benedek, családi. 
Bodola István, két tanulónak évi 

ösztöndíj, háromnak jutalom a 
szépírásért 

Boros János, szabad rendelkezésre 
Borosnyai Márton, egy alumnusnak 
Cseh Zsigmond, családi..«. 
Csernátoni Pál, egy alumnusnak... 
Csorna Sándor (körösi), egy alum

nusnak. 
Dániel Imre, 75. két jó tanulónak, 

4/ 5 három alumnusnak. 
Farnos Dezső dr. és neje Gáspár 

Jolán, egy maros-csúcsi illetőségű 
tanulónak, ha ilyen nincs, az egész 
kamat tőkésittetik. 

Farnos Elemér, jutalom egy I. gim
nazistának 

Átvitel 
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CÖ p Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p í t v a n y 

összege kiadandó tökésitendö összege kamatjí i kamatja 
forint |kr. forint | kr. forint j kr. 

43,364 63 1827 92 27 
105 — 4 45 — 
350 —- 14 80 — 

700 29 61 __ 
350 — 14 80 
640 — 27 0? —- —-

350 14 80 
420 — 17 76 — --

10,141 81 377 54 101 41 
218 05 9 22 — — 

24,822 69 1050 — — 

500 21 25 , 
227 50 9 62 — — 

1323 20 55 97 — 

30,000 . . . . . 1269 — — 

350 — 14 80 
630 31 50 _ 
248 50 10 51 

5843 25 247 16 — 
7034 63 210 — 87 57 

147 — 6 21 — 

1421 — 60 10 — — 

875 37 01 —, 
700 — 29 61 — — 
175 — 7 40 — — 
175 — 7 40 — 

4200 — 177 66 — 

1050 — 44 41 — 

1 200 — 8 46 — 

20,813 23 880 
70 05 2 £6 

.175 —• 7 40 

860 5^ 36 62 — 

158,481 13 6563 02 189 25 

27 
28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 

38 
39 

40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 

47 

48 

49, 
to 
51 
52 
53 
54 

55 

56 
57 
58 

Áthozata l . . . . . 
1666 Fekete Klára, egy alumnusnak 
1742 Folti Mária, két alumnusnak . 
1800 Gyulai József gr. 4 tanulónak ösz

töndíj . . 
1856 Gyulai Lajos gr. 1 tanulónak öszt.-díj 
1881 Gy ulai-Kün Géza, 1 tanulónak öszt.-d. 
1780 Hegyi Mózes, két papjelölt alum

nusnak.. 
1809 Horváth Ferencz, alumneum . . . . . . 
— Imreh Lázár és neje Farkas Terézia, 

családi . . . . . . . . . 
1781 Imreh Miklós, egy alumnusnak.... 
1862 Jablonczay Elek, 8 alsófehér megyei 

nemes íiunak a tanulótársak sza
vazatával 

1892 Jabíonczay Klára (özv. Zudor Já-
nosné), egy apátlan á r v á n a k . . . . . 

1742 Jósika Dániel br. egy alumnusnak 
1849 Józsinczy József br. 3 jeles VII— 

VIII. gimn. tanulónak . . 
— Kemény György br. 2 / 3 családi, V 8 

ösztöndíj 
1795 Kendeffy Rákhel (özv. Bethlen Ger-

gelyné), két alumnusnak 
— Készei Péter, 3 jó tanulónak 

1674 Komáromi János és 
1707 Belényesi Ferencz, két alumnusnak 
1795 I. Kovács József, könyvjutalmakra. 
1837 ILKovács József, családi 
1734 Köblös Péter és János, egy alum

nusnak. 
1803 Kölönte József és neje Simon Bor-

bára, családi 
1780 Körösi György, % két alumnusnak, 

1Ió papirosra szegény tanulóknak 
1724 Macskási Boldizsár, négy alum.-nak 
1771 Málnási László, egy alumnusnak... 
1772 Márk István, családi 
1821 Miske József, családi . . . . . . 
1818 Naláczy József br. viátikum kül

földre menő theologüsnak 
1867 Reményi Ede, a zene- és ének-elmé

letben legki valóbbnak 
1867 Sárpataki Zsigmond és Sárpataki 

János, 500 frt orvosi ösztöndíj, 
50 tanulónak legalább 5 frt értékű 
jutalomkönyv, 100 frt irópapirra 
elemi és gimn. tanulóknak . . . . . . 

1717 Szathmári Sámuel, egy alumnusnak 
1779 Szegedi József, egy alumnusnak . . . 
1817 Székely-alap (gr. Bethlen Imre gyűj

tése), két székely í i u n a k . . . . . . . . . . 
Á t v i t e l . . . . . . . 

12* 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p í t v á n y 

összegé 

Ikr, 

kiadandó kamatja 

forint kr. 

tőkésitendő kamatja 

1815 
1835 

1771 

1862 

1825 

1834 

1828 

1732 
1816 

1883 

1816 

1879 

1890 

1879 
1748 
1814 

1744 

1734 

1790 
1827 

Áthozatal 
Szilágyi János, családi . . . 
Szilágyi József, annyi 40 frtos stip., 

a hány kitelik 
Szilágyi Sámuel br. egy nemes vagy 

professor fiúnak 
Szilvási Lajos, egy hunyad- v. alsó

fehérmegyeinek 
Szotyori József dr. orvosi és theol. 

ösztöndíj 
Szőke Zsuzsanna, családi, illetőleg 

székely fiúknak 
Teleki Anna gr. jogtörténelmi pá

lyadíjul 
Teleki József gr. egy alumnusnak 
Teleki Sámuel gr. jutalom theol.-

és gimn.-nak 
Teleki Sámuel gr. theol. érteke

zésre pályadíj 
Teleki Sámuel gr. 3 I. gimn. ta

nulónak 
1868-ban végzett theol., az alapitők 

valamelyikének egyenes utóda ré
szére 

1880-ban végzett theol., theol. ön-
képzőköri pályadíj 

Tordai Mária, 2 szegény pap-fiúnak 
Toroczkay Erzsébet, 1 alumnusnak 
Veres Bálintné, 3 logikai oszt.-böl 

való tanulónak. 
Wesselényi Ferencz br. és nővére 

Anna, egy alumnusnak . . . . . . . . . . 
Wesselényi István br. és neje Bánffy 

Katalin, alumneumra 
Zágoni Gábor dr. négy alumnusnak 
Vadadi Filep László, a poétika osz

tályba járó legjobb pap v. nemes 
fiúnak/ 

158,481 
420 

7560 

420 

1000 

3441 

420 

420 
175 

1347 

705 

665 

330 

126 
342 
70 

1190 

175 

455 
1260 

420 

32 

13 

84 

Összesen 179,424 

6563 
17 

319 

17 

42 

141 

17 

17 
7 

67 

35 

28 

13 

14 
2 

50 

7 

19 
53 

17 

02 

76 

78 

76 

30 

33 

76 
76 
40 

37 

12 

95 

46 
96 

33 

40 

24 
29 

76 
39 7474 55 

b) A kolozsvári kollégiumnál. 

1 1658 
0 1707 
A 1721 
3 1709 
4 1717 
5 1721 
6 1727 

7 1731 

70 — 3 32 
23 33 "1 10 — 

118 58 
23 33 1 10 — 
46 67 2 18 — 

28 — 1 33 
17 50 — — 

327 41 9 03 — 

Lorántfi Zsuzsanna, alumneum . 
Gr. Bánffi György, » . 
Komáromi" János, » . . . . . 
Szathmárnémeti Sámuel,» 
Gr. Teleki Mihály," » . . . . . 
Matskási Boldizsár és neje: Kapi 

Anna, alumneum... 
Cserepi Sámuel, a lumneum. . . . . . . . 

Átvitel . . . . . . . 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p í t v á n y 

forint kr. 

kiadandó 
kamatja 

forint kr. 

tőkésítendő' kamatja 

forint kr. 

9 
10 

11 
12 

13 

14 
i5 
16 
17 
18 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

38 
39 
40 
41 

42 

43 

1732 
1733 
1731 

1734 
1731 

1735 

1735 
1736 
1738 
1742 
1738 

1740 

19 1753 

1753 
1753 
1762 

1767 
1799 
1771 
1772 

1775 
1781 

1781 
1782 
1782 
1788 
1791 
1793 
1794 

1794 
1795 

1799 
1799 
1800 
1800 

1800 

1803 

Áthozatal 
Gr. Toroczkai Ágnes, alumneum . . 
Szegedi Ferencz, » . . . . 
Boros Börbára, Rhédei Pálné, alum

neum •.. 
Gr. Teleki József, alumneum . . . . . 
Gr. Bánffi Kata, id. hadadi br. Wes

selényi Istvánné végrend., alum
neum 

Br. Jósika Mária (özv. Folti Bá-
lintné), alumneum 

Kabós Ferencz, alumneum 
Köblös Péter, » 
Naláczi Sára és férje Bartsai Ger

gely, alumneum 
Keserű Zsófia, Káli Kun Istvánné, 

alumneum 
Br. Wesselényi Anna br. W. Fer. 

neje, alumneum 
Br. Wesselényi Ferencz és neje br. 

Rhédei Zsuzsanna, alumneum . . . 
Br. Bánffi Zsigmond, » 
Gr. Bethlen Ferencz, >> 
Gr. Bánffi Klára gr. Bethlen Adámné, 

alumneum 
Gr. Rhédei János, a lumneum.. . . . . 
Kolozsvári K. Zsigmond, alumnium 
Br. Szilágyi Sámuel, » 
Matolcsi Biró Sára, Dobai Sándorné, 

alumneum :  

Ajtai Abód Mihály, alumnium 
Pataki István és neje Babolcsai Er

zsébet, alumneum 
Márgai Ferencz, alumneum 
Halmágyi Ferencz, » 
Gr. Bethlen Ferencz, » 
Újvári János, r » 
Br. Kemény Ágnes, » 
Br. Bánffi Farkas, kenyérre . . . 
Br. Kemény Ágnes (özv. br. Bánffi 

Sándorné) alumneum 
Br. Bánffi Farkas, kenyérre 
Gr. Kendeü Rákhel (özv. gr. Bethlen 

Gergelyné), jutalom 
Készei Péter, alumneum.. 
Zérczi Anna, > 
Lészai Sára, » 
Dániel Imre, szegény tanulók ru

házatára 
B i \ Bánffi Zsuzsanna, gr. Bethlen 

Ádámné, árva tanulóknak 
Becsek Miklósné, Kovács Sára, alum

neum • 
Á t v i t e l . . . . . . . 

327 
28 
7 

7 
35 

46 

7 
28 
16 

23 

14 

14 

70 
105 
53 
84 

70 
28 

23 
35 
70 
35 
35 
39 

168 

42 
84 

70 
630 

17 
152 

420 

167 

106 

41 

25 
22 75 
35 

38 

33 

22 

3141 68 

67 

20 

10 

3 
31 

7 

21 

121 
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Oh Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a 1 a p i t v á n y 

for in t k r . 

k i a d a n d ó 
k a m a t j a 

for in t k r . 

t ó ' k é s i t e n d ó ' 
k a m a t j a 

for in t k r . 

44 

45 

46 

4 

48 
49 
50 
51 
52 

53 

54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 

74 

75 
76 
77 

78 
79 

1807 

1811 

1812 

1813 

1815 
1827 
1831 
1828 
1833 

1836 

1840 
1816 
1840 
1844 

1845 
1846 
1852 
1858 

1866 
1862 
1864 
1864 
1864 
1863 
18^5 
1867 

1869 
1871 
1873 
1877 
1880 

1880 

1881 
1884 
1884 

1885 
1890 
1885 

Áthozata l . . . . . 
Br. Bethlen Krisztina, KendeffiElek-

né, alumneum 
Gr. Teleki Sámuel, jutalom és pá

lyadíj 
Gr. Rhédei Ádám és neje gr. Teleki 

Mária, alumneum 
Szucsáki Ferenczné, Kabós Klára, 

alumneum 
Gr. Teleki Sámuel, jutalom. 
Rápolti Sámuel, > . . . . . . . . 
Mocsai János, > 
Tamási András. » 
Özv. br. Kemény Simonné, gr. Te

leki Anna, részben jutalom 
Méhes Györgyné, Incze Sára emlé

kére Méhes Sámuel, ju ta lom. . . . . 
Hari Jonathán, alumneum 
Br. Bánffi Farkas utódai, kenyérre. 
Kincses János, alumneum, 
Br. Bánffi György és fia Ádám, ke

nyérre 
Kincses Sámuel, jutalom 
Décsey Lajos, • » 
Méhes Sámuel, ösztöndíj 
A bethleni dézmamegváltás fejében 

gr. Bethlen Pál, kenyérre 
Gr. Teleki Miksa, jutalom 
Demeter Károly, » 
Incze Sámuel, > 
Kömes János, kenyérre 
Br. Radák Istvánné, ösztöndíj . . . { 
Kónya András, ösztöndíj 
Keczeli Imréné, Rédiger Eszter, ösz

töndíj 
Bálint József, ösztöndíj 
Benedek Sándor, jutalom 
Kilyén Ferencz, ösztöndíj 
Kovács Márton, » 
Lengyel István tanár nevére fia dr. 

Lengyel Dániel, jutalom 
Veres József nevére özv. Veres Jó-

zsefné, ösztöndíj 
Sámi László tanár eml., ösztöndíj . 

» > » > pályadíj . . 
Dobál Antal, jutalom 
Bulyovszki Gyuláné, Szilágyi Lilla, 

jutalom 
Schilling Rudolf, jutalom . . . . . . 
Dr. Bélteki Ferencz, ö s z t ö n d í j _ .. 

Átvitel 

3141 

116 

1347 

1890 

175 
460 

1092 
1093 
840 

358 

175 
1050 
1420 
875 

1050 
52 

566 
840 

2100 
400 
100 
210 

5000 
1000 
1480 
200 

6666 
1376 
160 

2060 
1000 

200 

1000 
1000 
400 
100 

100 
400 

1000 

75 

05 

42,496 

66 

03 

121 42 

5 54 

67 

89 

8 
21 
51 
51 
39 

17 

49 
67 
41 

49 
2 

26 
39 

92 
18 
4 

10 
237 
50 
74 
8 

47 

47 
47 
20 
4 

316 68, 
65 40 
7 6ü| 

ö s s z e s k a m a 
tok 50 é v i g 

75 

4 75 
15 20 
47 Wj 

1795 l44! 
I !l 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p í t v á n y 

forint kr, 

kiadandó kamatja 

kr. 

tokésitendő kamatja 

80 
81 
82 

83 

84 
85 
86 
87 

89 

90 

91 

1886 
1888 
1888 

1889 

1889 
1890 
1890 
1890 

1893 
1894 

1894 

1895 

Áthozatal 
Dr. Székely József, ösztöndíj . . . . . . 
Bányai Vitális, részben jutalom.. . . 
Br. Bánffi Dániel és neje Léczfalvi 

Gyárfás Anna, ösztöndíj 
Dr. Nagy József emlékére özvegye 

Dósa Katinka, jutalom 
Borbély Karolina, ösztöndíj 
Hegedűs Sándor, j u t a l o m . . . . . . . . . . 
Szabó Ádám, » 
Dr. Szabó Károly algondnok nevére 

a helybeli egyházközség, jutalom 
Deák Gábor, » 
Schilling János emlékére Schilling 

Rudolf gondnok, jutalom 
Br. Györffi Gézáné Katona Margit 

fia Elemér emlékére, jutalom . . . 
Schilling János emlékére Schilling 

Rudolf gondnok, jutalom 
Összesen . . . . . 

42,496 
1000 

12000 

3000 

600 
6000 
1000 
200 

100 
113 

. 100 

200 

300 

75 

11 

67,109 86 

1795 
47 

590 

150 

28 
95 
47 
9 

5 
5 

3 

9 

11 
2798 14 

c) A maros-vásárhelyi kollégiumnál, 

1872 Alsó Zsigmondné alapitv., kamatja 
felerészben osztályos rokonainak, 
vagy ilyenek nem létében, a tanári 
karVendelkezése szerint; felerész
ben a tőke gyarapítására adandó 

1847 Bajnóczi István" alapitv. kamataiból 
falusi papok árva g3^ermekeínek 
adassék külön-külön 40 czédulai 
frt; 100 czédulai frt pedig fordit-
tassék a kollégium közköltségeire 

1880 Bánffy Mária alapitv.-ból a kamato
kat jelenleg alapító anyja élvezi; 
halála után a m.-vásárhelyi kollé
giumban tanuló ifjak legszorgal-
masabbjainak adandó 

1860 Balogh Sándor alapitv. egy székely 
fiu felsegélésére; rokon-leszárma
zottak előnynyel birnak, 

1883 Biás Kovács alapitv. egy jó I. gimn. 
oszt. tanulónak, valláskülönbség 
nélkül .'. 

1784 Söváradi Biró György alapitv. ka
matja négy tanuló gyermeknek.. 

1843 Söváradi Biró Miklós alapitv. ka
matja három egyenlő részben: a 
sóváradi ev. ref. pap ezen osko-

Átvitel . . . . . . 

4050 

1540 

12,642 
1 Beolv. 

a köz-
J alapba 

100 

Beolv. 

18,332 

09 

61 

24 

94 

94 

47 

607 

16 

4 

37 

16 

76 

73 

90 

65 

20 

40 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p í t v á n y 

kiadandó kamatj a tőkésítendő' kamatja 

10 

11 

1816 
1820 

1861 
1872 

1884 

1883 

12 1846 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

1829 

1883 

1880 

1886 

1804 

1881 

1877 

1884 

1888 

1833 

1805 
1882 

Áthozata l . . . . . 
lába járó fiának, ha ilyen nem 
volna, a söváradi Biró- nevet vi
selő jó tanuló fiúnak; egy maros
széki szegény pap v. nemes em
ber jő tanuló í i á n a k . . . . . . . . . . . . . 

Bod—Benedek (albisi) alapitv. néhai 
Csiki György leszármazottjainak 
vagy falubelinek 

Bod—Gsolnakosi alapitv. kamatait 
élvezik a kollégiumban és egye
temen tanuló rokonok 

Bolyai-alap. A négy felsőbb osztály 
legkitűnőbb mathematikusainak 

Csontos János alapitv. a kamatai 
tőkésitendok, mig az összeg 5000 
frtra növekedik; akkor jó tanuló, 
szegény fiuk élelmezésére fordí
tandó valláskülönbség né lkü l . . . . 

Décsei Lajos alapitv. ösztöndíjul 2 
oroszfái ref. tanulónak; ha ilye
nek nincsenek, a tanári kar be
látása szerint ossza ki 

Elek János alapitv. után kap a kol
légium évenkint a helyi ref. egy
háztól egyenlő arányban 9 városi 
tanuló közt kiosztandó 

1833-ban volt grammatisták alapít
ványa, egy I. g. oszt. tanulónak.. 

1869-ben érettségi vizsgát tettek, a 
kamatok tőkésitendok. 

1846-ban subscribáltak, egy VI. g. 
oszt. jó tanuló növendéknek. . . . . 

Sepsi m. Gyújtó J., gyermekek tanít
tatására adassék . . . . . . . . . . . . . 

Hildebrand József alapitv. kamatai 
VIII. oszt. tanulónak, ki jogi pá
lyára megy, adandók 

Horváth Márton (somogyomi) ala
pitv. kamatait első sorban rokon, 
különben szegénysorsu jó tanuló 
fiuk kapják 

23 tanulótárs, kamatai I. g. oszt. ta
nulónak adandó valláskülönbség 
nélkül 

25 éves találkozás, jutalmul annak, 
ki márcz. 15-én ünnepi beszédet tart 

Incze József és Ferencz, rokonok
nak, még pedig deákokat és gyer
mekeket illető részletekben 

Incze János, akadémika promocziő 
Jenéi—Zudor, kamataiból 10 írt for-

dittatik Jenéi J. sirja ápolására, a 
Á t v i t e l . . . . . . . 

18,332 941 

1024 

Beolv. 

7410 

117 

2421 

500 

- 100 

267 

68 

Beolv. 

200 

1000 

125 

80 

9550 
1260 

42,457 

19 

50 

40 

73 

808 A0 

47 62 

60 

344 59 

5 '46 

23 25 

15 ,75 
I 

4 65 

"~ l ~ 
3 16 

- í 
53 75 

40 

30 

81 

74 

444 08 
58 61 

1928 17 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

forint j kr. 

kiadandó kamatja 

forint kr, 

tó'késitendő kamatja 

forint kr, 

25 
26 
27 

28 

29 

1895 
1895 
1840 

1881 

1858 

30 

31 

32 

33 

31 

35 

36 

37 

38 

39 
40 
41 

42 

43 

1881 

1805 

1847 

1869 

1870 

1880 

1887 

1855 

1863 

1877 

1875 

Áthozatal 
többinek fele a kollég. közszük
ségleteire, fele jutalom- vagy pá
lyadíjra fordítandó . . . . . 

Br. Kemény Domokos, erénydíjra.. 
Br. Kemény D, tápintézeti alapra.. 
Készei Péter, az egyházker. pénz

tárból kiadott kamatai jó tanuló 
városi fiuk között minden oszt-
ban adandók k i . . 

Koronka Albert, a zenében legtöbb 
igyekezetet mutató növendéknek. 

Koronka Márton, a kamatok 1li-ét 
kapja bergenyei Koronka néven 
levő jó tanuló; V4-ét berg. 1 vagy 
2 jó tanuló fiu; 1/ 4-ét más 1 vagy 
2 jó tanuló; 1/A-ét, valamint az a) 
és b) alattiakat, ha nincs illetékes, 
a kollégium közszükségleteire... 

Koronka Mátyus, a felsőbb oszt. 2 
jő igyekezetü szegénysorsu ta
nulóinak 

Kölönte József, kamatja jó igyeke
zetü nemes ifjúnak vagy szegény 
papok gyermekeinek 

Kövesdi Jánosné, hat szegény ta
nuló tandíjának kifizetésére 

Losonczi József, két szegény, de jó 
tanuló gyermeknek jutalomköny
vekre 

Losonczi Mózes, az összeg 4°/fl-át 
kapják az alapító rokonai; ha 
ilyenek nincsenek, papok és öz
vegy papnék gyermekei 

Mentovich-alap, kamatai önképző
köri pályamüvek jutalmazására. . 

Molnár Géza, kamatait kapja egy jó 
igyekezetü ev. reform. I-ső éves 
bölcsész 

Moós-alap, tanári nyugdíj-alap, ka
mataiból egy tanár i l letménye.. . 

Nagy Antal, kamatját kapja egy sze
gény tanító- fia 

Ifjúsági olv.-egylet 
Önképzőköri-alap, jutalomra . . . . . . 
Pallocska Lajosné, ha rokon van, 

az élvezze kamatait, különben egy 
VI. osztályos 

Papp Sándor, két szegénysorsu leg
jobb érettségi vizsgát tett ifjúnak 

Páll Károly, kamatai részben ; ösz
töndíj-, részben pályadíjul osztan-
dók k i 

Átvitel 
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 Az alapítvány megnevezése, 
összege kiadandó tőkésitendo 

N 
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rendeltetése 
összege kamat; a kamata 

o 
VI forint |kr. forint kr. forint k, 

Áthozata l . . . . . 120,623 00 3806 27 2097 70 
44 1873 Péterfi Károly gyermekei, a, kamat 

felváltva VI. és VII. oszt. tanuló-

120,623 
Péterfi Károly gyermekei, a, kamat 

felváltva VI. és VII. oszt. tanuló-
130 — 6 05 

45 1881 Somogyi—Garda, kamatait kapják 
rokon leszármazottak, ha ilyenek 
nem lennének, a tanári kar ren-

100 4 65 
— --

46 1882 Id. Szász Károly, egy jó igyekezetü 
200 200 — 9 30 

47 1867 Szekeres János, a kamat osztassék 
ki a 6 középoszt, növendék kö
zött, fele rokonoknak, fele ide-

500 23 25 
— — 

48 1888 Dr. Székely József, a kollégium ki 
tűnő magaviseletű tanulói ré-

500 :— 23 25 
49 1866 Székely—Söfalvi, a kamat tőkésit-

tessék mindaddig, mig annak fele 
elegendő lesz egy szegény ma
rosszéki fiú taníttatásának költsé
geire; a kamat másik fele tőké
sítendő, mig 12 tanuló tanittatási 

4351 45 — 202 35 
50 1875 Székely vértanuk, kamatai a felsőbb 

oszt. tanulói között osztandók k i 
valláskülönbség nélkül 500 — 23 25 — v 

51 1825 Szotyori József, a kollégiumból ki
került orvostani, theol. vagy phi-
losophiai hallgatók részére 5 évig, 
rokonok előnynyel birnak, ha 
másutt is tanultak 3230 — 150 20 — — 

52 1810 Szucsáki Ferenczné, a maros-vásár
helyi professorok özvegyeinek szá-

Beolv. 103 56 
53 1771 Br. Szilágyi Sámuel, kamataiból egy 

nemes ember jó igyekezetü fia 
tanitfassék 19 52 — 

54 Tályai Sámuel, kamatai jutalom-
könyvek beszerzésére fordítandók 10 — — 

55 1799 Teleki Mihály (dalnoki), két jó igye
kezetü nemes ifjú fölsegélésére.. > — 16 — .— — 

Gr. Teleki Sámuel (CancellariuS), 
kamataiból kiadandó 21 frt a VIII. 

1811 
1816 

o. két legjobb görögnek; 14—14 
forint magasabb tanulmányra ké
szülő két legjobb tanulónak. A 
többi a tanári kar belátása sze

56 1811 
1816 

o. két legjobb görögnek; 14—14 
forint magasabb tanulmányra ké
szülő két legjobb tanulónak. A 
többi a tanári kar belátása sze

1811 
1816 

o. két legjobb görögnek; 14—14 
forint magasabb tanulmányra ké
szülő két legjobb tanulónak. A 
többi a tanári kar belátása sze
rint osztandó ki — — 67 37 — — 

57 1758 Zalányi Sámuel, kiadandó két alum
nusnak 200 9 30 

58 1875 Horváth Mihály, alapítványi igéret, 
melynek kamatja kiosztandó már- ' | 

Átvitel 130,334 45 
,1 

4271 
1 
9/ 

i 
2300 05 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

Áthozatal 
czius 10-én a VI. gimnáziumi osz
tály legjelesebb magyar nyelv és 
történelem tanulójának 

Szabó Sámuel kolozsvári ref. gimn. 
tanár, alapítványi ígéret; éven-
kint beküldött 25 frt kamatja a 
felsőbb osztályok egy, vagy két 
tanulója között osztandó ki, kik 
a magyar irodalom- és történe
lemben legjártasabbak 

A z a l a p í t v á n y 

forint kr, 

kiadandó 
kamatja 

forint kr, 

összesen 

130,334 

200 

45 

500 
131,034 45 

4271 

10 

25 
4306 

79 

79 

tŐkésitendő 
kamatja 

forint kr. 

2300 

2300 

d) A sz.-udvarlielyi kollégiumnál. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1809 

1816 

1824 
körül 

1829 

1835 

1859 
1859 

1859 

1860 

1873 

1878 

1881 

Gazda József alapítvány, rokon ta
nulók segélyezése 

Bod—Benedek alapítvány, rokon ta
nulók segélyezése 

Gr. Teleki Sámuel alapítvány, ösz
töndíjazás 

Gr. Teleki S. alapitv. segélyezés .. 
> » > » jutalmazás . . 

Gr. Korda Anna alapitv. 4 tanuló
nak segélyezése 

Készei Péter alapitv. 3 tanuló se
gélyezése 

Kis József aiapitv. 50 tanuló segé
lyezése. 

Kis József alapitv. jutalmazás . . . . . 
Gál Mihály alapitv. 2 rokon tanuló 

segélyezése 
Gál Mihály alapitv. czipókra . . . . . . 

» > » könyvekkel ju
talmazás 

Nagy Sándor alapitv. segélyezés . . 
Gr. Haller Jánosné alapitv. zenei 

jutalmazás 
Gr. Haller Ferencz alapítvány, zenei 

jutalmazás 
Gr. Teleki Miksa alapitv. 3 tanuló 

segélyezése 
Bottá Györgyné alapítvány, önkép

zésre 
Dr. Wiesinger Károly alapítvány, 

segélyezés 
Székely—Ugrón alapitv. segélyezés 

Átvitel . . . . . . . 

1610 96 60 

478 30 28 70 
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17 
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25 
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31 50 
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— 1260 
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840 
2916 66 

50 
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40 

420 
100 

...... 25 
5 

20 

100 — 5 
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— 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

összege kiadandó kamatja tó'késitendő 
kamatja 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

forint kr. forint kr. forint kr. 

15 

16 
17 

18 

19 

1866 

1885 
1889 

1893 

1895 

Áthoza ta l . . . . . 
Gidófalvi Gábor alapitv. rokon és 

más tanulók segélyezése 
Jánosi József alapitv. segélyezés . . 
Vargyasi Dániel Anna alapítvány, 

Nagy Lajos alapítvány, rokon ta
nulók segélyezése 

Gyárfás Domokos alapitv. zenei ju
talmazás 

32,678 

19,430 
181 

176 

130 

50 

82 

73 

15 

2080 

250 
7 

5 

6 

2 

17 

50 

50 

10 

709 
2 

3 

49 

52 
58 

80 

50 

15 

16 
17 

18 

19 

1866 

1885 
1889 

1893 

1895 

Összesen . . . . . 52,646 70 2351 17 726 89 

e) A zilahi kollégiumnál. 

1765 
1794 
1818 

1840 
1840 
1854 
1858 
1859 
1864 
1861 
1867 
1868 

1879 
1881 
1883 
1872 
1879 
1884 
1885 
1886 
1886 

1890 
1889 
1890 
1890 
1891 
1891 

Columbán János, alumneám-alap . . 
Sebes Mihályné, » » . . . 
Baktai István, » » . . . 

» > segély - (papir) alap 
» » segély (szolga prae-

sesnek)...... , 
Kincses János, családi-alap . . . . . . . . 
Harmath Bogdán, jutalmi-alap.... . 
Egy bál jövödelme, » » . . . . . 
Szentgyörgyi Imre, » » 
Bideskuty Heléna, családi-aláp 
Balogh Pál, segély-alap 
Tunyogi János, jutalmi-alap. . . . . . . 
Rádiger Eszter, családi v. segély-alap 
Polgári Lajos, özv. tanárnék segély

alapja 
Bikfalvi István, jutalmi-alap .. . 
Középszolnokmegye-zilahi takarék-

pénztár, segély 
Özv. Tarczali Károly né, jutalmi-alap 
Özv. Kiss Ferenczné, » » 
Középszolnokmegye-zilahi takarék

pénztár, jutalmi-alap 
Török István nevére tett jutalmi-

alap 
Dull Lászlóné, segély-alap. . . . . 
Zachariás Jenő, » » . . . . . . . . . 
Berger Jánosrié, > » 
Dull László, tanári nyugdíj-alap . . . 

» > segély-alap 
Ifj. Orbán Károly, segély-alap . . . . . 

Átvitel 

116 67 5 83 
116 67 5 83 — 
200 — 10 — 
80 — 4 — — 

40 2 _ , • 

583 30 29 16 — 
52 50 2 62 — 
63 — 3 15 _ 210 — 10 50 — 

1050 — 52 50 — 
16,000 — 800 — 

105 — 5 25 
3966 17 180 — 18 

1549 81 77 49 
200 — 10 — — 

100 5 
100 — 5 — — 
400 — 20 

103 5 — — 

200 10 -

1000 — 50 — — 
.100 — 5 — 
100 5 — _ 100 _ , — 
41 25 2 21 — 
36 10 1 80 — 

26,613 '47 
r 

1307 34 18 
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A z a l a p í t v a n y 

összege 

kr. 

kiadandó kamatja 

forint kr. 

tőkésitendo kamatja 

27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 

34 

35 

1893 
1895 
1895 

1895 
1895 
1895 
1895 

1895 

1894 

Áthozatal 
Bikfalvi Ferenczné, segély-alap. . . . 
Szegény tanulók élelmezési-alapja . 
Berger János, szegény tanulók élel

mezési-alapja . . 
Hermán Lipót, jutalmi-alap 
Minorich Albert alap. 
Hiry e m l é k - a l a p . . . . . . . . . . . ; . 
Dobai Sándor nevére tett jutalom

alap , . . . . . . , 
Szilágyszeg-bőnyei birtokosság se

gély-alapja . . . 
Nyugdíj-alap 

Összesen .;, 

26,613 
314 

1000 

100 
100 
100 
129 

112 

627 
6000 

1307 

50 

5 
5 
5 

31 
300 

34 

35,097 45 1709 34 

// A szászvárosi Kuuii-kollégiumiiál. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1820 

1831 

1865 

1865 

1868 

1875 

1877 

Albisi Bod Benedek, közelebbi vér
rokonok gyermekeinek, esetleg 
más ref. vallású szegény tanulók
nak segélyezésére 

Özv. Kéméndi Váradi Istv.-né Krajsz-
mayer Anna, könyvjutalmakra . . 

Az erdélyrészi ev. ref. kollégiumok, 
tordos-községi két ev. ref. tanuló 
segélyezésére 

Gróf Kuún Kocsárd hátszeg-vidéki 
alapítványa, eloláhosodott magyar 
szegény tanulók segélyezésére.. . 

Bája Zsuzsanna, Balázs Izsákné, szé
kely, vagy magyar földről való 
ref. tanulók segélyezésere . . . . . . . 

Szegény tan. alapja, a Kuűn-kollég. 
tanitó-testülete által mulatságok 
jövedelméből alapítva segélyezésre 

Gr. Kuún Kocsárd 50,L00 frtos ala
pítványa. 1. Első sorban Hunyad-
megyéből való, azután pedig bár
mely szegény és jó tanuló ref. 
vallású magyar tanuló segélyezé
sére a gimnáziumban. 2. A gim
názium nyolcz osztályúvá tétele 
s mint ilyennek fentartása czéljá-
ból a közpénztár segélyezése. 3. 
Hunyadmegyei néhány ev. ref. ta
nítói állomás javadalmának 400 
frtra való k i e g é s z í t é s e . . . . . . . . . . . 

Átvitel 
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<'~ forint kr. forint kr. forint kr. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1882 

1882 

1887 

1887 

1892 

1892 

1895 

1895 

Áthozatal 
Haver Mihály, négy szegénysorsu 

hunyadmegyei ev. ref. magyar 
növendék jutalmazására, egyenlő 

Dósa Ödön, Dósa Dénes tanár által 
Ödön nevü fia emlékére alapítva, 
első sorban az alapitóval egy vér
ből származó, azután pedig bár
mely jó igyekezetü ref. magyar 
ifjú jutalmazására 

Ifj. Kuún Kocsárd gróf, szászvárosi 
szegény ev. ref. növendék segé
lyezésére 

Pogány György jubileumi alapítvá
nya, első sorban az alapító és a 
néhai Pogány Albert családjából 
származó, azután hunyadmegyei 
közigazgatási tisztviselők vagy tör
vényhatósági bizottsági tagok leg
jobb viseletű s legalább »jó« ta-
nulásu árvaságra jutott fiai segé
lyezésére 

Gróf Kuún Kocsárd konviktusi ala
pitv. a czimben kifejezett czélra 

Gróf Kuún Kocsárd, az alapitó-le-
vélben névszerint felsorolt szász
városi magyar választó polgárok 
jó tanuló gyermekeinek s ezek 

Gróf Kuún Kocsárd koszorú, egy 
konviktusi ingyenes hely felállí
tására 

Szegény tanulók alapja, czél: mint 
a 6. sorszám alatt 

93,354 

4000 

216 

500 

1000 

10,000 

1000 

82 

440 

50 3152 

200 

25 

50 

500 

45 

180 

40 1479 

10 

4 

40 

97 

80 

10 

Összesen . . . . . 190,592 50 4152 40 1534 87 

g) A sepsi-szt.-györgyi Sz* Miké-kollégiumnál. 

1 1873 Bátorsziv Nagy Ferencz, l.Sz.-Bese-
nyőn lakó Nagy Áron, Sz.-Szent-
Királyban lakó id. Nagy Károly, 
Sz.-Szotyorban lakó Nagy Sándor 
és fivére, Nagy Gergely, márkos-
falvi Kocsis Gábor és neje, Kiss 
Emma fiúgyermekei bárhol tanul
nak, egyenlő részben; de felsőbb 
intézetben tanulók két részt kap
janak, 300 arany 1671 75 12 

Átvitel . . . . . . . 1671 — 75 12 — — 
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Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p í t v á n y 

forint kr, 

kiadandó 
kamatja 

forint kr. 

tőkésítendő 
kamatja 

forint kr. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1885 

1861 

1886 

1875 

1831 
Mikó 
koll. 
élv. 

1860-t, 
1860 

1860 

1865 

1863 

1892 

1871 

1868 

1887 

1883 

1891 

V^Atbozatal 
2. Szotyori jó tanulónak; ha ilyen 
-nincs, a kollégiumi könyvtárnak 
100 arany 
3. Kezelésére a kollégiumi köz
pénztárnak 100 arany . . . . . . . . . . . 

Benke István tanár, rendeltetése még 
nincs 

Bodola Sámuel, a kamatból jutalom
könyv, bibliák osztandók k i . . . . . 

Bogdán István és neje, Lázár Ro
zália, a kamat 2 jó tanulónak . . . 

Csákány Elek, annak adandók a ka
matok, kik osztályukban legto
vább voltak >első« 

Cseh Zsigmond I. a. atyja testvére 
Cseh György utódainak, ezek 
nem létében a Gseh-családból szár
mazó utódoknak vérségi közelség 
alapján a legérdemesebbnek. . . . . 

Cseh Zsigmond II. a. mint az első, 
de nem a vérségi közelség, ha
nem a tanulásban való előmenetel 
alapján; rokonok nem létében, 
székely származású jó tanulónak 

Cseh Zsigmond III. a. tőkésítendő 
1000 frtig 

Csulak—Olasz a. 1 szegény kitűnő 
tanulónak 

Daczó Eszter a. két külön oszt.-ban 
egy-eg}r szegény jó tanulónak . . . 

Czell Benő a. testvéreinek jő er
kölcsű és jóbb tanuló utódai 
egyenlő részben; felsőbb intézet
ben tanuló felét és egyszerre leg
feljebb 3 élvezheti; utódok nem 
létében, bármely jó tanulónak . . . 

Fábián Istvánné a, két külön oszt. 
egy-egy s.-szt.-györgyi jó erkölcsű 
és szegény tanulónak 

Ferenczi János a. törvényes utódai 
közül a kollégiumban tanulónak; 
ilyen nem létében a legjobb dal
noki illetőségűnek 

Zágoni Földes Bálint a. Földes-csa
ládból való, ilyen nem létében egy 
papolczi, vagy bitai szegény jó ta
nulónak. 

Kis-borosnyói ev. ref. egyház a., k.-
borosnyói jó tanulónak, ilyen nem 
létében másnak is kiadható. 

Imre Lázár és neje Fazakas Terézia 
a. megnevezett rokonainak utódai 

Á t v i t e l . . . . . . . 

1671 

557 

557 

64 

100 

300 

. 100 

1860 

1000 

787 

105 

400 

4000 

200 

318 

570 

70 

12,659 

13 

10 

49 

75 12 

25 

25 

4 

14 

82 

42 03 

26 1 

-~ 8 J40 

19 07 

169 83 

9 33 

13 36 

27 51 

3 09 

504 18 58 40 
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o c/3 
C5 O' 

Az alapítvány megnevezése, 
rendeltetése 

A z a l a p i t v á n y 

for in t jkr . 

kiadandó kamatja 

for in t ! kr ; 

tó'késitendő 
kamatja 

for int k r . 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1876 

K o l l . é l v . 

1860-t. 
1860 

1862 

1888 

1862 

1869 

1877 

1862 

1878 

Áthoza ta l . . . . . 
egyenlő arányban, tekintet nélkül 
előmenetelre; ha ilyenek nem 
lennének, bármely szegény- kitűnő 
2 tanuló. 12000 fftig tőkésít. 1% 

Kölönte József a. a kamat */& része 
2 VI. o. kitűnő rokon, ilyen nem 
létében 2 szegény jó erkölcsű, k i 
tűnő tanulónak, a kamat másik 
része 2 VI. o. legszebb i rónak . . . 

Körösi Csorna Sándor I. a. a ka
matból jutalomkönyvek oszt. k i . 

Körösi Csöma Sándor II. a. tőkési-
tendő 1000 frtig 

Künnle József a., két orbai járásból 
való szegény jó tanulónak 

Lévai kaszinó-alap, égy jó erkölcsű 
jó tanulónak 

Magyarosi Ferencz a. öt III. és 5 
IV. o. legjobb tanulónak 
Egyenlő részben könyvtárgyara-
pitásra 

Nagy Ferencz a. egy III. o. tanuló
nak, ki Arany »Rendületlenül« cz. 
és egy IV. o. tanulónak, ki Petőfi 
»Két ország ölelkezése« cz. köl
teményét legjobban szavalja.... . 

Révay Pál a. egy erdővidéki, ilyen 
nem létében más jó tanulónak. . . 

S.-Szt.-György városa, 
egy VIII. o. tanulónak, ki a ma
gyar irodalomból és egy VIII. o. 
tanulónak, ki a magyar történe
lemből legjobban tud 

Br. Szentkereszty István a. egy sze
gény jó tanulónak. 

Gr. Tisza Lajos a. Háromszékme
gye kezeli, a tanári kar hármas 
jelölése alapján, a közigazgatási 
bizottság adja ki egy orbai jó ta
nulónak, I—IV. o.-ban -.. 

Összesen 

12,659 49 504 

9964 95 366 

70 

1280 60 

900 

735 

400 

105 —: 

2000 

1000 

87 50 

100 

1000 -

100 

1000 

38 
20 

45 

18 

16 

31,333 24 

21 53 

4 90 

120 

60 

4 23 

5 

40 

4 81 

50 
1284 

Tápintézeti alapok: 

1881 

1890 

Antal Zsigmond és neje, Jancsó Zsu
zsanna birtokát hagyja, miből be
jött 
A birtok haszonélvezet alatt áll. 

Beczási Kristóf a., 1O0Ö frt tőkésítve 
Átvitel . . . . . . . 

800 
2430 

J1220̂  
4461 
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C/5 a l a p i t v á n y 

' p H Az alapítvány megnevezése, k i a d a n d ó t ó ' k é s i t e n d ő 

U '5? rendeltetése összege k a m a t j a kamatj a 

O 
for in t j k r . fo r in t k r . for in t k r . 

1890 
1892 

Áthozatal 4461 38 - — 

3 1890 
1892 Pótsa József alap, 200+200 f r t . . . . . 412 

4 1890 Kökössy Endre alap, 500 frt 507 — — — 
5 1890 Bodor Tivadar alap 270 — — — — — 
6 1890 

1891 
Dr. Székely György alap, 200 frt . . 176 ---- — — 

7 1891 Hollakv Attila alap, 100 frt 105 — — — 
8 1891 Földes "Bálint alap, 500 frt 602 — — — — — 
9 1891 

1893 Bodor János alap, 500+500 frt . . . 1146 90 — — — 

10 1891 Antal Olivér alap, 1000 frt. 1112 44 — — — 
11 — Háromszéki takarékpénztár 150 — — — — 
12 — Háromszéki gazdák szövetkezete.. . 100 — — — -— -— 
13 1894 Zathureczky Gyula alap, 500 frt . . . . 508 02 — — 
14 1890 1L0 — — — — — 
15 1893 200 
16 1894 Szász Béla alap, 100 frt . . . 65 — — — 
17 — Tartalék-tőke 206 16 — — — 
18 .— Közalap, gyűjtés, kisebb ajándékok, 

tanárok hozzájárulása, mulatsá
gok jövedelméből 2079 01 • 

Összesen 12,200 91 - y — — 

13 



XIII. 

Statisztikai kimutatások. 

1. Kollégiumaink s általában az erdélyrészi közép
oskolák territoriális helyzetéről. Hazánkban, 127 teljes kö
zéposkolát számítva, átlagosan 2200 négyszög-kilométernyi területre 
és 119,000 lakosra jut egy középoskola. E számadatok még nem 
vetnek elég világot az erdélyrészi középoskolák helyzetére. Jobban 
megvilágosodik a helyzet, ha az erdétyrészi kerületet külön vesz-
szük figyelembe s megállapítjuk vidékenkint, hogy egy-egy oskola 
e külön részekben mekkora területre és mekkora lakós-számrá jut. 
Ily módon az egyes vidékek átlagos oskolasürüségét állapithatjuk 
meg. E végre az erdélyrészi kerületet kilenez nagyobb vidékre 
oszthatjuk fel, a melyek részint természeti fekvésüknél, részint po
litikai beosztásuknál, részint közgazdasági tekinteteknél fogva, k i 
sebb területi egységeket alkotnak s mint góczpontokra, társadalmi 
és kulturális tekintetben, egy, vagy esetleg két városra vannak 
utalva. Részint e városokban lakik, részint azokban fordul meg 
és érintkezik a lakosságnak az a része, a mely a középoskolát 
gyermekei taníttatása végett legáltalánosabban igénybe szokta venni. 
Ilyen v idékek : a) az Alsó-Maros vidéke, Hunyadmegye területén; 
b) a Közép-Maros vidéke, Alsófehérmegye területén; c) Szeben 
vidéke, Szebenmegye és Fogarasmegye fele részének területén; d) 
az Olt vidéke, Brassó-, Háromszék- és Fogarasmegye másik fele 
részének területén; e) a Két Küküllő vidéke, Nagy-Küküllő- és 
Kis-Küküllő-megye egy részének területén; f) a Hargita vidéke, 
Udvarhely- és Csikmegye területén; g) Kolozsvár vidéke, Kolozs-
és Tora-Aranyosmegyék területén; h) & Nagy-Szamos vidéke, 
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Szolnok-Doboka- és Besztercze-Naszódmegyék területén; végül i). 
a Felső-Maros vidéke, Maros-Tordamegye területén, oda számítva 
még a szomszéd Kolozs-, Torda-, Aranyos- és Kisküküllő-várme-
gyéknek a Maros terén, vagy az arra torkoló völgyekben fekvő 
területét. Összehasonlítva most e vidékek területeit, lakosságát, a 
lakosság sűrűségét, az ott fekvő középoskolákat, a középoskolák 
népességét és az érettségi vizsgálatot tevő tanulók számát, az utóbbi 
népszámlálás és az 1893/94. tanév adatait használva, a következő 
kimutatást állithatjuk össze. 

Az Alsó-Maros vidékére, Hunyadmegye területét számítva, 
jut 6932 \~\ km. 267,895 lélekszámmal. A lakosság sűrűsége Q kilo-
méterenkint 38*6. Van két teljes középoskolája: a dévai állami 
reáloskola és a szászvárosi államilag segélyezett ev. ref. Kuun-
kollégium. Esik tehát 3466 Q kmre és 133,942 lélekre egy teljes 
középoskola. Az oskolák népessége volt 407, érettségi vizsgálatra 
állott 21, vagyis a népesség 5'1%-a- Esik minden 10,000 lakosra 
16 tanuló, minden 100,000-re 8 érettségi vizsgálatra álló. 

A Közép-Maros vidékére, Alsófehérmegye és Kisküküllőmegye 
V5 területét számítva, jut 3905 • km., 213,281 lakossal. A lakos
ság sűrűsége [H kméterenkint 54*6. Van három teljes középosko
lája : a gyulafehérvári rom. kath., a balázsfalvi gör. kath. gimná
zium és a nagyenyedi ev. ref. Bethlen-kollégium. Jut 1301 j~] kmre 
és 71,093 lakosra egy középoskola. Az oskolák népessége volt 
1057, érettségi vizsgálatra állott 56, a tanulók 5.3%-a. Esik 10,000 
lakosra 50 tanuló, 100,000-re 26 érettségi vizsgálatra álló. 

Szeben vidékére esik 4240 Q km., 192,844 lélekkel; lakosság 
sűrűsége 45-5. Van 3 teljes középoskolája. Nagyszebenben az ál
lami és evang. gimnáziumok és az evang. reáloskola, van továbbá 
még egy algimnázium Szász-Sebesen. Jut 1413 Q kmre, 64,262 
lakosra egy teljes középoskola. A tanulók száma 1033, érettségi 
vizsgálatra állott 55, azaz 5.3%-a. Esik 10,000 lakosra 53 tanuló, 
100,000-re 28 érettségi vizsgálatra álló. 

Az Olt vidékére esik 6280 km.,260;893 lakossal, a lakosság 
sűrűsége 41*5. Van 5 teljes középoskolája: a brassói rom. kath., 
az evang. és gör. keleti gimnáziumok, az állami reáloskola, a sepsi
szentgyörgyi államilag segélyezett ev. ref. Mikó-kollégium, ezeken 
kivül ott vannak még a kézdivásárhelyi rom. kath. algimnázium, 
a brassói evang. és gör. kel. alreáloskolák. Egy teljes középoskola 
jut 1256 kmre és 52,580 lakosra. Tanulók száma 1508, érettségi 
vizsgálatra állóké 66, azaz 4*4%- Esik 10,000 lakosra 57 tanuló, 
100,000-re 25 érettségi vizsgálatra álló. 

A Két Küküllő vidékére, Nagyküküllőmegye területét és Kis-
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küküllőmegye :?/ 6 részét számítva, esik 3774 \ Q km.,' 175,730 lakos
sal. A lakosság sűrűsége 46-5. Van két teljes középoskolája: a 
medgyesi és segesvári evang. gimnáziumok, továbbá az erzsébet
városi nem teljes gimnázium, mely azonban kiegészítés alatt áll. 
Jutni fog tehát egy középoskola 1256 [ j kmre és 58,577 lakosra. 
Az oskolák népessége volt 427, érettségi vizsgálatra állott 12, a 
tanulók 2'8%-a. Esik 10,000 lakosra 24 tanuló, 100,000-re 7 érett
ségi vizsgálatra álló ifjú. 

A Hargita vidékére jut 8334 • km., 224,242 lakossal; lakos
ság sűrűsége 26-9. Van 4 teljes középoskolája: a székelyudvarhelyi 
rom. kath. gimnázium, az államilag segélyezendő ev. ref. kollégium, 
az állami reáloskola, a csik-somlyói rom. kath. gimnázium. Ezeken 
kívül a székely-keresztúri nem teljes unitárius gimnázium. Egy tel
jes köréposkolára jut 2083 [~1 km., 56,060 lakos. A tanulók száma 
volt 896, érettségi vizsgálatra állott 46, azaz 5'2% ; 10,000 lakosra 
jut 39 tanuló, 100,000-re 20 érettségire álló ifjú. 

Kolozsvár vidékére, Kolozs- és Torda-Aranyosmegyék terü
leteiből 7778 kmétert véve, esik 340,763 lakos. Lakosság sűrű
sége 43*8. Van há rom teljes középoskolája. Kolozsvártt : a rom. kath. 
gimnázium, az ev. ref. kollégium és az unitárius államilag segélye
zett kollégium. Egy oskola jut 2593 • kmre, 113,590 lakosra. Ta
nulók száma 949; érettségi vizsgálatra állóké 87, azaz 9*2%; 10,000 
lakosra esik 28 tanuló, érettségi vizsgálatra álló ifjú jut 400,000 
lakosra 26. 

A Nagy-Szamos vidékére esik9163 Q km., 322,287 lakossal; 
a lakosság sűrűsége 35*1. Van két teljes középoskolája: a beszter-
czei evang. és a naszódi gör. kath. gimnázium, továbbá a teljes 
kiegészítés atatt álló szamosujvári gimnázium. Jutni fog egy közép
oskola 3054 • kmre, 107,790 lakosra. A tanulók száma 654; érett
ségi vizsgálatra állóké 28, azaz 4*3%- Esik 10,000 lakosra 20 ta
nuló, 100,000-re 9 érettségi vizsgálatra álló. 

A Felső-Maros, vagyis Maros-Vásárhely vidékére, számítva 
Maros-Tordamegyét, Kis-Küküllő 2 / 5 részét, továbbá,. Kolozs- és 
Torda-Aranyos-megyék egy-egy szomszédos járását , jut 5722 [H km., 
253,278 lakossal. Lakosság sűrűsége 44.33. Van az egész területen 
egy teljes középoskola: a maros-vásárhelyi ev. ref. kollégium; ezen
kívül a m.-vásárhelyi rom. kath. és a szászrégeni evang. nem tel
jes gimnáziumok. Tanulók száma 576, érettségi vizsgálatra állt 17, 
azaz 3%. Esik 10,000-re 23 tanuló, 100,000-re 7 érettségi vizsgá
latra álló ifjú. 

Összehasonlítva ez adatokat, azonnal látható, hogy, míg Ma
gyarországon 127 teljes középoskolát számítva, átlagban 2200 Q 
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kmre és 119,000 lakosra jut egy középoskola, a területet véve, 
csak Hunyad, Kolozsvár és a Nagy-Szamos vidéke esnek felül a 
2200 Q km. átlagon, mely vidékek fele része azonban havasos 
terület, gyér, s a magasabb kultur-igényekkel nem biró lakosság
gal. De igy is a területi arányszám az átlagot felével alig haladja 
meg. A többi az átlagon alul áll mind 1250—2100 [1 km. között. 
A lakosságot illetőleg, a 119,000 átlagot csak Hunyad vidéke múlja 
felül, mintegy 20,000-re), Kolozsvár és a Nagy-Szamos vidéke csak
nem annyi, a többi mind felén áll, még azon alul is (52,000—71,000). 
A mint látjuk, Maros-Vásárhely vidékén a területi arányszám az 
átlagnál egy és féllel nagyobb (5722 [7] km.), a lakosságot illetőleg 
pedig még egyszer akkora az arányszám (250,0U0).úgyannyira , 
hogy, ha e vidéken nem egy, hanem három teljes középoskola 
volna, a területi arányszám ott állana, mint a félolyan sürü lakos
ságú Hargita vidéké, a lakossághoz mért arányszám pedig, mint 
a nem magyar elemtől lakott Közép-Maros vidéké. 

Nem kedvezőbb állapotra vall a lakosság és tanulok számá
nak aránya. Magyarországon általában 10,000 lakosra 33 tanuló 
jut, mig az erdélyrészi vidékek egy részén csak 16, 20, 23, 24 s 
igy egyáltalán nem emelhető panasz a középoskolákba való tódu-
lás miatt, 

A mi végül a középoskolai érettséget, azaz végzettséget i l 
leti, szintén jókora különbségre találunk, a mennyiben Magyar
országon középszámmal 100,000 lakosra 23 érettségire álló ifjú 
esik, a mi vidékeinken csak 7, 9 és 20 jut el az érettségi vizsgá
latig s csak az Olt, a Közép-Maros és Szeben vidékein emelkedik 
számuk 25, sőt 28-ra is. Az erdélyrészi középoskolák népességének 
csak 3%-a tesz érettségi vizsgálatot, holott Magyarországon az átla
gos % 5-9; valamivel több, mint a két Küküllő vidékén, kevesebb, 
mint a Nagy-Szamos vidékén, a hol azonban az erzsébetvárosi 
és szamosűjvári középoskolák teljessé tételével a százalék a nor
málisra fog emelkedni. 

2. A beiratkozott tanulok száma 1875 /6—1894/6-ig. 
Húsz év alatt beiratkozott a hét főgimnáziumba mindössze : 28,837 
t anu ló ; évenkint, át lagvéve: 1442. A népesség arányában (évi 
átlagszámaik szerint) főgimnáziumaink ily sorban következnek 
egymás u tán; nagyenyedi: 330, kolozsvári: 283, m.-vásárhelyi: 
250, sepsiszentgyörgyi: 167, székelyudvarhelyi: 163, szászvárosi: 
147 és a z i lah i : 103 tanulóval. A nyolczadik osztályba általán 
véve a tanuló ifjúság 6%-a jut fel. Megjegyzendő, hogy a nevezett 
gimnáziumok közül a sepsiszentgyörgyi csak az 1889/90 évvel bő-
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vült k i , az V-ik osztály megnyíltával, főgimnáziummá; a szász
városinál 1878/9-ig csak VI gimn. osztály állott fenn és végül, a 
zilahinál az I—IV gimn. osztályokat az ott helyi polgári oskola 
helyettesitette 1887/8-ig bezárólag, a mikor a csak V—VIII osztá
lyokból álló főgimnázium az I—IV alsóbb osztályokat is beállitá. 

A n.-enyedi theol. akadémián beiratkozott húsz év alatt: 1140 
papjelölt, évenkint, átlag véve ; 57; a n.-enyedi tanítóképzőben 
húsz év atatt: 750 tanítójelölt, évenkint átlagvéve: 37. 

A kollégiumi elemi oskolákba, mint progimnáziumokba, beirat
kozott húsz év alatt: 18,999 növendék, évenkint, átlag véve : 949. 

Mindezekre nézve intézetenkint s részletesen tájékoztat az 1. 
számú táblás kimutatás és ez Állapotrajz végéhez csatolt grafikus 
tábla. 

3. A vizsgálatot tett tanulók száma. Az oskolai évet 
befejezte és évenkint vizsgálatot tett húsz év alatt mindössze 
28,676 gimnáziumi tanu ló ; átlag véve 1433 gimn. tanuló évenkint. 
Tanulmányi előmenetelre nézve volt: 9.68%-a minden tárgyból 
jeles; 19.180/0-a minden tárgyból legalább j ó ; 48.01%-a minden 
tárgyból legalább elégséges; 7.55%-a egy tárgyból elégtelen; 8.68%-a 
két tárgyból elégtelen; 6.84°/0-a több tárgyból elégtelen. 

Érettségi vizsgálatot tett húsz év alatt mindössze 1759 ifjú, 
az összes tanulói létszám 6.1%-a. Esik egy évre átlag véve 881 ̂ ma-
turus. Intézetenkint: Nagy-Enyeden 15, Kolozsvárit 22, M.-Vásár-
helytt 18, Sz.-Udvarhelyit 14, Zilahon 11, Szászvároson 8, Sepsi
szentgyörgyön 11. Megjegyeztetik, hogy a szászvárosi főgimnázium 
1880/81 óta, a sepsiszentgyörgyi pedig csak 1892/3 óta gyakorolja 
az érettségvizsgálati jogot. L d . az Állapotrajz végéhez csatolt gra
fikus táblát. 

Papi Szigorlatokat tett s papi oklevelet nyert a n.-enyedi 
theol. akadémián húsz év alatt mindössze: 285 ifjú ; évi átlagban : 
14, a mely összeg az akadémiára húsz év alatt beirottaknak (1140) 
éppen 25%-át teszi. 

Tanitóképesitő vizsgálatot tett és néptanítói oklevelet nyert 
a n.-enyedi tanítóképzőben húsz év alatt mindössze: 241 ifjú; évi 
átlagban 12, a mely szám az e tanfolyamra ugyancsak húsz év 
alatt beirottaknak (750) 32%-át teszi. 

A vizsgálati eredmények részletadatai felől tájékoztatnak a 2. 
és 3. számú táblás kimutatások. 

4. A gimnáziumi tanulók vallás tekintetében, a mi 
nálunk a nyelv s illetőleg a nemzetiség szerint való megoszlást is 
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feltünteti. A vizsgálat útján is számba vett (húsz év alatt) gimná
ziumi tanulók (28,676; évenként; 1433) 74.5%-a ev. református, 
3.1%-a ág. evang., 1.5°/0-a unitárius, 9.6°/0-a rom. kath., 2.6%-a 
görög kath., 3.9%-a görög keleti, 4.5%-a izraelita. Részleteit ld. a 
4. számú táblás kimutatáson. 

5. Gimnáziumaink felszereléséről. Gimnáziumaink é$ 
társintézeteik, melyek a benlakást nyújtó kollégiumokban együvé 
kapcsolvák, mindannyian saját épületeikben vannak elhelyezve s 
az utóbbi időben a n.-enyedi, a sepsiszentgyörgjd és a szászvárosi 
kollégium egészen űj, a modern pedagógiai igényeknek megfelelő 
épületet kapott. Átalakíttatott s illetőleg, a tarthatatlan állapotból 
kiemeltetve s kibővülve, megfelelőbbé tétetett a m.-vásárhelyi, szé
kely-udvarhelyi és zilahi kollégium. Kolozsvártt, a fárkas-űtcza és 
a Torda-útcza közt fekvő gyönyörű nagy területen, a régi kollé
gium mellé, egy a főgimnázium elhelyezésére való új egyemeletes 
épület fog emeltetni; tervrajza már főhatóságilag helyben tan 
hagyva és maga az építés elhatározva. Költségeinek (130,000 frt) 
fedezetét, miután a kollégium e czélra ez ideig csak 50,000 frttal 
rendelkezik, az elöljáróság részint társadalmi úton való gyűjtés, 
részint államsegély által véli s törekszik biztosítani. 

A tanszerek állapotát, az 1876 évivel összehasonlítva, az 
5 számú »Gyűjtemények és Szertárak« czimü róvatos táblázat 
mutatja. 

Kollégiumi könyvtáraink, gyűjteményeink és szertáraink jelen
legi rendezett volta a mai központi adminisztráczió szigorúságának, 
részben az állami főfelügyelet ellenőrző hatásának az eredménye. 
E részben, visszapillantva a mult idők állapotaira, bár a szerzésre 
való törekvés s megfelelő tájékozottság a jó régiektől sem vitatható 
el, erősen meglátszik azokon mégis kollegiális rendszerünk nyoma, 
a konzerválás és rendszeres gyarapítás hiánya. Egyéni kedvtelések 
és gyakorlati kapkodások jellemzik a már csak húsz-huszonöt év 
előtti időszakot is a tanulmányi szerelvények szerzését illetőleg, a 
mit a j ó régiek nyilvántartani szükségfelettinek gondoltak; innét a 
sok ugrás s tátongó hézag a felszerelés körül, hogy szintúgy »tabula 
rasa« mellett éppen odajuthattunk volna felszerelés dolgában 
húsz év óta, a hol jelenleg állunk. A mai alap rendszeres tovább 
fejleszthetése biztositékául szolgálnak most már a költségvetésileg 
megállapított évi átalányösszegek, a mint következnek. Nagyenye-
den rendelkeznek évenkint könyvtárra 1095 frttal, taneszközökre 
és szertári szükségletekre 815 frttal. Kolozsvártt, könyvtárra 851 
írttal, taneszközökre és szertári szükségletekre 600 frttal. Maros-
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vásárhelyit, könyvtárrá 451 írttal, taneszk. és szert, szükségletekre 
389- frttal. Székelyudvarhelytt, könyvtárra 305 frttal, taneszk. és 
szert, szükségletekre 254 frttal. Zilahon, könyvtárra 750 frttal, tan
eszk. és szert, szükségletekre 513 frttal. Szászvároson, könyvtárra 
669 frttal, taneszk. és szert, szükségletekre 358 írttal. Sepsiszent
györgyön, könyvtárra 304 frttal, taneszk. s szert, szükségletekre 
129 frttal. 

Az ifjúsági könyvtárak gyarapítására maga az ifjúság fizet 
minden intézetünknél, fejenkint s évenkint, 1—2 frtot. 

A tanulmányi eredmények számbavételénél megelégedéssel ta
pasztaltuk, hogy tanárkaraink az eredményes tanítás lényeges fölté
teleinek megvalósítására mindjobban törekesznek. Az egyik föltétel 
a tantárgyak czélszerü elosztásában valósul meg, abban t. i . , hogy 
egy-egy osztályban a rokon tárgyak lehetőleg egy kézre adatnak; 
a másik, nem kevésbé lényeges föltétel abban valósul meg, hogy 
tanárkaraink a tanítással szoros kapcsolatba hozzák az ifjúsági 
könyvtárak használását, osztályról-osztályra oly olvasmányokat ál
lapítván meg, melyeket a tanulók otthon elolvasni kötelesek. Ennek 
az intézkedésnek jó gyümölcseit tényleg már is tapasztaljuk, mert 
tanulóink irodalmi jártassága teljésen kielégítő. 
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3. A gimnáziumi tanulók tanulmanyi előmenetele •/,okb M 1 kimutatva, 1876/6-1894/5-i* 
bezárólag;. 
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Több » 
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Megjegyzés. Az 1883. évi X X X . t.-cz. hatályba lépése előtt való évekről a »minden tárgyból Jeles* rovatába a •> tiszta, kitűnő* 
növendékek száma Íratott, a »legalább jó« rovatába azoknak a száma, kiknek a bizonyítványa »dicséretes* vagy 
y o s elégséges nélkül; a többi rovatba szószerint az egy, két vagy több elégtelennel terhelt bizonyítványok 
birtokosai estek. Magától értetődik, hogy a fennevezett időn innen az államilag előirányzott kategóriák szó
szerint vett értelmezés mellett töltettek bé. 
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5. Gyűjtemények 
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XIV. 

Egyházközségi néposkölák. 

l e Statisztikai viszonyok. 

Egyházkerületünk tizennyolcz egyházmegyéjében és kilencz püs
pöki vizsgálat alatt álló egyházában volt 1891-ben mindössze 61.560 
mindennapi és ismétlő tanköteles gyermek, a kik a hivatalosan kimuta
tott 370.632 ev. ref. vallású lakosság 16- c 2 %-át tették ; még pedig 12- 8 a% 
mindennapi, 4 ' S 0 % ismétlő tanköteles. Ev, ref. oskolánk volt 433, 
beniiök 496 tanitó működött . Felekezeti oskoláinkba já r t 27*Q75 
mindennapi s ismétlő oskolás tanuló, vagyis, a tankötelesek 43*98

0/o-a; 
más oskolákban tanult (főleg állami s községi, ipar- s felsőbb os
kolákban) 21.187, vagyis, a tankötelesek 21 • 6 0°/ 0-a. A nem tanultak 
száma felette sok, de számuk kétségtelenül apadna, ha leüthetnők 
belőle a más hitfelekezetek oskoláiba jár t ref. tanulók számát. Ez 
azonban egyetlen egyházmegyében sem volt eruálható. 

Ezek az adatok magukra is sok tanulságot szolgáltatnak, de 
teljes jelentőségük csak akkor tűnik k i , ha azokat az erdélyi részek 
általános néposkolai statisztikájának hasonló adataival egybevetjük. 

Az erdélyi részek alatt nevezett tizenöt vármegyében volt 1891-
ben összesen 3014 néposkola, melyek közül az állam csak 217-et, a 
községek maguk csak 245-öt tartottak fenn. Igy elmondhatni, hogy 
az erdélyi részek vidékein az elemi oktatásból az állam alig 8°/ 0-ot 
vállalt magára, mig a többi 91% teher a társadalomra volt bizva. 
Ha már most azt veszszük szemügyre, hogy ezek közül az oskolák 
közül, melyek magyar tannyelvüek, az tűnik k i (a kqzokt. m. kir. 
miniszter űr 1891. évi jelentéséből), hogy a 217 államoskolán kivül, 
206 községi, 433 ev. református, 5 lutheránus, 251 rom. katholikus, 
és 64 más jellegű oskola magyar tannyelvű, tehát a 3014 néposkola 
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közül, összesen -csak 1176, azaz, az egésznek csak valamivel több, 
mint egyharmad része. Igy, állván a dolog, csak természetes azaz 
óhajtás^ minden jól érző magyar honpolgár részéről, hogy a magyar 
tannyelvű néposkolák minél nagyobb számban való szervezése a 
közoktatásügyi politika programmjában fokozott mértékben keresz
tülvitessék. Kétségtelenül, nagyon sok történt eddig e téren; a nép
tanítók anyagi helyzetének javítása, a néposkolai tanítás színvona
lának emelése, örvendetes eredményekkel kecsegtetnek már is, azon
ban egészen nyugodtan csak akkor nézhetünk majd a jövő fejle
ményei elé, ha a néposkolai oktatást, a magyar állameszme ez 
alapfeltételét, minél inkább látjuk a nemzeti nyelv alapján k i 
fejlesztve. 

Az állam feladata ez i rányban kettős, még pedig: segélyezése 
azoknak a felekezeteknek, a melyek a hazafias kultúra előmozdí
tásában eddig is az államnak a leghűségesebb támaszai voltak, s 
másodszor : a szorosabb értelemben vett állami oskolák felállítása. 

Hogy egyházkerületünk nem vonakodott felekezeti oskoláinak 
államosításától, sőt községi alapon való rendezésétől sem, ezt a 
következő adatok szembetűnően bizonyítják. Ugyanis, a néposkolai 
országos törvény keletkezésekor, 1868-ban, volt egyházkerületünk
nek egyházközségi erőn fentartott 587 ev. ref. felekezeti oskolája. 
Ezekből idők folytán, különösen az utóbbi években, államivá lett 
168, községivé 106, úgy, hogy az azóta keletkezett új felekezeti 
oskolákat is számítva, van ez idő szerint mindössze 352 néposko
lája, köztük 41 államilag segélyezett. A változás részletesb viszo
nyait a következő lapon levő rovatos kimutatás tünteti föl. 

2. Történeti mozzanatok, egyházmegyék szerint 
csoportositva. 

Vajdahunyadi egyházmegyénkben minden valamire való gyü
lekezetnek és egyháznak eleitől fogva megvolt a maga önálló os
kolája, melyet csak a legnagyobb szükségben adott fel. Még 1868-an 
túl is 15 önálló felekezeti oskolája volt. De, miután az országos 
népoktatási törvény értelmében fentartható oskolák közé csak azok 
soroltattak, a hol a tani tó tisztességes szállást s legalább 300 frt 
évi fizetést élvez, a hol továbbá a gyermekek létszámához mérten 
elég tágas és világos padozott tantermek vannak s az oskola fel
szerelése is kielégítő s a hol végül az oskola fenn- és jókarban 
tartására s a tanszerek gyarapítására kellő alap, illetőleg biztos évi 
jövedelem volt kimutatható : a törvény ezen követelményeinek csak 
egy néhány oskolája felelhetett meg. Azért, b. e. gróf Kuun Kocsárd 

14* 
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A) Az egyházmegyékben. 

Az egyházmegye neve 
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Görgényi 
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36 
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12 
4 

26 
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1 
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29 
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B) Püspöki vizsgálat alatti egyházakban. 

1 Deésen 
2 Fogarason 
3 Ilyefalván 
4 Kézdi-Vásárhelytt . . . 
5 Maros-Vásárhetytt . . . 
6 Nagy-Enyeden.. . . . . . 
7 Sepsi-Szt.-Györgyön . 
8 Szászvároson . . . . . . . . 
9 Székely-Udvarhelyen 

Összesen .. 14 1 4 3 8 1 9 28 987 

A+B főösszeg.".. 587 jl68 106 32 311 41 352 387 36259 
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1875-ben alapítványt tett, azzal a rendeltetéssel, hogy a harói, hos-
dáti) lozsádi, n.-rápolti és tordosi egyházakban, hói az oskolát 
sem községi, sem állami alapon rendezni még nem lehetett s a hol 
nemzetiségi veszély is fenyegetett, a felekezeti ref. tanítók fizetése, 
azért, hogy képzett tanítók alkalmaztassanak s igy a magyarosodás 
ügye előre haladjon, egészíttessék k i évi 400 frtra. A dicső emlékű 
gróf ezen alapítvány a által kétségtelenül sokat lendített a tanügy 
fejlődésén, de ez inkább csak arra szolgálván, hogy a megürült 
tanít ói állomások kellő készültséggel és képzettséggel biró tanítók 
által töltessenek be s ennélfogva az iskolák fentartása és a szük
séges tanszerekkel való ellátása továbbra is az anyagi nehézséggel 
küzdő egyházak vállaira nehezedvén, kénytelenek voltak az egy
házközségek hozzájárulásaik és jogaik szerződésszerű biztosítása 
mellett, oda hatni, hogy oskoláik állami alapon szerveztessenek. Igy 
ettek bizonyos időközökben és rendre-rendre államosítva: az al-

pestesi, rákosdi, dévai, brádi , hosdáti és harói oskolák. A legutóbbi 
időben a lozsádi és tordosi egyházak részéről is megtörténtek a 
szükséges lépések arra nézve, hogy oskoláik államosittassanak. 

Ezek szerint tehát, 1868 óta jelenig csupán hat felekezeti osko
lánk tőn államosítva. Megszűnni csak a kristyori szűnt meg, ez is 
csak a legközelebbi évben, mikor az ottani aranybánya-társulat 
feladatának ismerte egy társulati oskola felállítását. Segélyezés alap
ján egyetlen felekezeti oskolánk áll fenn, az őralja-boldo'gfalvi, 
melyet a polgári község évi 108—120 frttal segélyez. 

Az 1894—95-ik tanévben volt tiz felekezeti oskolánk és pedig : 
Báróban, Hosdáton (ezekben az államosítás csak a jelen 1895— 
96-ik tanévben lépett életbe), Lozsádon, M-Németiben. N.-Klopoti-
ván, N-Bápolton, Boldogfalván, Tordoson, Hátszegen és Brádon. 
E két utóbbiban csak a fiúoskola volt a miénk. Az elősorolt tíz fele
kezeti oskolánknál működöt t hét felekezeti kántor-tanító és há rom 
pap-tanító. A tankötelesek száma volt 351, és pedig 6—12 évesig fiú 
126, leány 114, együttesen 240; 13—15 évesig fiú 58, leány 53, 
együtt 111. Az összes tankötelesekből fiu 184, leány 167. A tankö
telesek 52°/0-a fiú, 48%-a leány. Ebből tanult oskoláinkban 65%-a. 
Más néposkolában és felsőbb tanintézetekben tanult 25%-a. Nem 
tanult sehol a tankötelesek 10%-a. Ebből mentesittetett 7%-a, nem 
mentesittetett 3%-a. 

A törvényszabta legkevesebb nyolcz hónapi tanítás mindenik 
felekezeti oskolánknál megtartatott. Előmenetelre nézve volt kitűnő,, v. 
jeles a tanulóknak 33%-a, jó 31%-a, elégséges 20%-a, elégtelen 9%-a 
és nem volt osztályozható 7°/0-a. 

\ Állami néposkolával biró anya- és leány-egyházközségeinkben 
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tanköteles gyermek volt összesen fiú 356, leány 290, együttesen 646. 
Ezekből tanult fiú 318, leány 258, együttesen 576. Nem tanult fiú 
32, leány 38, együttesen 70. Az egész egyházmegyében tankötele
seink száma volt:: fiú 5.10, leány 457, összesen 997. Ebből tanult fiú 
489, leány 403, összesen 892. Nem tanult fiú 48, leány 57, együtt 105. 

A gyulafehérvári egyházmegyében, a tankötelesek pontos 
oskolába járása következtében, az 1868 óta felnőtt ifjú nemzedék 
általában félreismerhetetlenül műveltebb, becsülettudóbb és józanabb 
életű s mindnyája tud olvasni, irni, á minthogy konfirmáczióra sem 
bocsáttatnak, mig az ismétlő oskolát is el nem végezték. 

Az oskoláknak modern taneszközökkel való ellátása is any-
nyira haladt, hogy pár helyen, u. m. Gyulafehérváron és Vajasdon 
néposkolai könyvtár is állíttatott s e mellett Vajasdon legény-egylet 
is létesült, mely télen át hetenkint há rom estvén összegyűl s lélekne-
mesitő olvasmányok, meg templomi énekek tanulásával tölti az 
időt, a tanitó vezetése mellett. Egészen űj és a törvénynek megfe
lelő oskola-épületek emeltettek Gyulafehérváron és Vajasdon. Csak
hogy a mig 1868-ban még mind a tizenkét egyházközségnek meg 
volt a saját felekezeti oskolája, jelenleg, az államosítás következtében 
már csak három, illetőleg (borbereki oskolánk államosítása folyamat
ban lévén), csak kettő van, u. m. a sárdi és a vajasdi. 

Gátló akadályul szolgál felekezeti népoktatásunkban az a kö
rülmény, hogy a kultuszminisztérium tavaly betiltván a pap-
tanitós oskolákat, e miatt benedeki és krakkói egyházainkban egy 
év óta szünetel áz oskola s jóllehet e két helyen nagyon kevés a 
tankötelesek száma, oskola nélkül szűkölködnek; pedig a régi, talán 
gyenge paptanitós oskola is jobb volt, mint a semmi oskola. 

A nagyenyedi egyházmegyében az 1868-ik évi állapottal való 
összehasonlítás annyiban hiányos, hogy akkor M.-Ludas más egy
házmegyéhez tartozott; a később megalakult m.-záhi körlelkészség 
szintén csak ezelőtt hét évvel kebeleztetett egyházmegyénkbe ; Detre-
hemben és M.-Csesztvén akkor nem volt oskola, most van ál lami; 
Egerbegyen most is fennáll felekezeti oskolánk, de tiz év előtt az 
állam is állított fel leányoskolát; Űj-Tordán virágzó állami oskola 
van, de a mellett felekezetünk is fentartja íiúoskoláját, úgy, hogy 
jelenleg egyházmegyénk területén 13 felekezeti, 26 állami és 2 
községi, összesen 41 oskola van. Az alkotmányos korszak első 
éveiben egyházközségeink-óvakodtak oskolafentartási jogukat az 
államnak átadni. A 70-cs években csak Kapudon, Csucs-Koppán-
don és M.-Csesztvén létesült állami oskola; azután Sz.-Földvártt, 
Gerenden, Túrban és IVL-Újvártt. A 80-as évek elején községivé ala
kultak az oskolák Bágyonhan, Harasztoson, Sz.-Kocsárdon," &r.-
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Polyánban, Sz.-Mihályfalván, Felvinczen és a leányoskola Gyéresen 
Ezek, a bágyonit és harasztosit kivéve, most már államiak. Leg
újabban az egyházközségek rohamosan ajánlják fel oskoláikat az 
államnak, belátván, hogy azokat nem 'bírják.-a. törvény és kor kí
vánalmainak megfeleJőleg fentartani. A folyó évben állami oskolát 
kapott Csombord, M.-Décse, Detrehem, Fel-Enyed, Keresed, Lő-
rinezréve, Miriszló, Szász-Újfalu és Gyéres. Az oskola átadása iránt 
egyezkedés van folyamatban Ó-Tordán, Hadréven, Gezsén, Űj-
Tordán, M.-Záhon. 

A kántor tanítói fizetést kiegészítették: M.-Bükkösön, az egy
házközség 300 frtra, M.-Szt.-Királytt az állam, évi 240 frt segélylyel 
400 frtra. Az írni és olvasni tudók száma kétségtelenül emelkedett 
az utóbbi évtizedek alatt, de nem rohamosan, a minek oka a nép 
szegénysége és az oskolába járatási kényszer végrehajtásának elha
nyagolása. Innen van az, hogy a legközelebb mult 1894—5-ik 
iskolai évben az egyházmegyében levő 4344 tankötelesnek csak 
kevéssel több mint 71°/ 0-a, = 3098 jár t oskolába. Igaz, hogy az 
oskolakerülők túlnyomó része az ismétlőkre esik. A tankötelesek 
és tanulók közti számarány a múltban sem igen volt kedvezőt
lenebb. 

A kolozsvári egyházmegyében 13.004 lélek után volt 1747 
tanköteles, kiknek 33%-a jár t oskoláinkba, 36 ö/ 0-a más oskolákba, 
29%-a pedig nem tanult sehol. Van négy felekezeti oskolája, me
lyekben kilencz tanító működik. 

Kolozsvárit, a fennálló há rom oskolában, a rendes nyolez tan
erőn kivül, a melléktárgyakra (női munka, stb.) még négyen voltak 
alkalmazva. A kolozsvári egyházközség még két kisded-óvó intézetet is 
tart fenn, ugyanannyi vezetőnővel. Pá r évvel ezelőtt építtetett egy 
díszes emeletes épületet belvárosi leányoskolája részére, egy-egy új 
tantermet a hidelvei és a külmagyar-útezai oskoláknál, hol egy-egy 
új íanitői, illetőleg, tanítónői állást is szervezett; közelebbről épít
tetett a külmag3^ar-útczai oskolánál egy új emeletes épületet, tanítói 
lakással és há rom tanteremmel, a hidelveinél pedig egy új tan
termet, melyhez a szükséges női tanerőt már be is állította. 

A kolozs-kalotai egyházmegyében az 1868-ik évtől kezdve 
a néposkolák száma hárommal szaporodott; Csúcsán és Kolozs-
Barakkon állami oskola állíttatott föl, Kis-Sebesen Emke-oskola, 
Felekezeti oskola jelenben 26 áll fenn és pedig ezek közül a n.-
almási, fejérdi, kajántói, n.-kapusi, ketesdi, körösfői, monostori, 
kispetri és röődi oskolaépületek teljesen megfelelnek a törvény 
kívánalmainak. Nagyobb részben 1889 év óta épültek, vagy ala
kíttattak át a követelményeknek megfelelően. Csak kevésbé felelnek 
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meg a törvény kívánalmainak, de még mindig tűrhető állapotban 
vannak az ajtoni, bogártelki, k.-kapusi, középlaki, sztánai, farnosi, 
és zsoboki felekezeti oskolák. Gyenge állapotban vannak s egyál
talán nem felelnek meg a törvény követelményeinek a babonyi, 
bikali, damosi, jákótelki, daróczi, m.-fenesi, kórodi , létai, sárvásári, 
és vdstai oskolák. 

1868-ban 45 oskolánk volt viskószerü épületekbe elhelyezve, 
a tanitás alig haladta túl az írást és olvasást és a növendéknek 
alig 60 s a legkedvezőbb években 65%-a részesült oktatásban. Ma 
az egyházmegye területén 17 állami, 4 községi s két Emke-oskola 
áll fenn a 26 felekezeti oskola mellett s kivéve azokat a felekezeti 
oskolákat, a melyekben jelenleg tanitó nincs, a tanitás mindenütt 
a törvény szabta keretekben mozog s a növendékeknek 80%-a 
részesül oktatásban. E kedvezőbb állapotot nemcsak az állami, 
községi és Emke-oskolák felállítása idézte elő, hanem az egyes egy
házaknak törekvése is, melyeknek egy része czélszerü új oskolát 
építtetett, nagy áldozattal, az utóbbi hat év alatt, avagy régi oskola
épületén ugyancsak czélszerü javításokat eszközölt. 

A szilágyszolnoki egyházmegyében az oskolák számviszonya 
első tekintetre oly képet mutat, mintha hanyatlásról lehetne sző ; 
mert 1868-ban volt a 69 anya- és 11 leány-egyházban az ev. ref. 
vallásúak lélekszáma : 47.871 ; felekezeti oskola volt: 67 ; tanult: 
3367. Az 1894—5. oskolai évben önálló felekezeti oskolája c^ak 
45 van, államilag segélyezettel együtt : 48; tehát 19 oskola szűnt 
meg végképpen, mint felekezeti oskola. Azonban, ha alaposan vizs
gáljuk meg tanügyi állapotunk fejlődését: örvendetes haladás tűnik k i 
a huszonhét éves múltból. Vesztettünk felekezeti oskoláink számában, 
de nyertünk az oktatás általánossága és intenzitása által. Mert év
tizedekkel ezelőtt minden anya-, sőt a leány-egyház is, ugy, a hogy 
lehetett, fentartotta felekezeti oskoláit; tanítottak kántorok, rekto
rok (végzett theologusok), léviták, irni, olvasni tudó felfogadott 
laikusok, néhol ügybuzgó lelkészek, legtöbb helyen csak a téli idő
szakban 3—4 hónapon át, sőt volt olyan egyházközség is, hol 
mindössze hat heti tanfolyammal is beérték. Tanult, 1868-ban, lé
lekszám aránya szerint az ev. ref, lakosságnak alig 7°/ ü-a. Jelenleg 
van : 62 anya-, 12 leány-, 3 társegyházközség, 4 körlelkészség, 19 
szórványos egyház ; ezekben az ev. ref. vallásúak lélekszáma : 51.740. 
Van 45 önálló felekezeti oskola, 3 államilag segélyezett, 32 tisztán 
állami, 12 községi oskola ; továbbá van: állami óvó 3, községi 2 
Wesselényi-Egylet által fentartott oskola 1? óvó 1. Ezekben az os
kolákban tanult az 1894—5 isk. év folyamán : 7004 ev. ref. vall. 
6—15 éves növendék; tanult tehát az ev. ref. vallásnak népessé-
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gének 13*5 %-a. — Megértette népünk valahára, hogy minden nép
nek saját küldetése van s hódolt a törvénynek és mint a növény, 
virága pompájában, gyümölcse gazdagságában értékesül: a gyarló 
felekezeti oskoláknak államivá, községivé tételével életre ébredt el-
ösmerést nyert és a közművelődés igéivel halad előre, fokról-fokra. 

A deési egyházmegyében, a most fennálló kilencz felekezeti 
oskolában, a népnevelés, törvénykövetelte módon fejlesztetvén, a ve-
gyesajku községekben a magyar nemzeti szellem fejlesztésére erős-
bitőleg hatott. A hói nagyobb eredményt nem idézett elő, ott az 
anyagi szegénység volt gátló akadály, ezt egy pár oskolánknál el-
enyésztette az állam, nyújtott segélyével; nemkülönben Kendi-Lóhán 
és Hosszufalván a gróf Teleki-udvar, mely a tanító fizetéséhez, s 
a taneszközök beszerzéséhez évek óta tekintélyes segélyével járult. 

A nagysajói egyházmegye 1862-ben öt anyaegyházban és egy 
leányegyházban tartott fenn oskolát. Átkapcsoltatván ide a gör-
gényi egyházmegyéből egy anya- és egy leány-egyház, a széki egy
házmegyéből pedig hat anya-, négy leány-egyház : felekezeti oskolánk 
száma 19-el szaporodott. Jelenben csak két felekezeti oskolája 
van, a tekéi, mely egy tanerővel saját erején tartja fenn magát, 
45 tanköteles gyermekkel, és a szász-mátéi, mely államsegélylyel 
tartatik fenn, 90 tanköteles gyermekkel. Az állami oskolák felállítása 
alkalmával, hét egyházközségünk kötött szerződést az államkor-
mánynyal, a mennyiben oskolai helyiségeiket átbocsátották állami 
oskolai helyiségekül s ezzel szemben kikötötték, hogy egy-egy tanító 
mindig ev. ref. vallású legyen, a k i a kántori teendőket teljesiti, az 
egyház által fizetendő külön díjért. 

A görgényi egyházmegyében. A népoktatás törvény által való 
szabályozása csak jó t hozhatott s főképpen a kötelező népoktatás 
kimondása által »a fejsze a fáknak éppen gyökerekre vettetett.« 
1848 előtt jobbágyokat tanítani, még nem igen járta, 1868 előtt 
pedig leánygyermekeket nem mindenütt taníttattak. 

Az 1868. évi X X X V I I I . t. cz. megszabja a tanítás alakját és 
anyagát, s bár egyházkerületünkben még az 1876. évi XXVIII . t.-cz. 
után csak 1878-ban adatik k i a »Tanterv, utasítás és rendszabá
lyok^ a tanítás mégis mindjárt a törvényhozás után a rendes ke
rékvágásba indult és foly egészen a mai napig, úgy, hogy bátran 
szorítkozhatunk itt egyházmegyénk oskoláinak inkább külső tör té
netére. 

Az 1868 évi XXXVII I . t.-cz. 42 oskolát talál egyházmegyénkben, 
u. m.: Abafája, Beresztelke, M.-Bölkény, E.-Csinád, K.-Ilye, Disznajó, 
Erese, Unoka, Felfalu, K.-Fülpös, N.-Fülpös, Gernyeszeg, Holtmáros, 
P .-Keresztúr, Komlód, Sz.-Erked, Köbölkút,. Körtvefája, Magyarő, 
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Oroszfája, Ölyves, M.-Péterlaka, Póka, Toldalag, Radnótfája, M . -
Régen, Sz.-Régen, Sáromberke, E.-Szengyel, Sárpatak, Görgény-Szt.-
Imre, Görgényüvegcsür, Vajdaszentiván, Uzdiszentpéter, Tuson, Ded-
rádszéplak, Szászludvég, Tancs, Teke, M.-Ujlak, M.-Zára és M.-Vécs. 

Ezek közül pap tanítóság: Komlód, Nagyercse, Oroszfája, M . -
Ujlak. 

Lévitatanitóság: Kisilye, Unoka, Toldalag, Szászerked, E . -
Szengyel, Üvegcsür, Tuson, Sz.-Ludvég. 

A többi helyeken rendes kántortanitóság. 
Idők folytán Kisfülpös is paptanitóság lett, most csak ez évben 

pedig lévitatanitósággá lett állami oskolával. Oroszfáján szintén 
lévitaság lett, úgy, hogy jelenben paptanitóság csak: Nagyercse, 
Komlód és M.-Ujlak. 

A lévitatanitóságok közül teljesen megszűnt 1868 óta S z -
Erked, Üvegcsürön 1882-ben állami oskola lett, Sz.-Ludvégen éppen 
ez évben fejeztetett be az állami oskola szervezése. Pagocsán 
1890-ben egészen új lévitatanitóság szerveztetett, úgy, hogy jelen
ben ilyen oskolák: Kisilye, Unoka, Toldalag, E.-Szengyel, Tuson 
és M.-Pagocsa. 

Államivá lett még: Ölyves, 1879., Vécs 1877. 
Építkezés tekintetében is korszakalkotónak mondható az 1868 

év utáni idő. Díszes és még a mai kor kivánalmainak is teljesen 
megfelelő oskola azelőtt csak Gernyeszegen volt, hol gróf Teleki 
Domokos »a népért a néppel« már 1862-ben díszes oskolát és ta-
nitói lakást építtetett. 

Abafáján, hol Réthy Lajos akkor nevelő, most tanfelügyelő, 
kezdeményezésére 1866-ban állíttatik fel az oskola rendes tanítóval 
(azelőtt a pap tanított.) Kezdetben csak a tanítói lakás hátulsó 
szobájában folyt a tanitás, 1891-ben új és czélszerü oskolát épített. 

Építés volt: Köbölkuton 1877. 
Beresztelkén 1865 és 1892. Körtvefáján — 1875. 
Bölkényben 1853 » 1893. Magyaron — 1894. 
Erdőcsinádon — 1892. Pókában — . 1859. 
Disznajón — 1894. Toldalagon — 1892. 
Nagyercsén 1892. Péterlakán — 1893. 
Bálában 1869 » 1895. Rádnótfáján 1840 és 1869. 
Unokában 1870 » 1891. Sz.-Régen 1860 » 1893. 
Felfaluban — 1881. Sáromberke 1824 — 

Nagyfülpösön 1866 — E.-Szengyel — 1894. 
Gernyeszegen 1862 — Sárpatak — 1885. 
Holtmaroson — 1891. Görgény - 1865. 
P.-Kereszturon 1863 » 1894. V.-Szentiván 1740 » 1860. 
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Uzdiszentpéteren 182-S-ig és Tusonban 1832-ig paptanitőság 
volt.' Ltidvégen a tanítói hivatal 1858-ban állíttatik fel a papi 
alapból. 

Az utolsó négy-öt évtized tanügyi fejlesztésére sokat tett Benko 
János, esperes, k i Szabó József, felfalusi pap és jegyző s Garda 
Márton, sáromberki pappal, a hangoztató módszert oskoláról-oskolára 
járva, vezette be. Mondják, hogy némely eloláhosodott faluban, 
maga nyírta és fésülte meg a hosszuhaju magyar gyermekeket. 
Mint adminisztrátor szigorúan ügyelt az oskolai rendszabályok meg
tartására. 

Oskoláink mindenütt, de főképpen az oláhlakta mezőségen. 
magyar nemzeti missziót tel/esitenek. Első helyen áll itt Tuson, 
hol Török Lőrincz, egy szegény lévita, megtanította a községet 
magyarul beszélni és talán (?) még érezni is. Utána következik a 
fiatal m.-pagocsai oskola. Egyebütt is számos jóravaló és minden 
tekintetben számottevő oskolánk van, pl, Beresztelkén, Radnótfáján, 
Magyaron, Körtvefáján. 

Egyházmegyénk oktatásügye fejlődése tehát életképes volt. A 
maga lábán járt . Táplálkozni tudott abból a szegényes kálvinista 
talajból, melyben gyökerezett. De talán ezzel el is érte fejlődésének 
határpontját, mert, hogy a folyton fejlődő igényeknek tovább meg
felelni, csak állami segítséggel lesz képes, bizonyos. (Mondja Csekme 
Ferencz, e. m. tanügyi előadó.) 

A marosi egyházmegyében 1868-ban volt 79 oskola. Ebből 
államivá alakult át azóta 2 oskola, községivé 4, megszűnt 1, tehát 
az apadás 7, s igy maradt volna 72 felekezeti oskola, de azóta 
újonnan alakult 4 oskola (nem számítva ide a két részre szakadt 
kibédi oskolát), tehát jelenben fentartanak az egyházak 76 oskolát. 
E számban benne van a makfalvi Wesselényi-oskola is, melynek 
fentartási költsége a Wesselényi-alapitvány terhére, tehát nem az 
egyházközségre esik, de mind az alapítvány, mind az oskola fe
letti felügyeletet egyházi főhatóságunk gyakorolja. Ezen oskolákban, 
tanult összesen 7116 tanuló, a mely számban a községi és állami 
oskolákban levő református tanulók száma is, valamint a másfele-
kezetü oskolákba já ró tanköteleseink száma is benfoglaltatik. A 
tisztán a mi egyházközségeink által fentartott oskolákban a tanulók 
száma 6181. Önállóan fentartott oskoláinkban működik összesen 
80 tanító.. Ezeknek fizetésére biztositnak oskolafentartó egyházaink 
összesen 20,779 frt. 93 krt, s az 1893-ik évi X X V I . t.-cz. értelmében 
300 frtra leendő kiegészítés czéljából 60 oskola kér 8259 frt. 54 kr% 
állami segélyt. Ha ezt megnyerik, a tanítói fizetések fedezete lesz 
29,039 frt. 48 kr.; minek következtében 15—16 tanítónak fizetése 
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300 frton felül, a többié is legalább 300 frt. lesz. Az egyházmegyénk
ben levő 76 oskola közül 1868 óta, vagy kevéssel azelőtti időben, 
egészen újra épült 48, átalakíttatott 17, s igy jó karban van össze
sen 65, rosz állapotban van 11. Az oskolák tanszerekkel és esz
közökkel tűrhetően el vannak látva. 

A küküllői egyházmegyében 1868-ban 42 felekezeti oskola 
volt. Az anya-egyházak közül csak Erzsébetvárosnak nem volt os
kolája és tanítója. Az időben az oskolák értelmi színvonala alanti 
fokon állott. Az egész egyházmegye területén csak 1132 növendék 
já r t az oskolába. Ezek tudása az iráson, olvasáson, kevés számoláson 
és vallástanuláson kivül ritkán terjedt. Az oskolahelyiségek szűkek, 
sötétek, felszereletlenek voltak. — Tíz évvel később, 1878-ban, már 
az állami intézkedés kezd kisérteni egyházmegyénkben; maros-szent-
benedeki és dicsőszentmártoni oskoláinkat államosítva találjuk. Az 
akkor egyházmegyénk kötelékébe tartozó Maros-Ludason is községi 
oskola szerveztetett. Az 1868 évi népoktatási törvény hatása abban 
nyilvánult, hogy tiz év alatt a tanulók száma 35° 0-ot emelkedett. 
Ekkor már a 2414 tankötelesből oskolába já r t 1656. Eredmény 
azonban kevés látszik mégis, főleg azon az okon, hogy a tanítói 
kar a régi rendszer hive maradt s ha volt is egyik másikban hiva
tása iránt nemes ámbiczió, rendes oskolát vajhmi ritkán tarthatott, 
ezt is csak a téli hónapokban. 1878-tól 1888-ig is észlelhető a foko
zatos haladás. Bodoni, medgyesi, küküllővári, nagy-teremi és terejn-
ujfalusi oskoláink államosittattak. Korod-Szt.-Mártonban községi os
kola létesült. A tankötelesek száma 2525-re, a tanulóké 1689-re emelke
dett. 1887-ben a vizitáczió-rendszer megváltozásával, jelentékenyen 
előtérbe lépett a tanügyi előadói intézmény. Egyházmegyei tanácsunk 
sokat tett, a tan- és óra-tervek bekérésével, az ellenőrző oskolai 
jegyzőkönyvek pontos vezettetésével, a köri lelkészek évnegyedes je
lentésének bekivánásával és a tanügyi előadó koronkénti látogatá
sával, úgyszintén az évi zárvizsgálatok ellenőrzésével, stb. Szóval, min
den megtétetett a korszerű haladás és előmenetelre nézve. Azonban, 
ha oskoláink mindamellett még sem versenyezhetnek az államiakkal, 
ennek egyik lényeges oka, hogy a községi elöljáróságok, maga a 
közigazgatás, mint külső hatóság, nem sokat törődik oskolaügyünk
kel. — Jelenben van 27 önálló felekezeti oskolánk, 13 állami, 1 
községi s 3 külső segélylyel fentartott felekezeti jellegű oskola egy
házmegyénkben. Tanköteles 6—12 éves 2739; 13—15 éves 858; 
együtt 3597. Tanuló 6—12 éves 1927; 13—15 éves 415; együtt 
2342. Ezek a számok nyilván bizonyságot tesznek az újabb idők 
sikereiről. (Mondja Nemes Árpád, e. m, tanügyi előadó.) 

Az udvarhelyi egyházmegye elöljárósága legkésőbben látta 
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be, hogy a községi és állami oskolák szervezése -mekkora előny
nyel j á r az egyházközség anyagi megerősödésére, s e miatt megyéje 
területén, há rom állami s négy községi oskola kivételével, községi 
és állami oskolák csak a közelebbi időben szerveztettek. Kiválóan 
fontos esemény számba megy itt a tanítói fizetésnek 400 frtra való 
kiegészítése. Egyedül a rugonfalvi tanító fizetése nincs kiegészítve, 
a többié kivétel nélkül 400 frt. Ez idő szerint há rom olyan nyugal
mazott tanító él egyházmegyénkben, kik túlkorosságuk miatt nem 
vétettek fel az országos tanítói nyugdíjintézetbe, kiknek nyugdíja
zásával az egyházközség van terhelve, holott az évi 12 frt. n}aigdij-
illetéket mindig köteles volt fizetni. Egyébiránt, felekezeti tanítóink 
kivétel nélkül mind oklevelesek; tantermeink a népoktatási tör
vénynek megfelelők, sőt a közelebbi években díszes tantermek és 
tanítói lakások épültek. 

Az erdővidéki egyházmegyében, a) A k.-ajtai ref. egyházköz
ségben már a régmúlt időkben virágzó oskolázás volt. Már 1795 
évben a fiú- és leány-tanulók elkülönítve taníttatnak két tanító 
vezetése alatt. 1868-ban az egyházközségnek egy oskolája van két 
tanítóval, teljesen az egyházközség által fentartva. Az egyház
község 1868 óta önerején két oskolát építtetett, egy leányiskolát 
1873-ban és egy fiúoskolát 1894-ben, mintegy 14,000 frt értékben..A 
tanulók száma megnövekedvén, 1895 elején szerveztetik a harma
dik tanítói állomás, az állam által fizetendő 300 frt segély mellett, 
egyebeket az egyházközség fizet a tanítónak. Tanulóinak összes 
száma 206. — b) Száraz-Ajtában felekezeti oskolánk már a mult 
században virágzó állapotban volt, a mi a meglevő adatok szerint 
kitűnik abból, hogy már 1758-ban két tanítója van, kik közül az 
egyik mint leány tanító és harangozó működik, a másik mint kán
tortanító, ennek fizetése a rendes kepe (egy kalangya őszi és egy 
kalangya tavaszi gabona), a leánytani tó fizetése négy-négy kéve őszi 
és tavaszi gabona. Ezen állapot tart egész 1872-ig, mikor a leány-
tanitóságtól elválasztatik a harangozóság s fizetését 200 ír tban álla
pítják meg. A fiúoskola épül 1848-ban, a leányoskola 1871-ben. A 
fiú oskola idővel alkalmatlan lévén a tanításra, végre 1892-ben épit 
az egyházközség egy szép emeletes oskolát, mely a törvény köve
telményeinek mindenekben megfelel. Az oskola ma i s önállóan fen
tartott ref. oskola egy fiú- és leány-tanitóval, kik közül a fiú-tanító 
egyszersmind az egyházközség kántora is. A kántor-tanító fizetése 
terményben és pénzben évi 500 frt, a leánytanitőé 450 frt s mind
kettőnek szabad lakás. Tanköteles száma: 240. — c) Kis-Baczon-
banj l 868-ig és azután is egy felekezeti oskolát tartott fenn az egy
házközség. Anyagi erejének gyengesége végre arra az elhatározásra 
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vezette a székely közbirtokosságot, hogy az egyházközség számára 
egy szép, két tanteremből és tanitó! lakásból álló iskolát építsen, 
a mi 8000 frtba került. Ebben az oskolában tanított a kántor-tanító, 
míg 1893 évben betegsége miatt nyugalm áztatta magát. A csekély 
jövedelmű kántor-tanitói állomás kétszeri hirdetés után is pályázó 
nélkül maradván, 1895 elején az oskola államivá tétetett. Az egy
házközség és állam között létrejött szerződés szerint, az egyház
község átadta oskoláját az államnak, használat végett, örök időkre, 
azon kikötéssel, hogy a férfi tanitó egyszersmind ref. kántor is. 
Nyeresége az egyháznak ezen államosítás, amennyiben egy tanitó 
helyett kettőt kapott az ál lamtól: az egyik nőtanitó ; az oskola 
teljesen felszereltetett. — d) Nagy-Báczon oskolája a legrégibb osko
lák közé tartozik s itt már a mult század közepén a nevelésügy 
virágzott. E század elején azonban hanyatlás áll be az oskola éle
tében. 1809-ben a leány-tanítói állomás a harangozói teendőkkel 
összeköttetik s a csekély fizetésre nem igen lehet képzett embert 
találni, a kántor pedig képtelen volt, egymaga a nagyszámú gyer
mekeket .tanítani. A harangozó tanította a leánygyermekeket, hogy 
milyen eredménynyel, bizonyítja azon körülmény, hogy abból az 
időből ritka azon asszony, k i írni-olvasni tud. Ily viszonyok között 
találta a n.-baczoni felekezeti oskolát 1868. év s igy volt egész 
1875-ig. A népoktatásügyi törvények hatása alatt, először 1875-ben, 
másodszor 1877-ben véglegesen kimondatik az oskola községiyé 
átalakítása s a zavaros oskolaügyek rendezés alá kerülnek. Az 
addigi rosz oskolák helyett, 2723 frt. államkölcsönnel, egy díszes 
oskola-épület emeltetik három tanteremmel. A kántor, mint köz
ségi tanitó, nyugalmaztatik s há rom rendes, okleveles tanitó intézi 
a tanítást. Tekintettel azonban a tanulók nagy számára, 1893 év
ben rendszerésittetik a negyedik tanítói állomás s most három férfi 
és egy nő-tanító vezetik a n.-baczoni államilag segélyezett községi 
elemi oskolát. — e) Bardocz felekezeti oskolája 1868-tól folytono
san egy kántor-tanító- vezetése alatt állott. Az oskola maga egy 
rozzant épület volt, hiányos tanszerekkel és taneszközökkel. A kán
tor-tanító csekéty fizetéssel, küzdve a megélhetés nyomoraival, 
végezte az oskolai teendőket. Ily körülmények között az oskola
ü g y n e m is lehetett valami virágzó, annyival is inkább, mert a 
tanulók száma is nagyobb volt, hogy sem egy tanitó alaposan 'ta
níthatott volna. Az 1893-ik évben építtetett az egyházközség egy 
két tanteremmel biró oskolát fából, mely a kívánalmaknak meg
felel; de tanitó még mindig csak egy volt. Történtek .-kísérletek, az 
oskolának községivé tételére, de nem sikerültek. Végrej 1894-ben 
utaltatott 300 frt. államsegély a második tanítói- állomásra, de 
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pályázó nem jelentkezett. Most folyamodott az egyházközség az 
államhoz, hogy a tanítók fizetése 400—400 frtra emeltessék, ^ t a 
nulók száma 137. — f) Bibarczfalvának 1868-ban egy felekezeti 
oskolája volt a kántor-tanitó vezetése alatt. Az oskola egy egészségte
len, rozzant viskó volt, a melyben kilenczven-száz gyermeket kellett 
tanítani. Minthogy az oskola nem felelt meg a törvényes kívánalmaknak, 
az egyh. községnek pedig nem volt anyagi ereje azon javítani, 1882-ben 
átváltozott államilag segélyezett községi oskolává. A régi kántor-
tanitó, 'mint községi tanító nyugalomba ment. Jelenleg van két 
okleveles tanítója. — g) A bodosi ref. egyházközségnek 1868 előtt 
és után is egy felekezeti iskolája volt a kántor-tanitó vezetése alatt. 
A csekély, alig 170 frt. fizetésen tengődő kántor-tanitó, egy a kívá
nalmaknak meg nem felelő oskolában tanított egész 1889-ig, a mikor 
a gyenge anyagi tehetségű egyházközség új oskolát építtetett, mely 
a kor kívánalmainak megfelel ugyan, de hiányos a felszerelése. 
Ebben az iskolában történik a tanítás egész 1893 szept. hóig. A z 
oskola községivé lett 1895rben, van egy tanítója, a k i egyszersmind 
ref. kántor is. — h) Bölönben a kicsiny ev. ref. egyházközségnek 
1690 óta felekezeti oskolája volt s bá r kántór-tanitói a csekély fize
tés miatt gyakran változtak, az iskolára kiváló gondot fordított. 
Ezen egyházközség oskolájának legnagyobb veszedelme volt, a hívek 
minden nagy gondja mellett is, hogy tanítóinak fizetése 1868 előtt 
és után is egy darabig szerfelett kevés lévén, a tanítók kénytelenek 
voltak, gazdálkodással foglalkozni s igy a tanításra nem sok idejök 
jutott. A régi alkalmatlan oskola helyett 1891-ben új, csinos osko
lát épít az egyházközség, melynek felszerelése kielégítő, de a tan
szerek kiegészítésre várnak. A tanító jövedelme ma már, a törvény 
követelménye szerint/rendezve van. — i) Fülében jelenleg két tanító 
veheti az önállóan fentartott felekezeti oskolát. Az egyik tanító 
egyszersmind kántora is az egyházközségnek. Tanulók száma: 239: 
— k) Magyar-Hermányban ev. ref. mesteri állomás 1759-ben szer-
veztetik s az első oskola-mester állomását 1760-bari foglalja el. 
Ezen időtől fogva egy oskola-mester tanítja a gyermekeket egy 
vegyes oskolában, egész 1875-ig. Ebben az időben a tankötelesek 
száma akkorára emelkedik, hogy egy tanító' egy oskolában azokat 
tanítani, nem képes. Egy második oskola építését és második tanítói 
állomás szervezését az egyházközség anyagi ereje nem bírván meg, 
1875-ben az oskola államilag segélyezett községivé változik, két taní
tóval. A régi használhatatlan oskola helyett, 1880-ban épitenek egy 
emeletes szép oskolát. A kántor-tanitó, mint községi tani tó, nyugal-
maztatott s csak a kántor i teendőket végzi. — 1) A köpeczi ref. 
egyházközségnek egy osztatlan felekezeti oskolája volt 1868-ban, s 
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ebben a kántor-tanitó oktatta a növendékeket egy tanteremben 
egész 1878-ig. Ebben az időben a tanulok nagy száma miatt tör
vény értelmében szükségessé lesz a második tanítói állomás szer
vezése és a második tanterem berendezése, a mit az egyházközség 
önerején megteremt s már 1878-ban két tanitó vezeti a fiú- és leány
osztályra osztott oskolát. Oskolája 1861-ben épült; szűkes alacsony; 
ma már nem felel meg a kívánalmaknak s éppen ezért az egyház
község a jelen 1896. évben 2000 frt költséggel új oskolát épít két 
tanteremmel 80—80 növendék számára. Költségvetése egyházilag 
már el van fogadva. A tanulók száma: 104. — m) Az olaszteleki 
egyházközségnek 1868-ig s azután 1895-ig egy felekezeti oskolája 
van a kántor-tanitó vezetése alatt. A kilenczvenes években úgy fel
szaporodnak a tankötelesek, hogy a kicsiny oskola be nem fogad
hatja s egy tanitó nem képes, velők kellőleg foglalkozni. Ennélfogva, 
az 1895 évben államilag segélyezett községi oskolává változik át. 
Egyik községi tanitó egyszersmind kántor is. — n) A száldobosi 
ref. egyházközségnek ősidőktől fogva mindig egy felekezeti oskolája 
volt s igy találta az 1868-ik év is. Ezen oskola a kántor-tanitói 
lakon, egy szűk, egészségtelen szobában volt egész 1880-ig, a mikor 
törvény értelmében kényszeríttetett az egyházközség egy űj os
kola építésére. Az egyházközségnek pénze nem lévén, a közbirto
kosság építtetett, a falu közepén levő puszta helyre, a községházá
val egy fedél alá, a kor kívánalmainak megfelelő felekezeti oskolát, 
1200 frt értékben. Ezen oskolát ma is a nemes székely közbirtokos
ság gondozza. 1894-ben, tekintettel a tankötelesek nagy számára, az 
a l lamkormáuy egy második tanitó fizetését magára vállalja. A tanulók 
száma: 158. — o) Nagy-Ajtán a ref. egyházközség 1874-ben osko
láját községivé változtatta. — p) Barothon az ev. ref. leány-egy
házközség 1860-ban épiti első oskoláját, Ugyanis, a Zathureczky-
család buzgó támogatása mellett, keletkezik egy mozgalom, 1859-ben, 
hogy a Barothon építendő ref. oskola költségeihez az erdővidéki 
ref. egyházak járuljanak hozzá. A mozgalom eredményre vezet, 
mert az egyházközségek egyen-egyen meghozzák áldozataikat, az 
oskola felépül s 1860-ban átadatik a használatnak. Az oskoláztatás 
rendes menetére bénitólag hat, hogy a kevés fizetés miatt, a lévi ta-
tanitók gyakran változnak s ha a Zathureczky-család áldozatkész
ségében nem részesiti a tanítói állomást, a szegényes jövedelem 
miatt az oskola sokszor zárva marad. De ezen nemes család áldo-
zatot-áldozatra hoz, alapítványt tesz a tanítói állomás javadalma
zására, majd a tanítót asztalához fogadja s teljes ellátásban része
siti. De mindezen áldozatok mellett, a ref. oskola nem felelhetett 

.meg ,á /kívánalmaknak. :.Azr' oskola szűk, felszerelése gyarló, termé-
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szetes fekvése, a nagyközség felső végén, alkalmatlan. Ezen kedve
zőtlen körülmények arra indítják a község ref. híveit, hogy egy 
községi oskola felállítását szorgalmazzák. Végre, 1895-ben szervez : 

tetik a községi oskola államsegélylyel s a ref. oskola ebbe olvad át. 
(Közli Benke Ferencz, e. m. tanügyi előadó.) 

Az orbai egyházmegyében egy ref. felekezeti oskola van, a ta
másfalvi, melyet 1877 óta a polgári község évi 172 frttal segélyez. 
1888-ban új tanterme épült s igy az oskola szellemileg és anyagilag 
jó karban van. E területen 1868-ban tizenhét ref. oskola állott fenn. 
Ezek közül a barátosi és a czófalvi községivé vált, két-két tanítóval 
és díszes új épületekkel. Kovásznán 1868-ban három oskola volt, két 
fin, egy leány. 1875-ben a leányoskola államivá tétetett négy .tanítóval. 
A fmoskolák pedig községivé alakíttattak három tanítóval. Hasonló
képpen községivé változott át a ref. oskola Körösön (1878-ban), Papol-
czon (1873-ban), Páván (1873-ban), Pákéban f 1872-ben), mely 1886-ban 
államivá lett; Szörcsében (1873-ban), Teleken (1872-ben), Zabolán 
(1873-ban) és Zágonban (1872-ben), hol 1868-ban három ref. oskola volt. 

A kezdi ev, ref. egyházmegye 1868-ban tizenhárom anyaegyház
községből állott és ezek mindenike saját erején önálló felekezeti 
oskolát tartott fenn. A tanítást az énekvezér-tanitók végezték. A tan
terem egy födél alatt épült az ének vezéri lakkal. S ha az eső be nem 
esett s falai az összeomlás veszélyével nem fenyegetődztek: kielér 
gitették az akkori kívánalmakat. A szűk s később közegészségi 
szempontból kifogásolt s tarthatatlannak nyilvánított oskola-helyi
ségek tűltömöttsége ellen nem lehetett panasz. A szegénysorsu 
szülők gyermekeiket jószántukból kevesen adták oskolába s ha az 
oskolapadok valamennyire beteltek: a kényszer alkalmazása meg
szűnt. Igy a tanulók létszáma alig tette ki a tankötelesek számának 
65 — 70%-át, mely arányszám azóta javult ugyan, de nem.a kívánt 
mértékben. 

Egyházi hatóságunk és híveink a mily elnézők voltak az os
kolahelyiségeket illetőleg, éppen oly fokozott igényekkel léptek föl a 
tanítóval szemben, a tanítás-eredmény szempontjából. S hogy az 
énékvezér-tanitók feladatuknak megfeleltek, jellemzően igazolja 
azon tény, hogy más felekezetűek is, saját iskolájukat mellőzve, 
szívesen megfizették a fölemelt tandíjat, csakhogy gyermekeik a 
ref. felekezeti oskolába járjanak. 

A nagyobb és vagyonosabb hét egyházközségben ; Dalnok, A l -
csernáton, Felcsernáton, Léczfalva, Albis, Márkosfalva, Mártonfalva 
községekben a fin- és leány-gyermekek külön oskolába jártak. Az 
énekvezér tanította a fiukat s a leány-gyermekek, ősi gyakorlat 
szerint, a harangozok nevelésére voltak bízva. A-harangozok közt 
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volt nem egy, k i a tanításra megkívántató minősültséggel birt s 
énekvezér-tanitói állomásra tartott igényt. És volt rá eset, hogy a 
harangozót az énekvezér-tanitóságra következési joggal (successio) 
választották s mint ilyet, az egyházmegye be is iktatta (ingreminálta). 
Azonban, a túlnyomó rész csak ezermester volt, kik mindenhez 
értettek, de sokratermettségüknek legkevesebb hasznát a tanitás vette. 

Az 1868 évi népoktatási törvény a harangozó-tanitók fölött 
meghúzta a halálharangot. Inogni kezdettek oskoláink s egy ne
gyed század alatt halomra dőlve, romjaik alá temették énekvezér-
tanitóinkat is. 

A kezdi egyházmegyének ma tényleg nincsen egyetlen fele
kezeti oskolája sem. 

Ezen elszomorító valóság oka az egyházközségek szűkös va
gyoni helyzetére vihető vissza és a protestáns szellem lankadására, 
mely a kor szellemének intő szavát bádgyadt közönynyel hallgatta 
és elhallgatta. 

Igaz, nem csekély kiadással és áldozattal jár , alap és fedezet 
hiányában, annyi épületet fentartani, a mennyi egy egyházközség gond
jaira nehezül, de mikor mindezek nem valának, a semmiből nem 
tudta-e megteremteni a protestáns buzgóság? 

Egyházi főhatóságunk az oskolák fentartása mellett foglalt 
határozott állást. Ily szellemben élt és hatott az egyházmegye kor
mányzó testülete is. 

A népoktatási országos törvény életbeléptével, a kultuszmi
niszter megkínálja a községeket oskolahelyiségül díszes palotákkal, 
feles számú tanerővel. A tanfelügyelők ismételt izben sorra kérik 
egyházközségeink beleegyezését az ajándék elfogadásának pártolá
sára. Viszonzásul csak azt kívánják, hogy a községek egy homok
szemet vigyenek, az 5%-ot, pótadóban, a tudományok csarnokaihoz 
s áz egyház, mint a haladás zászlóvivője, a világosság fáklyájának 
lángra gyújtását ne ellenezze. 

Akkor nem kellett mindez. Ma minduntalan kérjük, de 
hasztalan. Akkor a miniszter beszámolt, hogy a nevelési czé-
lokra rendelkezésére bizott összeget nem tudta elkölteni. -'Kínálta, 
de nem kellett. Ma ő is kéri, hogy a zörgetéseknek bá r részben 
eleget tehessen. Hiában. 

Kiábrándulás ez első sorban a polgári községekre, melyek ma 
már fizetik az 5% oskolai adót és rovatalokat. Kiábrándulás egy
házközségeinkre, mikor a nevelést elvégre is kénytelenek voltak 
átadni a községeknek s látjuk, hogy községeink nagy részébén, 
mint a felekezeti oskolák fennállása idejében, úgy ma is, sok kí
vánni valót fenhagyó, sőt nem egy helyen törvény ellenére szűk, 
sötét bérházakban foly a tanitás. 
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A népoktatási törvény hatását kicsiny és nagy egyházközsé
geink egy arányban érezték meg. Amott törvényszerű oskölahelyi-
ség, itt a harangozok helyett oklevéllel biró tanítók alkalmazása 
volt elodázhatatlan. A dologi és személyi reform egyiránt fedezetet 
követelt. Az egyházközségek sok oldalról igénybe vett s az évi 
rendszeres fizetendőségekkel teljesen kimerített pénztára újabb ter
hek elvállalására s azok állandó viselésének biztosítására fedezettel 
nem rendelkezvén, s új jövedelem-forrás nyitására út és mód nem 
kináikpzván, a törvény életbeléptetése után azonnal beállt a vajú
dás és nem sokáig váratott magára a válság. Útvesztőbe jutottak 
az egyházközségek s czéltévesztett ide-oda kapkodásukban a k i 
bontakozásra vezető út meg nem találása tűnik k i . 

Polgári és egyházközség egyetértésben vannak az állami oskola 
létesítése elleni állásfoglalásban s ezzel eldöntötték az oskolák jelle
gét is, hogy ne az előnyösebb állami, hanem a községi jelleg az ő 
rideg közönyével és szegénységével uralja a tanügyet, s kicsinyes, 
nem egyszer felekezeti ellentétes érdekek befolyásolják a tanügyet. 

Ily irányban indul meg 1873-ban az átalakulás, mikor Már-
kosfalván egyházmegyénk első ref. felekezeti oskolája községi ala
pon szerveztetik. Ezt gyorsan követik Dalnok, Karatna, Maksa, 
Torja. Mig Albis és Felső-Csernáton, a mi megtartható a felekezet
nek, ahhoz görcsösen ragaszkodhak; de mert két tanítói állomást 
tartani fenn, erőtelenek, kétfelé osztják iskolájukat s felét az ének-
yezértanitóval megtartva, a másik tanítói állás szervezését a polgári 
község vállalja el s szervezi a felekezeti oskola kiegészítésére a 
községi oskolát. 

Oskoláink fele része 1878-ig meghajolt a körülmények kény
szerének. Elveszítette, feladta felekezeti jellegét; de eltaszította a 
felajánlott hathatós támaszt, az állam segítő jobbját. A gyenge egy
házközségek az erőtelen polgári községekre támaszkodtak. 

Alcsernáton a harangozó-tanitó helyett, épületeit romlásnak 
engedve s a jövővel nem vetve számot, tanítónői állomást szervez, 
összes anyagi erejének a felekezeti oskolára áldozásával. Bita is 
tartja magát. Léczfalván és Martonfalván a polgári község tetemes 
segélylyel járul a ref. felekezeti oskolák évi szükségleteinek fede
zéséhez. Ezen oskolák, a népoktatási törvény életbe lépése után, 
húsz évig megtartották jellegüket. Mígnem az oskolai épületek el
avultak s szőnyegre hozta a szükség az oskolaépités ügyét. 

Végzetüket ezen oskoláink se kerülték k i . Az oskolák, fentar-
tása felemésztette, évről-évre minden erejét elnyelte ezen egyház
községeinknek. Erőgyűjtésre, alap létesítésére nem maradt felesleg. 
A. kimerültség még a község segélye mellett is érezhető lett 

15* ; 
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Azért csak tovább harczolták az élet harczát a végkimerü-
lésigy mígnem rajtuk is betelt: »elhulltanak legjobbjaink . . . « 

Az országos közegészségi felügyelők évről-évre megvizsgálván 
oskoláinkat: az épületekben, a berendezésben mindig találtak hiányt, 
újítani, javítani valót, a mint tényleg volt is. Végül, tágas tantermek 
létesítését sürgették. Mire egyházközségeink anyagi erővel nem ren
delkezvén, jött a megintés egyszer-kétszer, s hogy az oskolaszobák 
fogyatékossága miatt az oskolák bezárásával a tanügynek fennaka
dása ne legyen ; egyházközségeink kivétel nélkül belenyugodtak a 
felekezeti oskolák feladásába s más jellegű oskolák szervezésébe; 
minek kivitelét nagy mértékben elősegítette az, hogy 1888-on kezdve, 
ezen egyházmegye hatósága nem ellenezte, sőt a helyzet tarthatat
lanságáról meggyőződve, elősegítette s a felsőcsernátoni fiúoskola 
kivételével, be is fejezte egyházmegyénk összes felekezeti oskolái
nak Dalnokon és Mártonfalván állami, más egyházközségeinkben 
községi alapon szervezését. (Közli Bodor Géza, e. m. tanügyi előadó.) 

3. A, marosvásárhelyi ev. ref. egyház oskoláinak tör
ténete. 

A marosvásárhelyi ev. ref. egyháznak az oskolaügy, már ke
letkezése első idejétől fogva, mindig kiváló gondoskodása tárgyát 
képezte. A »Schola Particula«, melynek nevével, mint a nemzeti 
fejedelmeink által anyagilag is támogatott oskoláéval, már a 16. 
század második felében találkozunk, »a ref. egyház gondozása, fel
ügyelése és támogatása mellett terjesztette a szellemi világosságot 
a bérezés székely föld lakói között 1718 április hó 30-ig«, a midőn 
is »a sárospataki főoskolának itten maradott fele része ekklésiánk 
oskolájával egyesült«, a mint a ref. konsisztorium egy^ 1838-ban 
kelt s a ref. főoskola tanári karához, ugyancsak oskolaügyben, in
tézett átiratában mondja. 

Ennek megtörténte után, a mint később kelt okiratokból lát
ha tó , az egyház figyelme, miután a fiunevelést az egyesült oskola 
által biztosítva látta, inkább a leánynevelés felé fordult. Erre nézve 
legrégibb okiratunk csak 1773-ból kelt ugyan, de ebből eléggé vi
lágosan kitűnik, hogy a leányoskola már évekkel ezelőtt keletke
zeti és működöt t . A szóban levő okirat Páppai Katalin, Torjai 
János kántor özvegyének, ki »a leányoskola megmaradhatásában<' 
segitségül kívánván lenni, 1770 febr. 2-án kelt végrendelete, melyben a 
leányoskola részére 50 mfrtot hagy, hogy ezen összeg kamatjának 
fele a tanitó fizetésének pótlására, fele pedig az oskola egyéb szük
ségletére fordit tassék. 
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Ugy látszik, azonban, hogy a polgárság az oktatással, melyet 
a fiúk ebben az időben a ref. kollégiumban nyertek, nem voltak 
megelégedve s azt a gyakorlati élettel összhangzóbbá akarták tenni; 
legalább erre vall Trencséni uramnak egy 1802 decz. 9-én kelt s 
a kollégium kurátoratusához és proffessoratusához intézett beadványa 
»egy magyar oskolának felállításáról készített tervvel* A kurá-
torátus azonban azzal az indokolással, hogy a kollégiumnak ezen 
czélra nincs alapja s azok, a kik ezen oskolának felállítását sürge
tik,gondoskodjanak alapról is, a beadványt elutasította. Ezen ha
tározatban a »magyar pskola« sürgetői nem nyugodtak meg, ha
nem a főkonzisztoriumhoz folyamodtak. Legalább ez tűnik k i a 
főkonzisztoriumnak 1803-ban kelt s a kurátorátushoz f e intézett 
leiratából, melyben »a projektált polgári okola* iránt« véleményt 
kér. A kurátorátus adott véleményében ezen oskola felállítását 
maga is szükségesnek állítja, de a kollégium nem tudja felállítani, 
»hanem a főkonzisztorium az eszközt arra k i fogja mutatni.« 

Az egyház még mindig csak a leányoskola fejlesztését tartja 
szem előtt. A fiűoskola felé csak 1818-ban fordul figyelme, a mi
dőn Elek János, polgár, egy terjedelmes beadványban hívja fel az 
egyház figyelmét a fiúoskola felállítására. Ezen beadványt, mely
nek kezdő soraiban igen találóan mondja szerzője, hogy »a taní
tás és tanulás mesterségétől függ és épül az élet«, a konzisz-
torium véleményadás végett bizottságnak adta k i s igy készült 
Borosnyai L . János tanár ma is figyelemre méltó memoranduma, 
melyben a polgári oskola részére egész részletes tantervet közöl s 
oly életrevaló és gyakorlati irányú tanítási elveket hangoztat, hogy 
még korunkban is figyelmet érdemelnek. 

E tanterv szerzője a polgári oskolát 3 osztályra osztja és pe
dig a kővetkező tananyaggal: 

I. o. 1. Vallás 2; 2. Olvasás 12; 3. Magyar stilus 1; 4. Föld
leírás, közönséges 1; 5. Mesterségek tudománya 1; 6. Természet 
história 1; 7. Szépírás 12; 8. Éneklés 2; 9. Rajzolás 12; 10. Szá
mítás mestersége 1 óra. 

II. o. 1. Vallás 4; 2. Az értelmes olvasás 2; 3. A gondolatok 
irása 4; 4. A földleírása Erdélynek 2; 5. A mesterségek tudománya 
4; 6. Mineralogia, ásványok tudománya 2; 7. Szépírás, metszés 
12; 8. A rajzolása szükséges dolgoknak 12; 9. Mathesis 4; 10. Az 
éneklés, muzsika 2 óra. 

III. o. 1. Vallás 4; 2. Az építés mestersége válogatva 4; 3. 
Épitésbeli rajzolatok 4; 4. A mesterségek tudománya . 4; 5, A 

*•'Polgári'oskola alatt olyan oskolát ért, melyben a latin nyelvel nem 
tanítják. -
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machinák rajzolása, válogatva 4; 6. Természet tud. és fizika, vá
logatva 6; 7. Természeti história 4; 8. A választás mesterség tud. 
v. chemia, válogatva 2; 9. A geometria practica és ennek gyakor
lása á szükségesekben 10 óra. 

Emlitést tesz a tervezetében Borosnyai a testgyakorlásról is, 
de egyelőre a szabadban való sétálást erre nézve elégnek tartja, 

A szép tervet az egyházközség nem valósította meg, legalább 
a tervezett formában nem, sőt az egyház fiúoskolájáról 1820-ból 
csak ezt találjuk feljegyezve a levéltár indexébe : »fiuk névsora, 
kik ezen városban legelsőbben czenzuráztak.« Hogy azonban az 
ügy még sem aludt el egészen, bizonságul szolgálnak Bolyai jegy
zetei és a kollégiumi elöljáróság jegyzőkönyvei. Igy 1828 július 
31-ike kelettel Bolyai saját jegyzeteiben a »Bürger Schule« fa
lainak mikénti építéséről tesz emlitést; a kollégiumi elöljáróság 
1832 évi jegyzőkönyve szerint pedig a polgári oskolába togátus 
Ráduly Sámuel tanítóvá neveztetik a professoratus által, k i azon
ban azon reménynyel foglalja el állását, hogy jövőben valamelyik 
deák klasszisba fog megtétetni; a miből az tűnik ki , hogy a pol
gári oskola kérdését a kollégium vette a kezébe s azt meg is ol
dotta, de, hogy minő terv szerint, arról semmi feljegyzés sem ma
radt reánk. 

Ugyanazon évben a leány- és fiú-oskola részére a konzisz-
torium tervet dolgoztat k i . v_ 

A tanitás anyaga a leány oskolára nézve, »azon természetes 
czélra, hogy a leányg3 rermekek jószívű, erkölcsű, művelt, világos 
értelmű, vallásos személyek, idővel hasznos polgárnak, munkás, ta
karékos házi gazdasszonyok és nevelni, cselédeket kormányozni 
tudó anyák, feleségek legyenek«, a tervezetben a következőkben 
állapittatik meg: 

a) Értelmes olvasás > magyar nyelven«. Tankönyv : Debre
czeni A B C , Camoe Robinsonja, Pápai új-esztendei ajándéka és 
Schnell erkölcsi pé ldái ; &/ i rás ; c) főbeli számadás (aritmetikázás 
főben); d) éneklés; e) vallás, Láczai kis kátéja szerint. 

Fejlettebbeknek, a) »Természet ismertetése, nevezetesebb s ki
vált hazai állatok, plánták, ásványok, levegői tünemények, égi tes
tek, stb.« ; h) »Históriai ismeretek«, általános és hazai; c) »Igen 
rövid Geographia«, bővebben Ausztria és Magyarország földrajza; 
d) »Aritmetika« a mértékek és pénznemek ismertetésével, tekintet
tel a mindennapi élet szükségeire ; e) irás ;:f) vallás. 

A fiűoskola tantervét, tekintettel, hogy a kollégiumban van 
normális oskola s igy az egyház fnioskolája »tulajdonképpen csak 
kezdő és előkészítő intézete lehet a kollégiumbeli normális klasz-
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szisoknak használhatására«, a következőkben állapíttatott meg: 
>>Betüismertetés, Syllabazás, Olvasás, írás, Éneklés, rövid vallási 
és erkölcsi tudomány, az illendő magaviseletre is kiterjedve, egy 
kevés Számvetés, természet ismertetés, gazdasági és diaetetikai 
regulák». 

Ezen tervezet szerkesztői, Hegedűs Lajos, Péterfi József, De-
mény József papok és Szathmári Mihály konzisztor; még ezen 
évben egy rendtartási szabályzatot is szerkesztettek, mely »a Maros
vásárhelyi ev. ref. Sz. Ecclesia kebelében levő fiu- és leány-oskolák 
tanítóinak, kötelességeiké czimét viseli. 

A szervezeti szabályzatban meg van határozva a tanórák száma, 
naponkint négy; a szünidők és a tanév tartama, mely tizenegy hó
napra terjedt. A tanulók évenkint kétszer vitettek felsőbb osz
tályba, u. m. : újév táján és a nyári vizsgálat alkalmával. Az u. n. 
téli vizsgálat újév után való első vasárnapon, a nyári vizsgálat pe
dig július első, illetőleg, második vasárnapján, mely után egy heti 
szünidő volt. 

Behozták a »Becsület«-könyvet, melybe a jó tanulók neveit 
irták he. A fegyelmi büntetések között fel van véve a testi bünte
tés is, de azon megjegyzéssel, hogy a »tanulásbeli fogyatkozást 
kisebbnek kell venni az erkölcsi hibánál s amazért a tanitó soha 
se vesszőzzön.« 

Á tanítóknak kötelességükké teszik az önképzést, mely czélra 
ajánlja »Lacke Munkáját és professor Varga János Elemi Nevelés 
Alapvonalait megszerezni és jól kitanulni« ; kézi könyvül pedig a 
fent emiitetteken kivül a »Gyermekek Barátját és Milotai Gazda
sági Katekizmusát.« 

Kötelességükké teszi a szabályzat a tanítóknak, hogy különö
sen a leánygyermekek magaviseletére, ne csak az oskolában, de 
az utczán is szigorúan ügyeljenek. Az oskola új terve értelmében 
a konzisztorium 1834 jun. 22-én kéri a tanári kart, hogy a leány
oskola részére egy alkalmas tanítót ajánljon a végzett ifjak közül, 
mire a tanári kar Bartók Zsigmond végzett diákot ajánlja. A kö
vetkező 1835 január 12-én már há rom alkalmas ifjú ajánlását kéri a 
konzisztorium az oskolába j á ró leányok tanítására, a minek a 
tanári kar eleget is tesz, ajánlva Balogh János, László Dániel és 
Domokos György végzett diákokat; Ugyanezen évben a leányoskola 
tanítói között Kelemen Péter kántor-tanitó nevével is találkozunk, 

A fiűoskola részére új tanterv és utasítás készítésére kikül
dött bizottságnak 1838 ápril 24-én kelt jelentése szerint, a kollé
giumban ezen évben a normális osztályok meg voltak szüntetve s 
éppen ezért is vált szükségessé az új tanterv készítése. E tanterv 
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szerint a fiuk tanulmányai oly módon bővíttetnek, a mint a leány
oskola részére 1832-ben kelt tantervben már részletezve volt. A 
módszert illetőleg »a Bell Lankaszter, v. kölcsönös tanítási mód«-ot 
ajánlja, mely módszer elsajátítására a tanítóknak a Salamon Jó
zsef kolozsvári tanári intézetébe való küldését javasolja. Elrendeli 
a felvételi és mulasztási napló vezetését és a jó tanulók neveinek 
feljegyzésére a »becsület*-könyvet. A vizsgálatok idejét, az 1832-iki 
szabályzattól eltérőleg, szent Mihály napra és Húsvét utánra teszi. 
E z utóbbi vizsgálat után egy heti szünidőt rendel, a melynek el
teltével kezdetét veszi az új tanév. Megkívánja a szervezet, hogy 
a tanitó ne csak a theologiai, hanem más tudományokból is vizs
gázzék s végül, hogy a tanitó annál nagyobb buzgósággal tanítson, 
fizetését 60 véka búzával javítja, mit a konzisztorium helyben 
is hagy. 

Az egyház eddig csak egy fiúoskolát tartott, az u. n. kis-
templomnáL 

1840-ben az egyház a kis templomhoz kántor-tanítóul Nagy 
Antalt hívja meg, oly kötelezettséggel, hogy a kis templomnál levő 
vegyes oskolát tanítsa. A következő évben az egyház már bővíti 
a várbeli templomnál levő leányoskolát s azt határozza, hogy a 
kis templomnál két osztályt végzett leánykák a kibővített s felsőbb 
leány oskolának nevezett oskolájába menjenek át. 

Hegedűs Lajos, pap, 1843-ban kelt javaslatában ajánlja, hogy 
a fiuk és leányok különöztessenek el, a mit az egyház elvben el is 
fogad s hogy a gyermekek minél jobb eredménynyel tanuljanak, 
az egyház, ha más úton nem, a várossal közösen óvodát állítson. 
Ajánlja továbbá, hogy ne csak a kis-, hanem a várbeli templom
nál is legyen alsó oskola s azt czélszerüen is rendezzék be. 

A leányoskola fejlesztésében az egyház a következő évben 
égy lépéssel megint tovább megy, a mennyiben elhatározta, hogy 
az Incze József halálával megüresedett tanítói állásra jövőre olyan 
tanítót választ, a kinek neje a leánygyermekeket a női munkákban 
oktatni képes legyen s ezért a fizetését 5—600 váltófrtban és tisztessé
ges lakásban állapítja meg. Ugyanekkor Nagy János, a felső leány
oskolában tanitó kántor-tanitónak pedig utasításul adja, hogy jö 
vőre a leányoknak a »mesterségesebb énekeU is tanítsa kottából. 

A leányoskóla fejlesztésének szándéka mellett szól a konzisz-
toriumnak 1844 ápril 24-én kelt s a ref. kollégium tanári karához 
intézett átirata is, melyben kéri, hogy a leányoskolához szükséges 
tanítói állás betöltésére alkalmas végzett ifjak közül ajánljon hár
mat, kik közül a megválasztottat az egyház ^bővebb kiképzés 
végett a tolnai (?) intézetbe küldhesse « Az ajánlott há rom ifjú 
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közül az egyház még azon évben Barabás János végzett diákot 
választotta meg, k i megszakítás nélkül 47 évig működött az egy
háznál, mint tanító s most az egyháztól, a mi mindenesetre szép 
és nemes tett, 500 frt nyugdijat élvez. 

Az egyház tanítói ' ' képzésére mind több s több gondot for
d í t ; 1845-ben a »kölcsönös tanítási mód« elsajátítására Kolozsvárra 
küldi őket, hol a külmagyarutczai és hidütczai oskolában már e 
módszer szerint foly a tanítás s hol, Salamon József proféssor ve-
vetése alatt, a tanítók részére tanfolyam volt berendezve, hol a 
vezetőn kívül Nagy Ferencz, Takács János és Tunyogi Cs. József 
tanárok, utóbbi a gyümölcsfa-tenyésztést tanítva, és Botos István, 
k i a műéneket és kottaismeretet tanította, működött . 

Az oskolaügy javításának kérdése foglalkoztatja az egyházi 
elöljáróságot az 1846-ik évben is. Ugy a fm-, mint a leányoskola 
részére új tervet dolgoztak ki . Meghagyja a kis templomnál a két 
vegyes osztályt Nagy Antal kántor-tanitó vezetése alatt, a várbeli 
templomnál levő két alsó leányosztályt az u. n. »leányok tanítójára«, 
a harmadik felsőbb osztályt pedig az orgonistára bízza. A tanévet 
szent Mihálytól szent Mihályig számítja és egy évben két vizsgálatot 
rendel szent György és szent Mihály napokon s a gyermekek csak 
ez utóbbi vizsgálat után léphetnek át egyik osztályból a másikba. 
Elrendeli az anyakönyv vezetését s a hangoztató mód szerint 
való tanítást 

Az egyháznak az iskolaügy javítása érdekében tanúsított buz
gósága a hívekre is hatással volt. Gati Gáborné-Mátyus Ágnes az 
1847 évben 200 ezüst forint alapítványt tett a leányoskola javára , 
úgy, hogy annak 10 frt kamatja minden évben két szegény, jó maga
viseletű és Tanuló leánykának adassék. 

Alig hogy szentesítve lőh az 1848 évi XIII. törvényczikk, az 
egyház nagy buzgalommal lát hozzá oskolaügyének reformálásához. 
A főkonzisztorium felhívására összegyűjti úgy az egyház, mint főleg 
az oskolákra vonatkozó adatokat Az ekkor összegyűjtött adatokból 
tudjuk, hogy egyházunk abban az időben 5200 lélekből állott, s 
hogy a tanítványok száma 175 (50 fm és 125 leány), s hogy a leá
nyok közül 33 a kis templomhoz tartozó vegyes oskolába, 92 pedig 
a várbeli templomhoz tartozó leányoskolába járt . 

Tanítók voltak Barabás János, Nagy Antal és Nagy János, e 
két utóbbi egyúttal organista is. 

Az egyház oskoláiban a tanítás a szabadságharcz ideje alatt 
sem szünetelt s éppen ezért a városi oskolasegélyt az egyház 1850-ben 
az 1848 és 49-ik évekre is követeli. 

A mint tudva van, 1850-ben a protestáns egyházat a hatalom 
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megfosztotta önkormányzatától , s úgy ennek, mint a nyomott poli
tikai és társadalmi életnek hatása érezhető volt a mi egyházunk éle
tében is. Az oskoláztatás ugyan ez idő alatt sem szünetelt, de az e 
téren való tevékenység már alább szállott. A tervezett új oskola
ház felépitéséVel az egyház felhagyott. A három tanítói állás közül 
is egy megszűnt, s bár a városi tanács folyton sürgeti az egyházat 
oskoláinak fejlesztésére, a felelet egy pár éven keresztül az, hogy 
az egyház anyagi ereje nem engedi a segédtanítói állások szerve
zését; bá r átlátja annak szükségét. Az oskolába já rók száma is csök
ken, úgyannyira, hogy mig 1850-ben a tanítványok száma 145 (36 
fiu és 109 leány), addig 1853-ban már csak 68 (38 fiu és 30 leány.) 

1853-ban a helytartótanács rendeletéből a városi tanács meg
hagyja a konzisztoriumnak, hogy az »oskolaképes« gyermekeket 
irassa össze. Hogy az összeírás miképpen hajtatott végre, nem tudjuk, 
minthogy az erre vonatkozó adatok levéltárunkból hiányzanak; az 
oskolai kimutatások szerint azonban ennek sem volt eredménye, 
mivel az oskolába j á rók száma ezután is alig egy párral növeke
dett. A városi tanács a pontos oskoláztatás tárgyában egyik rendeletét 
a másik után küldi az egyháztanácshoz, de az előbbieknél még 
mindig nem kedvezőbb eredménynyel. 1855-ön kezdve a kormány
tanács a kereskedő- és mester-inasok oskolájának felállítását is köve
teli az egyháztól, a minek az egyház eleget is tesz, s ezen oskola 
vezetésével Barabás János és Nagy Antal tanítókat bízza meg. v 

Az ötvenes évek vége felé a hatalom nyomása csökken s ez 
érezhetővé vált úgy a politikai, mint a társadalmi és egyházi élet
ben is. Az egyház oskoláinak fejlesztését megint napirendre tűzte; 
1857-ben a megszűnt felső leányoskola felállítása tárgyában tanács
kozást tartott, 1858-ban a meglevő tanítók fizetését emeli, s 1859-ben 
űj díszes oskolaépület emelése czéljából tervet dolgoztat k i . A ter
vezett egy emeletes oskola felépítése ugyan elmaradt, de helyette 
a kistemplomnál épített a vegyes oskola részére egy két tanteremből 
álló oskolaházat s ezen kívül a felső leányoskola felállítására nézve 
is a szükséges lépéseket megtette/ 

Mindezekről az egyháztanács 1861 szeptemberében a főkon-
zisztoriumot is értesiti. Ezen felterjesztésből tudjuk meg azt is, 
hogy az oskolák tananyaga czélszerűbben osztatott be, s a tanítás
ban a szemléltetést teszi a tanitás központjává, a mely okból a tan
könyveket kiküszöböli, s a memorizálásnak csak annyiban ad helyet, 
a mennyiben igazat ad azon közmondásnak is, hogy: »Tantum 

* A „felsőleáhyoskola" elnevezést nem a mai értelemben kell venni, mi
után „felsőleány oskola" alatt abban az időben az első és második elemi osztály 
kiegészitésekint felállított 3. és 4-ik osztályt értették. 
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scimus, quantum memória tenemus.« A tananyagot hat évfolyamra 
osztotta be még 1860-ban, de megjegyzi a felirat, hogy nagyon 
kevés növendék tölti ki mind a hat évfolyamot. 

A fiúk számára faoskolát állítanak fel, s a2 oskola részére járat
ják »A népszerű Hírmondót.« A kis templomnál levő vegyes osko
lán és az alsó leányoskolán kivül, az egyház még két külön oskolát 
tart fenn a kereskedő- és mester-inasok részére, melyekben az elő
irt tárgyakat Nagy Antal és Barabás János tanítja negyvenkét pengő 
forint évi külön honorár iumért , a vallást pedig mindkét helyt 
esperesi káplán, Kovács Áron, évi ha tvanhárom frtért. 

A felső leányoskola érdekében még 1857-ben megindult moz
galom 1862 január havában nyert megoldást. Ekkor nyílt meg a 
tervezett felső leányoskola. Megelőzőleg azonban még 1861 szep
tember 22-én pályázatot hirdet az egyház egy nevelőnői és egy 
segédtanítói (férfi) állásra. 

A felső leányoskola, melynek megnyitását Bodola Sámuel püs
pök is többször sürgette, 1862 január havában a 3-ik osztálylyal 
megkezdette működését, s a következő 1863-ik évben megnyílt a 4-ik 
osztály is; ugyanezen évben Ugrai Gyula, theologiát végzett ifjú 
választatott meg a felső leány oskolához tanítóvá. A felső leány oskola 
felügyelete előbb Kovács Áron, lelkész, majd Molnár János, tanár, 
végül, Petri Ádám, kebli gondnok és Péterfi József, esperesre bízatott. 
Majd 1864-ben az oskola részére új terv készítését veszik czélba ; 
de az ezen tárgyban megindult tanácskozások leginkább a tanítók 
fizetéseinek rendezése körül forgott, s e tekintetben igen sajnála
tos eredményeket szült, a mennyiben a képviselőtestületnek 1865 
augusztus 13-án tartott gyűlésében hozott határozat értelmében, a 
felső leányoskola tanítói szept. 1-én kezdve, csak szállást és azon 
tandijt kapják, a mi a növendékektől gyűl. E határozat következ
tében a felső leányoskola tanítók nélkül maradva, 1865 szept. 1-én 
alig négy évi fennállás után, megszűnt. 

Igen jellemző különben oskolaügyünk 1864 és 65-ik évi álla
potára, melyet méltán nevezhetni a marosvásárhelyi ev. ref. egy
ház oskolaügye középkorának, Bodola Sámuel püspöknek 1865 okt. 
4-én kelt s az egyháztanácshoz intézett következő levele: 

»A milyen örvendetes volt mind reám, mind más buzgó refor
mátus emberre nézve annak tudása, hogy marosvásárhelyi népes 
és szép jövedelmű egyházunk egy felsőbb leánynöveldét nyit a maga 
kebelében: éppen olyan kedvetlen és leverő volt előttem, midőn a 
hozzám jöt t tudósitásökból azt kellett látnom, hogy ezen neveidé
nek eddigi fennállása, azon kivül, hogy abban az egyházban sok 
kedvetlen súrlódásokra adott alkalmat, nagyon kevés és fanyar 
gyümölcsöt termett.« 
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A levél további folyamában buzdítja az egy ház tanácsot, hogy 
a felső leányoskola újból való megújítására a szükséges intézkedéseket 
tegye meg; majd szemrehányást tesz az egyház-tanácsnak azért, hogy 
az iskolaügyben aug. 5-én kelt fontos határozatát csak szept. 25-én 
közölte vele, s végül figyelmezteti, hogy: »A mivelés szent ügye 
nagyobb pontosságot kívánna!« 

A püspöknek levele, úgy látszik, hogy a kívánt hatást ered
ményezte, a mennyiben október 8-án már tárgyalja az egyházta
nács, mély a felső leányoskola kérdésében Péterfi József, esperes 
elnöklete alatt egy háromtagú bizottságot küldött ki . A kiküldött 
bizottság azonban a felső leányoskola ügyében semmit sem tett, 
mely okból az egyháztanács 1866 máj. 6-án tartott gyűléséből Szász 
Béla és Szabó Sámuel kollégiumi tanárok és Knöpfler Vilmos kon-
zisztor személyében újabb bizottságot küldött k i , mely bizottság 
aztán minden tekintetben fényesen megfelelt feladatának. Ugyan
akkor az egyháztanács a ref. tankötelesek pontos összeírására nézve 
is intézkedett. 

Ezen bizottság dolgozatából, mely úgy paedeagogiai, mint 
didaktikai szempontból semmivel sem áll há t rább a három évvel 
később megjelent néposkolai tantervtől, tudjuk, hogy az 1866-ik 
évben egyházunk kebelében 463 tanköteles gyermek volt és pedig 
251 leány és 212 fiú. 

A bizottság tevékenysége a felső leányoskola ügyét megoldásra 
vezette, s a felső leányoskola nevelőnői állására a pályázat 1866 
aug. 19-én kihirdettetett, évi 500 frt fizetésben, 50 frt fapénzben, szabad 
lakásban és a növendékektől befolyó 500 frton felüli tandíjban való 
részesítés mellett. Kilátásba van helyezve a pályázati hirdetésben 
az is, hogy a nevelőnő mellé még egy segédnevelőnő és négy szak
tanító fog alkalmaztatni. 

A pályázat alapján, nevelőnővé Lieber Lajosnét választották 
meg, de a segédnevelőnői és a négy szaktanítói állást nem töltöt
ték be. Tanítok á leányoskolánál maradtak Erese Mihály és Barabás 
János, kik mellé a kis templomnál levő vegyes oskolától Szentgyör
gyi Istvánt is lehozták, miután a nevezett oskolához kántortanitóul 
még 1865-ben Szekeres Elek végzett képezdészt választották meg. 
Szekeres, k i igen buzgó és tevékeny tanitó volt, honosította meg 
oskoláinkban a még 1846-ban sürgetett irva-olvastatást a lélekölő 
sillabizálás helyett. 

A felső leányoskola mellett, a fiűoskolák bővítését is elhatá
rozza az egyház, igy a Szent-György-utczában a mostani leányos
kola helyén egy külön fiűoskola megnyitása mondatott k i , a mely 
oskola 1867-ben, Barabás János tanitó vezetése alatt, meg is nyílt, 
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Barabás helyébe pedig a felső '.leányoskolához.Ugrai Gyula hivatott 
riieg, ki mellett, mint óraadó tanító, Gruber Mihály is alkalma
zást nyert. 

Elhatározta továbbá az egyháztanács a kistemplomnál levő 
fiú-oskolának négy osztályúvá való kibővítését, a mi csak 1878— 
79-ben valósult meg, továbbá, egy »reál irányú fiú-oskola« megnyi
tását, a mi az 1867—68. tanévben Gruber Mihály vezetése mellett 
meg is valósult. 

E szerint, az 1868 évi népoktatási törvény egyházunk oskoláit 
intenczióinak megfelőleg részint átalakítva, részint alakulóban találta, 
a mi mindenesétre egyházunknak, mely megalakulása óta városunk
ban minden időben a kultúrának csaknem egyedüli zászlóvivője 
volt, elvitázhatatlan é rdeme; méltó osztályosa azonban ezen érdem
ben, a mit igazságtalanság volna elhallgatni, a helybeli ev. ref. kol
légium tanári kara, mint a mely eg3 rházunjcnak oskolaügyi törek-
veséiben minden időben hű támogatója volt. 

A felső leány-oskola azonban egyházunknak, minden komoly 
törekvése daczára, még mindig bajt okozott. Lieber Lajosné J.868-
ban állomásáról eltávozott s igy a leány-oskola megint nevelőnő 
nélkül maradott. Egyházunk okulva a multakon, nem kivánt többé 
pályázat útján nevelőnőhöz jutni, a mi abban az időben, képzett 
tanítónők hiányában, bajos is lett volna, hanem a már ismert s 
egyházunknál korábban is alkalmazva volt és jó hirnek örvendő 
magán leány-oskola-tulajdonosokat Petri Jánosnét és Petri Jánost 
hívta meg a felső leány-oskolához nevelőnőül, illetőleg, tanítóul. E z 
a meghívás legszebb elégtétel volt Petri Jánosnéra és férjére nézve, 
a mi csak egy tanítót érhet. Petri Jánosné a Lieber Lajosné által 
élvezett fizetést nyerte, Petri János pedig évi 300 frt készpénz, 60 
véka buza, 2 öl fa és szállásból álló javadalmazásban részesült. 

A következő évben azonban már mindenik tanító, nevezete
sen, a már említett Petri János, Ugrai Gyula, Szekeres Elek, Szent
györgyi István, Nagy Antal, Barabás János, Erese Mihály fizetése, 
a naturáliák megszüntetésével, 420 ír tban és 120 frt lakáspénzben, 
esetleg természetbeli lakásban, állapittatik meg, még a »reál irányú 
fiűoskola« egyik tanítója Gruber Mihály 360 frt és Balázs Lőrincz s 
ennek, 1869-ben történt eltávozta után, utódja Nagy János is 300 
frt fizetést kap. 

Az 1868 évi népoktatási törvényben kimondott tankötelezett
ség következményei csakhamar érezhetőkké váltak. A tanítványok 
úgy a kistemplomnál levő vegyes-, mint a »reálirányu fiú« és a Ma-
kariás-háznál levő leány-oskolában is oly számban jelentkeztek, 
hogy a vegyes oskola két osztályát 1869 szeptemberben négy csoportra 
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kellett osztani, a reálirányú fiúoskolában'" pedig párhuzamos osz
tályt állítottak fel, a: leányoskolánál pedig két segédtanitónői állást 
szerveztek, 1.50—150 frt fizetéssel, mely állásokra Petőfi El iz és Petri 
Zsuzsika választatott meg Igy az 1869—70. tanévben az egyházunk
nak 10 tanteremmel biró oskolája volt 12;. tanítóval. 

Az oskoláknak ily módon való bővítése azonban nem volt 
a rányban az egyház jövedelmével, s igy n e m s o k á r a éreznie kellett, 
hogy a kiadásokat, miket oskolái fentartására, a közművelődés 
érdekében, már évek óta készséggel vállalt magára, sőt újabban 
még fokozott is, nem lesz képes egy magára sokáig hordozni. 
A városhoz fordult tehát, s ekkor is csak a reálirányu fiuoskola 
fentartására kért évi 6—700 frt segélyt. S a város, bár ebben az 
időben kulturális czélokra egyetlen garast sem költött, a kért segély 
helyett csak nyolcz öl tűzi fát adott az oskola fűtésére, a mit 1871-ben 
tiz ölre emelt. Az egyház kérése annyit azonban mégis eredménye
zett, hogy a városjobbjaival megértette azt, hogy itt az ideje, nekik 
is tenni valamit a város kulturális érdekeinek előbb vitelére; s igy 
megszületett a községi polgári fiuoskola eszméje, a mely 1872 január 
havában meg is valósult, a midőn a községi polgári fiuoskola egy
előre két osztálylyal megnyilt. 

Az egyháztanács a községi polgári fiuoskola megnyitásáról 
értesülve, reálirányu fiuoskoláját még 1871 deczember havában 
megszüntette, s a távozó Gruber Mihály és Nagy János tanítók he
lyébe Molnár Károly tanitó- és Székely Lajos pap-jelöltet válasz
totta meg s alkalmazta a leányoskolánál. 

Most az egyház figyelme megint nagyobb mérvben fordul a 
leányoskola felé, s elhatározza, hogy a tanítókat oly fizetésben része
siti, hogy »egész életüket csak is az oskolának szentelhessék.« E 
határozat azonban még ma is végrehajtásra vár. Az egyház anyagi 
ereje ném engedte meg, hogy e jóakara tú s mindenesetre az oskola 
előnyére való határozat végrehajtassék •;" nemcsak, de még a növen
dékek által eddig élvezett tandíjmentességet is meg kellett szüntetni, 
hogy a leány oskolának tervbe vett 5 és 6-ik osztályát meg lehessen 
nyitni. A leányoskola 5-ik osztályát 1874, a 6-ik osztályt pedig 1875 
szeptember havában nyitották meg, még pedig, hogy űj tanerőket 
ne kelljen alkalmazni, úgy, hogy a 4., 5. és 6. osztályokban a szak
rendszert a lkalmazták/Ugyanekkor a leányoskola űjonan felállított 
két felső osztályában felvették, mint rendes tantárgyat, a rajzot is, 
s ennek tanításával, 150 frt tiszteletdíj mellett, Nemes Ödön polg. 
osk. rajztanítót bízták meg. 

Az 1872. évben megvála'sztott BarabásNinasegédmunkatani tónő-
és Basa Péter; tanitó 1875 ben megválnak állásuktól, s előbbi helyét 
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Nagy Antallal, utóbbiét pedig Pallós Albert gimnáziumot végzett 
ifjúval töltik be, k i azonban már a következő 1876 szeptember 
havában a ^örgényszentimrei állami oskolához ment át, mint rendes 
tanitó. Helyét állami képezdét végzett Gönczi Jánossal töltötték be. 

A leáiiy-oskola ügye iránti érdeklődés a hivek között is érez
hető. 1869-Ben Pallocska Lajosné, Borosnyai Polixéna 300 frt, 1.872-
ben Gáti Gábor 100 frt, 1875-ben Páll Károlyné 500 írt és 1.877-
ben dr. Antal László, főgondnok 200 frt alapítványt tesz a leány
oskola czéljáira, Sőt Páll Károlyné alapító levelében kiköti, hogy 
az 500 frt 6%-os kamatainak fele minden évben a tanitó könyvtár 
gyarapításába fordíttassák. Ezen alap első kamataiból vetik meg 
alapját 1876-ban a szakkönyvtárnak, midőn Vass Tamás indítvá
nyára megrendelik a Tanügyi Hiradót, Népnevelők Lapját, Család 
és Iskolát, Néptanodát , az aradi tanító-egylet közlönyét és a Szé
kely Tanügyet. 

1876-bán az egyházat nagy csapás érte. A papi és kántori 
lakások, a szentgyörgy-utczai fiű-oskola a tanítói lakkal együtt leég
tek. Az egyház ennek daczára oskoláit úgy, a mint a közelebbi 
években kibővítette, továbbra is fentartotta, sőt a fiű-oskola ré
szére az eddiginél alkalmasabb helyiséget építtetett és szerelt fel. 

Az időközben megszűnt oskolaszék 1877-ben újból alakul s 
első gyűlésén is a tanítók önmívelődésének fejlesztésére eszközt 
akarva nyújtani, a fenn megirt lapok közül a Család és Iskolát, 
Népnevelők Lapját, Néptanodát és a Székely Tanügyet újból meg
rendeli. A következő évben pedig a tanítókat az oskolaszékbe meg
hívja s részükre tanácskozási jogot ad. 

Az 1877 évben lépéseket tesz az egyház a kis templomnál 
levő vegyes oskola államosítása érdekében s addig is, mig azt meg
valósíthatná," felállítja 1878-ban a harmadik és negyedik osztályt, 
két-két osztályt bizva egy tanitó vezetésére, s egyúttal elhatározza, 
hogy a vegyes oskolát, melynél még mindig Szekeres Elek és Nagy 
Antal működtek, fiú-oskolává alakítja át. 

1882-ben az egyház Nagy Antalt, 53 évi tanítói működés után, 
évi 300 frt fizetésének és természetbeli lakásának meghagyásával, 
hű szolgálata és érdemeinek elismerése mellett, nyugdíjazta. Az 
odaadó , munkás tanítót ezen alkalomból a király arany érdem
kereszttel tüntette k i , s a maros-tordamegyei ált. tanító-testület tisz
teletére jubileumot rendezett, melyről »Emléklapot« is adott k i . 
Nagy Antal helyébe még ugyanazon évben Daboczi György képezde-
végzett ifjú választatott meg tanítóvá, kit 1890-ben az egyháztanács 
a leány-oskolához helyezett át. 

Hogy az egyház által kiválóan gondozott leány-oskola abban 
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az időben is úgy itt a városon, mint az egész megyében is egyedüli 
hat osztályú leányoskola volt, bizonyítják a statistikai adatok; ked-
veltsége mellett szól tanítványainak nagy száma, fejlettsége mellett 
pedig az 1879-ben Székesfehérvárott női kézimunkákkal nyert bronz
érem, majd az 1881-ben Budapesten rendezett országos nőipar-
kiállitáson, ugyancsak női kézimunkákért nyert ezüst-érem és az 
1885 évi országos kiállításon nyert kiállítási nagy érem, a mik kü
lönben Petri Jánosné, munka-tanítónő buzgósága és szakértelme 
mellett is tanúskodnak. Az egyház oskolái ily módon az adott v i 
szonyok között eléggé rendezettek voltak; beszerezte az egyház a 
legszükségesebb taneszközöket is, sőt a szakkönyvtár gyarapítása 
mellett, az ifjúsági könyvtár felállításáról is gondoskodik, mely czélra 
1883-ban könyvtárdij czim alatt minden tanulótól 10 krt rendel 
szedetni. 

Még a nyolczvanas években is nemcsak városunkban, hanem 
a szomszédos megyékben is a marosvásárhelyi ev. ref. leány-oskola 
volt a legszervezettebb, s éppen ezért messze vidékről is felkeresték 
a tanítványok a jó hírnek örvendő leányoskolát. S talán ez is az 
oka, hogy később is, midő a tanulásbeli igények mindinkább foko
zódtak, sem állam, sem város nem gondolt arra, hogy Marosvásár
helyt! magasabb fokú leány-oskolát állítson fel, jóllehet egy polgári, 
vagy felsőbb leányoskolának szükségessége napról-napra érezhe
tőbbé kezdett válni. v _ 

A magasabb fokú leány-nevelés ügyét megint csak az ev. ref. 
egyháznak kellett a kezébe vennie, Egyházunk vezérférfiai, a ref. 
kollégium egy pár lelkes tanára által támogatva, már a nyolczvanas 
évek végén tanácskozni kezdettek ez ügyben. Nagy Samu, főgond-
nok, Vass Tamás, Molnár Albert, lelkészek, Ajtai Gyula, egy ház
tanácsi jegyző, Deák Lajos, kir. tanácsos, tanfelügyelő, Bedőházi 
János, Bihari Sándor, Lakatos Sámuel, kollégiumi tanárok egy rel. 
felsőbb leány-oskola felállításának kérdését gyakori tanácskozásaik
ban eléggé megérlelték arra, hogy ez iránti tervükkel az egyház
tanácsban fellépjenek. 1890 április 2-án történt meg e tekintetben 
az első döntő lépés, midőn D. Nagy János, egyházi tanácsos indít
ványára kimondotta az egyháztanács, hogy a felsőbb leány-oskola 
felállithatása czéljából, a kis templomnál levő fiú-oskoláját átadja 
a városnak s e tekintetben a várossal nyomban meg is kezdé a 
tárgyalást, s egyúttal a felsőbb leány-oskola tervének kidolgozására 
a fennemlitett konzisztorokon kivül, Vass Tamás , lelkész elnöklete 
alatt, Deák Lajos, kir. tanácsos, tanfelügyelő, Horváth József, Páll 
Károly, korizisztorokat küldi k i . 

A tárgyalás a várossal eredményre vezetett. A kistemplomnál 



levő fiú-oskolát Szentgyörgyi István és Páll György, tanítókkal a 
város átvette az egyháztól s ugyanekkor az egyház Barabás János 
tanítót is, 47 évi odaadó, hiv szolgálata után, 500 frt évi teljes 
fizetéssel nyugdíjazta. 

Ekközben az egyháztanács, az oskolaszék ajánlatára, elhatározta, 
hogy 1890 szeptember havában a másodfokú felsőbb leány-osköla 
hároni első osztályát megnyitja. 

Hogy az egyháztanács a nagy horderejű, s úgy a város, mint 
az egész megye nőnevelés-ügyére kiváló fontosságú határozatát 
megvalósíthatta, a ref. kollégium buzgó, az ügyért lelkesedő tanári 
karának köszönhető, melynek eléri lelkesítő például Bedőházi János , 
akkori igazgató járt . A tanári kar a felsőbb leányoskola harmadik 
osztályának tárgyait, a művészeti tárgyakon, német és franczia nyel
ven kívül, az összes tárgyak tanítását magára vállalta; az egyház
tanács pedig Dabóczi György és Gönczi János el. tanítókat ideig
lenesen a felsőbb leányöskola I—II. osztályainak tanításával bízta 
meg, s a német és magyarnyelv tanítására Schneider Hermiri oki. 
tanítónőt, a franczia nyelvre pedig Wenger Felixet hívta meg. A 
felsőbb leányoskola ideiglenes igazgatására Bihari Sándor, tanárt 
kérte meg. 

Az ily formán 1890 szeptember havában megnyílt felsőbb leány
oskolában, az egyházkerületi igazgató-tanács jóváhagyásával, az 
állami felsőbb leányoskolák részére kiadott tanterv nyert alkalma
zást, az ezzel kapcsolatosan kiadott szervezeti szabályzattal együtt. 

Már az első év bebizonyította, hogy a felsőbb leányöskola 
közszükséget pótol. A felsőbb leányoskola megnyitása még közhírré 
sem té te te t ts a harmadik osztályban m á r 24 oly növendék iratkozott 
be, kik évekkel azelőtt végezték az elemi oskola 6-ik osztályát. 

A következő 1891 -92. tanévre a felsőbb leányoskola negyedik 
osztályának megnyitását, egy igazgatói és egy okleveles tanítónői 
állás szervezését határozta el az egyház, mely állásokra pályázat 
utján 1891 szept. 6-án egyhangúlag Pallós Albert és Schneider Her-
min, okleveles polg. isk. tanítók választattak meg, s előbbire nem
csak a felsőbb, hanem az elemi leányoskola igazgatása is bízatott. 

A kollégium tanári karából Bihari Sándor az igazgatást, Bedő-
házi János, Horváth József, Lakatos Sámuel és Páll Károly az elmé
leti tárgyak tanítását az 1890—91. tanévben minden díj nélkül 
végezték, s ugyanezt tette Bedőházi János a következő 1891—92 
évben is, a megmaradt két óraadó tanár, Lakatos és Páll Károly 
is, mérsékelt dijért tanítottak, heti 4 — 4 órán. Ugyancsak minden 
díj nélkül tanított a felsőbb leányoskolánál éneket Nemes József, 
bankhivatalnok is. 
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Az 1891-92. tanévben az elemi oskolánál is történt változás. 
Petri János 189l-ben 38 évi tanítói működés után meghalt s helyébe 
ideiglenesen Pallós Albertné nyert alkalmazást. 

Az 1891 —92 tanévben szünteti meg az egyháztanács az igaz
gató javaslatára az elemi oskolában a félévi vizsgálatokat, s ugyan
csak ezen tanévben kezdődnek meg az egyház oskoláinál a rendes 
havi tanítói értekezletek s záratott be a tanév rendes oskolai ün
nepséggel. Tanítványok száma az 1891 —92 tanév folyamán az elemi 
oskolában 201, s a felsőbb leányoskolában 84. 

A felsőbb leányoskola az 1891—92 év folyamán két külön he
lyiségben volt elhelyezve, de már az 1892 évben intézkedések tör
téntek egy modern oskolai épület emelése érdekében. A buzgóságot 
s egyházunk derék elöljáróságának a nevelésügy iránti lelkesedését 
fényes eredmény- kisérte. Az 1892-93 tanévet már egy minden 
tekintetben modern oskolai épületben nyithattuk meg és pedig 310 
növendékkel (214 el. és 96 felsőbbi), kiket a hitoktatókkal együtt 
17 tanerő oktatott. 

Ebben a tanévben kérte fel egyházunk elöljárósága leányosko
lánk védasszonyává Br. Kemény Éálmánné, Br. Bánffy Polixénát, 
k i azt elfogadva, az erről szóló díszes oklevél az oskola díszter
mében 1893. jun. 29-én tartott zárünnepség alkalmával adatott át 
a védasszonynak. A leányoskolának e tanévben is volt vesztesége. 
Szekeres Elek, derék, munkás tanitó hunyt el 48 éves korában, 
taní tóskodásának 27-ik évében. 

A következő 1893/4. tanévben is több változás történt osko
l á n k n á l A felsőbb leányoskolánál szervezett harmadik tanítói ál
lásra Barabás Endre, oki. polg. oskolai tanitó választatott meg, k i 
egy évi működés után a községi fiú polg. oskolához távozván, 
helye Pap Sándor, egyetemet végzett ifjúval töltetelt be. Ugyancsak 
az 1893/4. tanévben távozott leányoskolánktól Petri Jánosné és 
Schneider Hermin, előbbi 33 évi eredménydus tanítói működés 
után a jól megérdemlett nyugalomba, utóbbi pedig a sepsiszent
györgyi áll. polg. leányoskolához. Schneider Hermin, polg. oskolai 
tanítónő helyét Pallós Albertnével, a Demeter Etelka helyét Weszt-
fállné, Séra Ida, oki. tanítókkal töltötte be az egyház. 

Az 1894-ik év augusztus havában Debreczenben rendezett 
tanügyi kiállításon úgy az elemi, mint a felsőbb leányoskola is 
részt vett női munkákkal , rajzokkal és írásbeli dolgozatokkal, mely 
alkalommal mindkét fokú oskola bronz-oklevéllel tüntettetett ki . 

Megemlítésre méltónak tartom még a gyermeki istentisztele
tek ineghonositását, úgyszintén az oskolai ünnepélyek rendezését 
is, melyek mind a leányoskola újjászervezése után léplek életbe. 
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Az egyház csak önmagához maradott hív akkor, midőn az 
igazgatónak egy nőiparoskola felállítására vonatkozó javaslatát el
fogadta s annak foganatosítása érdekében a szükséges intézkedé
seket oly módon tette meg, hogy az, az 1894/5 tanévben, életbe 
is léphetett. 

E közszükséget pótló nőiparoskola, mely szerves összekötte
tésbe hozatott az egyház magasabb fokú leány oskolájával, a ke
reskedelemügyi minisztériumtól évi 400 frt. és a helybeli kereske
delmi és iparkamarától évi 50 frt. segélyben részesült. Az iparoskola 
vezetésére Szeritgyörgyi Nelli , iparmunka-tanitőnő alkalmaztatott. 

A felsőbb leányoskola az 1894/5. tanévén kezdve polgári 
leányöskolává alakittatott, hogy igy gyakorlatiasabb tantervével az 
élet igényeinek annál inkább megfeleljen. 

A ref. leányoskóla iránti meleg érdeklődés tapasztalható is, 
nemcsak a tanítványok évről-évre szaporodó számában, hanem 
azon anyagi támogatásban is, melyben az 1891/92. tanéven kezdve 
részesült. 

Igy jótékonyczélu előadásokból, melyek élén br. Kemény 
Kálmánné és Knöpfler Elekné állottak, 3114 frt a lapí tványokban; 
Szász Domokos ev. ref. püspök útján az erdélyrészi ev. ref. egy
házkerület 2000frt; Baruch Jeremiás 2000 frt; br. Radák Istvánné-
alap 400frt., együtt: 4400 frt. különféle czimek alatt apróbb adomá
nyok 1500 frt. s igy összesen 9014 frt adományban részesült oskolánk. 
E nagymérvű támogatás tette lehetővé, hogy a marosvásárhelyi 
ev. ref. leányoskola (elemi és polgári) egészen újan és valóban 
mintaszerüleg van berendezve úgy taneszközökkel, mint bútorok
kal, melyeknek leltári értéke az ötezer forintot meghaladja. Van 
szakkönyvtára és igen szép ifjúsági könyvtára, melyben, leszámítva 
a korábbi időkből megmaradt néhány darab Hoffmann- és Schmidt-
féle olvasmányt, a többi közel 300 mű tiszta eredeti magyar munka, 
legjelesebb íróinktól. 

Az oskolánál jelenleg: működő tanítók: 

I Elemi oskola. 

1. Daboczi György 1882 óta. 
2. Gönczi János 1876 óta. 
3. Ugrai Gyula 1867 » 
4. Wesztfállné, Séra Ida 1894 

óta. 

II. Polgári oskola. 

1. Pallós Albert, elemi és polg. 
osk. igazgató 1875 óta. 

2. Pallós Albertné 1894 óta. 
3. Pap Sándor 1894 óta. 
4. Wenger Félix 1890 óta. 
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•III. Munka-tanitónők mindkét oskolánál: 

1. Szentpéteri Ilona 1885 óta. 2. Urr Ida 1890 óta. 

Oskolai alapítványok. 
1. Gróf Teleki Géza alap , . ,? . . , 600 frt. 40 kr. 
2. Pallocska Lajosné, Borosnyai P. alap 100 » — » 
3. Elek János alap . . . . . . . . . 394 » — » 
4. Gáti Gábor » . . . . . . , . , 307 >>• 74 » 
5. Gáti Gáborné, Mátyus Ágnes alap . . 210 » — » 
6. Páll Károly alap ,. . . . . . . . . 250 » — » 
7. Zsombori Györgyné alap . . . f . 66 » 50 » 
8. Dr. Antal László alap . . 200 » — » 
9. Barúch Jeremiás alap . . , . . . . 2000 » — » 

10. Erdél)á ev. ref. egyházkerület alapja 2000 » — » 
11. Br. Radák Istvánné alap . . . . . . 400 » — » 
12. Br. Báriffy alap . . . ', . . . . . . 450 » — » 
13. Oskolai alap . . . .. . . . . . . . 300 » — » 

Összesen : 7278 frt. 64 kr. 

4* A makfalvi székely-nemszeti Wesselényi-oskola tör
ténete. 

„Adták a székelyek ^ 
Wesselényinek hazaíiságaért. 

Szenteli 
Hazafiság fejtéséért 

A székely nemzetnek 
Wesselényi/' 

Ez a beszédes felirat ..ékesíti a makfalvi Wesselényi-oskola 
homlokzatát, a mely egyszersmind az oskola keletkezésének törté
nete is. 

A harminczas években nehéz időket élt nemzetünk. A három
százados elnyomás kezdette teremni nemzetünkre nézve keserű 
gyümölcseit. Nem nagy volt már azok száma, a kik nemzetünk 
egy szebb jövőjébe valami nagy reményt helyeztek volna. A mily 
kicsiny volt azonban a reménykedők tábora, éppen oiyan lelkesen 
munkálkodtak ezek a haza ujjáébresztésén. Mint apostolok jár ták 
be az ország minden részét: vigaszt nyújtani és reményt ébresz
teni egy szebb jövő iránt a csüggedők szivébe s ezzel tettre buz
dítani a hazafiakat. »Hazádnak rendületlenül, Légy híve oh ma
gyar ! zengett már Kárpátoktól Adriáig s minden honfi együtt 
érezte a lánglelkü költőveL »A nagy világon e kivűl nincsen szá-
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módra'hely,- Áldjon vágy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.« 
Azok között a lánglelkü hazafiak között, kik a haza egy szebb jö 
vőjében való tántoríthatatlan hittel jár ták be hazánk különböző 
vidékeit, ott látjuk a halhatatlaii emlékű Wesselényi Miklóst is. 

Wesselényi 1835-ben Marosszék márkális gyűlésén i ^ megv 
jelent, hogy hirdesse a haza igazságát s hogy gyújtó beszédeivel 
növelje azok számát, kik vele és híveivel egy táborban küzdjenek a 
haza jogaiért, az elvesztett szabadság kivívásáért. A hatalom, termé
szetes, hogy nem jó szemmel nézte Wesselényi és társainak apostol
kodását s éppen ezért, a hol csak tehette, akadályokat gördített 
űtjokba. 

Megtörtént Wesselényivel is, hogy midőn Marosszék márká-
lisán felszólalt, az elnöklő főtiszt szemére vetette, hogy nincs joga, 
szólani, miután nem marosszéki birtokos. Erre a szabadelvűek, 
Dózsa Elek, a hírneves jogtudós, vezetése alatt, Makfalvára siet
tek s ott egy belső telket vásárolva, azonnal a Wesselényi nevére 
íratták. Az erről szóló adománylevelet, Toldalagi Zsigmond vezetése 
alatt, egy küldöttség át is adta Wesselényinek. 

Wesselényi nem akart háládatlan maradni a székelyekkel 
szemben s az okmány átadása alkalmával tett azon igéretét, hogy 
a telekre oskolát fog építtetni, még ugyanazon évben megvalósí
totta, 4000 pftos alapítványt téve az oskola javára , minek követ
keztében az működését, Ráduly Sámuel tanitó vezetése alatt, meg 
is kezdette. Az építés is 1836-ban kezdetét vette s csakhamar fel
épült a ma is fennálló oskolaház, a »makfalvi kollégium«, mint a 
hogy a vidék lakói nevezik. 

És, a mint br. Orbán Balázs igen találóan módja : az oskola 
felépítésével »a jelent a múltba oltották, hogy a jövő szilárd le
gyen«, a mennyiben az egész épület Maka nevű székely rábonbán 
a községgel szemben emelkedő Várhegyes csúcsán feküdt, várának 
romjaiból épült. 

A Wesselényi-alapítványhoz a makfalvi ev. ref. egyházköz
ség 2000 frttal, b. Butler, egy indigena, kiről br. Orbán Balázs 
azt jegyzi meg, hogy űj hazájáért élt-halt s életében csak Erdély
ben több mint 30,000 frt jótékonyczélu alapítványt tett s k i halála 
után összes vagyonát új hazájának kulturális czélokra hagyta, 
5000 frttal,-maga a község pedig előbb 80, azután pedig évi 100 
frttal járult, illetve, j á r u l tanitó javadalmazásához. Ezen alapít
ványok, Wesselényinek, k i még halála perez ében sem feledkezett 
meg a nevét megörökítő oskoláról, egy újabb 6000 frtos alapít
ványával is gyarapodtak, melyet Wesselényi fiai, tisztelve atyjuk 
nemes szándékát, 1869-ben hiány nélkül kifizettek. 
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Így-•••történhetett-meg•••aztán,'-, hogy az iskolával csaknem egy
idejűleg és azzal kapcsolatosan egy kisdedovó is megnyílt Kusztár 
Endre vezetése alatt. Az ovóda 1870-ben még fennállott. Az oskola 
keletkezésétől fogva csak a szabadságharcz ideje alatt szünetelt 
egy évig, legalább arra mutat azon körülmény, hogy 1849-ben 
Bitai Mihály, mint makfalvi tanitó említtetik, k i azonban 1850-ben 
már Udvarfalvára távozik papnak. 

Az oskola ez időtől fogva folyton fejlődött. Az egy tanitó mellé 
csakhamar segédtanítót is kellett alkalmazni, s már 1870-ben két 
tanitó működik, kik a négy osztályúvá fejlődött oskolában száz
nál több növendéket tanítottak felekezeti különbség nélkül. Jelen
leg az oskola két tanitó vezetése alatt hat osztályból áll s a tanít
ványok száma 140, köztük 32 vidéki. 

A rendes tanitó fizetése kezdetben 200 írtból és szállásból, a se
gédtanítóé pedig 180 írtból állott. Jelenben a rendes tanitó fizetése 
460 frt. és természetbeli lakás, a segédtanítóé pedig 350 frt. és 50 
frt. lakbér-illetmény s mindkettőnek még 21 frt. fapénz. 

A tanulók sem a múltban, sem a jelenben semmi tandíjt sem 
fizettek, sőt már évek óta minden évzáró vizsgálaton 70—80 frt jutal
mat osztanak k i közöttük, vallási és nemzetiségi különbség nélkül, 
részint a jó tanulásért, részint a szépírásért. 

Van ifjúsági könyvtára, mely jelenleg 142 műből áll, kitűnően 
vezetett és berendezett faiskolája, melynek jó tékony hatása alakos
ság józan, erkölcsös életében tükrödzik vissza. 

Az oskola fentartása évenkint 1500 frtba kerül, mely összeget 
jelenleg alapítványok kamataiból fedezi az oskola felügyeletével 
megbízott gondnokság. 

Az oskola feletti főfelügyéleti jogot, bá r az oskola felekezeti 
jelleg nélküli, az erdélyrészi ev. ref. egyházkerület igazgató-tanácsa 
gyakorolja; ugyanez nevezi k i az oskola vezetésével megbízott 
gondnokságot s erősiti meg a tanítókat állásaikban. 

Első gondnoka Gróf Toldalagi Ferencz, azután Barátosi Szabó 
Antal, királybíró, kit követett makfalvi Dósa Elek, a hírneves jog
tudós és tanár. Dósa Elek halála után, 1867-ben, kebelei Nagy Sá
muel neveztetett k i főgondnokká, k i mellé javaslatára 1870-ben 
makfalvi Dósa Elek, Marostordamegye jelenlegi alispánja, 1880-ban 
pedig Antal János törvényszéki biró neveztettek k i algondnokokká. 

Az oskola tanítói időrendben a következők voltak. Raduly 
Sámuel és Pe thő János 1835-ben, Horváth Sámuel 1836-ban, Jancsó 
Ferencz 1837—38-ig, Nemes Sándor 1839-40-ig, Gáspár József 
1841—43-ig, Bereczki Farkas 1843—46-ig, Szalma Mihály 1846-ban, 
Bitai Mihály 1847—49-ig, Vass Ferencz 1850-ben, Dósa József 1S51-
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ben, Albert Márton 1853—73-ig, Felméri Mihály 1868-73-ig segéd
tanító, 1873-tól napjainkig rendes tanító s egyúttal az oskola igaz
gatója, ki mellett rendes tanítói, minőségben 1874-től Tolvaly Jó
zsef működik. 

Báró Orbán Balázs ,1870-ben kiadott nagy munkájában ezt irta : 
»Mit hazafiságért adott a nemzet Wesselényinek, mit ez hazafiság
ból adott megnövelve vissza a nemzetnek, az hazafiságot és köz
műveltséget terjesztve, hat és működik a legüdvösebb és legáldá
sosabb modorban s bizonynyal méltóbb emléke nem lehet a nagy 
hazafinak, mint a hazafiságnak ezen századok, higyjük, ezredév 
múlva is fennálló ápoldája.« Álljon is mindörökké a hazafiságnak 
e beszédes emléke! 
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Incze György 84. 
Incze János 98, 184. 
Incze József 184. . 
Incze Sámuel 182. 

Jablonczay Elek 179. 
Jablonczay Klára 179. 
Jakab Benjámin 84, 90. 
Jakab Miklós 171. 
Jancsó Ferencz 174, 246. 
Jancsó István 69. 
Jancsó József 20. 
Jancsó Lajos 35, 160. 
Jancsó Pál 155. 
Jancsó Sándor 20, 160. 
Jancsó Zsuzsanna 113. 
János Zsigmond (fejedelem) 42. 
Jánosi Gábor 102, 105, 159, 174. 
Jánosi József 188. 
Jánosi Zoltán 157, 160. 
Jenéi József 49. 
Jenéi Viktor dr. 67, 130, 168. 
Jodál Rezső 69. 
Jósika Dániel br. 179. 
Jósika István br. 85. 
Jósika' Mária br. 85, 181. 
Józsa György 160. 
Józsa Sándor 160. 
Józsa Zsigmond 20, 156, 159, 160. 
Józsinczy József br. 179. 
Jung Ferencz 166. 
Juhász György 159. 

Kabós László 52. 
Kabós Ferencz 181. 
Karácson Béla 116. 



Kassai József 168. Kiss Ernő 72, 74, 166. 
Kasza Dániel 20, 49, 136. Kiss Lajos 74. 
Katona István 31. Kincs Gyula 75. 
Katona Imre 70. Kirchner Frigyes 88. 
Kádár János 120. Kiss Albert 157, 160. 
Kállai István 157, 160. Kiss Sándor 160. 
Károlyi Péter 19. Kiss Pál Mihály 166. 
Károli Sebestyén 78, 79. Klein Árpád 23, 
Káizler Imre 73. Klamarik János dr. ÜL 
Keezeli Imréné 31, 182. Kratka Győző 157. 
Kecskeméthy István dr. 13, 23. Knöpfler Vilmos 236. 
Kelemen Péter 231. Knöpfler Elekné 243. 
Kemény Domokos br. 19, 52, 185. Kolozsvári István 19, 
Kemény István br. 19, 90, 94. Kolozsvári Sándor dr. 35, 120, 130. 
Kemény Simon br. 19, 23. Kolozsvári K. Zsigmond 181. 
Kemény Sámuel gr. 31, 94. Kobori János 160, 171. 
Kemény Kálmán br. 53. Komáromi János 179, 180. 
Kemény Kálmánné br. 242. Kocsi Károly 35. 
Kemény Sámuélné br. 182. Koncz József 54, 88, 155. 
Kemény Ferencz br. 88, 90, 93. Koncz Albert 175. 
Kemény Gerő br. 157. Kónya László 74. 
Kemény Ágnes br. 181. Kónya András 182. 
Kemény György br. 179. Korondi Mózes 66, 167. 
Kendeffy Elekné 87. Korda Anna gr. 187. 
Kendeffy Sámuel 94. Koronka Mátyus 185. 
Kendeffy Árpád 94. Koronka Albert 185. 
Kendeffy Ráchel 179, 181. Koronka Márton 185. V 
Kenessey Béla 12. Kovács József 19, 179. 
Kerekes Sándor 71, 73. Kovács Ödön dr. 20, 23, 120, 156, 157. 
Kerekes András 76, 172. 158, 161, 166. 
Kerekes Ernő 77, 172. Kovács Károly 28. 
Kerekes Ábel 84. Kovács Márton 33, 182. 
Kerekes József 172. Kovács Dezső 40, 162, 164. 
Kerekes Ferencz 172. Kovács Dániel 68. 
Keresztúri Pál 15, 19. Kovács Sámuel 85. 
Keresztes István 20. Kovács Imre 159. 
Keresztes József 20, 157, 158. Kovács László 160. 
Keresztes Dániel 84, 87. Kovács Gyula 166, 175. 
Kese József 168. Kovács Áron 235. 
Készei Péter 179, 181, 185, 187. Kozák Márton 69. 
Keserű Zsófia 181. Kozma Gyula 166. 
Kilyén Ferencz 182 Köblös Péter 179, 181. 
Kincses János 182, 188. Köblös István 159. 
Kincses Sámuel 182. Kőkösi Endre 50. 
Kiss Pál 27, 28. Kökössy Endre 193. 
Kiss József 41, 62, 106, 187. Kölönte József 179, 185, 192. 
Kiss Gergely 59, 61. Kömes János 31, 182. 
Király Béla 57. , König Gyula dr. 130. 
Kiss Ferenez 60, 66̂  87, 136, 167. Köpeczi K. Mihály 44. 
Kiss Ferenczné 72, 188. Körösi György 179. 



Köteles Sámuel 20, 46, 152. 
Kövesdi János 44. 
Kövesdi Jánosné 185. 
Kövendi Dénes 157, 160. 
Künn Géza gr. 86, 103, 120. 
Kuun István gr, 86, 104. 
Kuun Kocsárd gr. 86, 93, 94. 96, 98, 

100, 102, 103, 189, 190, 
Kuun Miklós 85. 
Kuun Sigmond gr. 86, 87, M. 
Kun Bertalan 119. 
Kuncz Elek 129. 
Kusztár Endre 246. 
Künnle József 192. 

Ladányi Sándor 33. 
Lajos János 160. 
Lakatos Sámuel 55, 210, 
Laskói Cs. Péter 43. 
László Dániel 231. 
Lázár György né 43/ 
Lázár Imre 27, 28. 
Lázár Imréné 43. 
Lázár István 20, 26. 
Lázár József 69. 
Lázár Mihály U3. 
Lengyel Dániel dr. 182. 
Lengyel István 33, 182. 
Letenyéi Pál 58. 
Lészai Dániel dr. 87, 88, 89, 90, 93. 
Lészai Ferencz 34, 36, 120. 
Lészai János 93. 
Lészai Lajos 34 
Lészai László dr. 87, 104. 
Lészai Sára 181. 
Lieber Lajosné 236, 237. 
Lippert József 88. 
Lorántfi Zsuzsanna 30, 180. 
Losonczi József 159, 185. 
Losonczi Mózes 185. 
Lőrinczi Dénes 166. 
Lőrinczy György 74. 
Lőte Lajos 20, 157. 
Lukács Farkas 94. 
Lukács Sára 85. 

Macskási Boldizsár 179, 180. 
Magyari Károly 157. 
Magyarosi Sz. József 61, 62, 66. 
Magyarosi István 74. 

Magyarosi Ferencz 192. 
Makkai Domokos 20, 23, 24. 157,166. 
Makkai Jenő 157. 
Makkai László 157. 
Makai Jenő 102, 106. 
Maksay János 120. 
Maksay Zsigmond 168. 
Matolcsi Biró Sára 181. 
Mariska Ödön dr. 175. 
Málnási László 85, 179. 
Márton János 34. 
Márkus János 120. 
Máthé György 157. 
Márgai Ferencz 181. 
Márk István 179. 
Májer János 102, 106, 171. 
Malik Loránd 174. 
Mentovich Ferencz 49, 53. 
Menyhárt András 168. 
Mester János 69. 
Mezei Ödön dr. 67. 
Méhes Sámuel 30, 31, 133, 182. 
Méhes Györgyné 182. 
Mihályi Károly 20, 136. 
Mihály Lajos 168. 
Mihály Tivadar 168. 
Minorich Albert 173, 189. 
Mikó Imre gr. 19, 31, 91, 93, 94, 107. 

108, 109, 110, 133. 
Miklósi József 159, 160. 
xMiske József 179. 
Mocsai János 31, 182, 
Mohai Károly 20. 
Molnár Albert 13, 57, 240. 
Molnár Gergely 29. 
Molnár Géza 185. 
Molnár János 49, 50, 52, 235. 
Molnár Károly 41, 238. 
Molnár József 84. 
Molnár Lőrincz 160, 172. 
Móricz Mózes 84. 
Moóré Károly 160. 

Nadányi János 19. 
Nagy Antal 185, 233, 234, 235. 
Nagy Dénes 57. 
Nagy Domokos 166. 
Nagy Ede 160. 
Nagy Ferencz 20, 157, 233. 
Nagy Ferencz (Bátorsziv) 190, 192. 
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Nagy Ignácz 87, 95. 
Nagy József dr. 33, 183, 
Nagy János 232, 233. 
Nagy József (Abódi) 157, 159, 160. 
Nagy Gyula 174. 
Nagy Károly 13, 23, 160, 164. 
Nagy F. Károly 26, 28. 
Nagy Lajos 20,23, 27, 66,157, 167,188. 
Nagy László 157. 
Nagy Miklós 164. 
Nagy Péter 20, 100, 110, 136. 
Nagy Samu dr. 67. 
Nagy Sámuel (Kebelei) 240, 246. 
Nagy Sándor 187. 
Nagy Zsigmond 19, 160. 
Naláczy Borbara 85. 
Naláczy György 85 
Naláczy István 85. 
Naláczjr József br. 179. 
Naláczy József 85, 86, 87. 
Naláczy Istvánné br. 87. 
Naláczy Lajos 85. 
Naláczy Sára 181. 
Nádudvari Sámuel 44, 
Nedeczki Géza 172. 
Nemegyei János 19. 
Nemes Árpád 227. 
Nemes József 241. 
Nemes Ödön 238. 
Nemes Sándor 246. 
Németh Gyula dr. 75, 76. 
Németh Sándor 160. 

Ocsvai Ferencz 35. 
Olasz Gyula 68. 
Opitz Márton 15, 19. 
Orbán Balázs br. 60, 245. 
Orbán Gábor 160. 
Orbán Károly ifj. 188. 
Orbán Mihály 106. 

Paál Ferencz 67, 168. 
Pallocska Lajosné 185, 239, 244. 
Pallós Albert 239, 243, 
Pallós Albértné 242, 243. 
Paksi Mihály 44. 
Pap Gyula 172. 
Pap István 166. 
Pap Lajos 116, 
Pap Sándor 185, 242, 243. 

Parádi Kálmán 35, 37, 112, 120. 
Pataki István 181. 
Pataki Pál 66. 
Páll Andor 167. 
Páll György 241. 
Páll Károly 55, 174, 175, 185, 240, 

243, 244. 
Páll Károlyné 239.... 
Páll Sándor 34. 
Pápai Katalin 228. 
Pápai Páriz Ferencz 17, 19. 
Pápai Páriz Imre 19. 
Pergő Celestin 155. 
Pethő János 246. 
Pethő József 72. 
Petőfi Eliz 238. 
Petri Ádám 50, 235.. 
Petri János 237, 242. 
Petri Jánosné 237. * 
Petri Mór dr. 74, 172. 
Petri Zsuzsika 238. 
Péchy Árpád 159, 160. 
Péter Károly 108, 159, 160, 171. 
Péter Mózes 116. 
Péterfi Albert 20, 155.-
Péterfi József 231, 235, 236, 
Péterfi Károly 47, 57, 186: 
Péterfi László 20, 155. 
Péterfi Pál 52. 
Piscator Lajos 15$ 19. 
Pogány György 103, 190. 
Pokoly József 14. 
Polgári Károly 69. 
Polgári Lajos 73, 188. 
Pósaházi János 44. 
Pótsa József 193. 
Puj Elek 94. 
Pungur Gyula 166. 
Puskás Lajos 175. 
Pünkösdi Ferencz 167. 

Badák István br. 31. 
Radák Istvánné br. 31, 182, 243, 244. 
Radics József 77. 
Ramaschi Máté 78. 
Rácz János 77. 
Ráduly Sámuel 230, 245, 246. 
Rákóczi György (I. fejedelem) 15.* 43, 

80, 81. 
Rákóczi György (II. fejedelem) 16,43. 
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Rápolti Sámuel 31, 182. 
Rádiger Eszter 188. 
Reményi Ede 179, 
Reményik Károly 168. 
Réthy Lajos 109, 164, 166, 218. 
Réthy Gábor 160. 
Révay Lajos 111. 
Révay Pál 116, 168, 192. 
Réz Farkas 113. 
Rhédei Ádám gr. 30, 31, 182. 
Rhédei Ádám né gr. 30. 
Rhédei János gr. 181. 
Rözgonyi János 58. 
Rucska János 31, 34. 

Salamon József 20, 133. 
Salamon József dr. TI, 73. 
Sámi László 33, 35, 71. 
Sámi Kálmán 172. 
Sámuel Aladár 157, 160. 
Sándor Lajos 69. 
Sándor János 97, 98, 105. 
Sándor Domokos 157, 168. 
Sándor József 157. 
Sárkány Ferencz 35, 136. 
Sárkány Lajos dr. 35, 40. 
Sárkány Miklós 166. 
Sárpataki Zsigmond 179. 
Sárpataki János 179. 
Sáska János 155. 
Schilling Rudolf 33, 34, 182, 183. 
Schilling János 183. 
Schneider Hermin 241. 
Schvartz Kornél 167. 
Sebesi István 66. 
Sebesi Ákos 67. 
Sebes Mihályné 188. 
Sebestyén Sándor 157, 159, 160. 
Sebestyén Ferencz 160. 
Sebess Dénes 167. 
Sebesi Samu 170. 
Sebesi Jób 170. 
Seprődi János 171 
Séra Ida 242, 243. 
Simon János 85. 
Simon Ferencz 100, 105. 157. 
Simon Dezső 106. 
Simó Dénes 168. 
Sipos Pál 84, 86. 
Solymosi Endre 68. 

Solymosi Lajos 160. 
Solymosi István 170. 
Sombori Jánosné 34. 
Somogyi Jenő 75. 
Somkereki Miklós 157, 
Somogyi Endre 173. 
Soós Kálmán 166. 
Staudner Mátyás 157. 
Stepney (lord) 17. 
Sükösd Mihály 28, 160. 

cSükösd Gyula 
Sylvester Domokos 104, 157, 167. 
Szabó Antal (Barátosi) 246. 
Szabó Ádám 34, 183, 
Szabó András 69. 
Szabó Ernő 175. 
Szabó György 20, 60, 84, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 133. 
Szabó János 92. 
Szabó Károly 34. 
Szabó Lajos 77, 84. 
Szabó Károly dr. 129, 183. 
Szabó Jenő 157, 159, 160. 
Szabó Mózes 85. 
Szabó Péter 164. 
Szabó Sámuel 19, 33, 35, 36, 45, 49, 

53, 136, 161, 187, 236. 
Szabó Sándor 160. 
Szakács Mózes 67, 168. 
Szakács Imre 157. 
Szakács Ödön 167. 
Szakács Károly 170. 
Szakács Zoltán 171. 
Szalma Mihály 246. 
Szarvadi Károly 31, 34. 
Szarvadi Adolf 96. 
P. Szathmári Károly 20, 156. 
Szatsvay Zsigmond 34, 136. 
Szathmári Ákos 35, 39. 
Szathmári Mihály 231. 
Szathmári Sámuel 179. 
Szathmárnémeti Sámuel 180. 
Szász Béla 53, 120, 129, 117, 157, 160. 

193, 236.. 
Szász Domokos b, 6, 33, 113,120, 243. 
Szász Gerő 5, 120. 
Szász István 48, 49, 
Szász Izsák dr. 113 
Szász János 160. 
Szász Károly 20, 49,133,155, 186,164. 

17 
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Szász Lajos 166. 
Szász Zsombor 164. 
Szegedi József 19, 179. 
Szegedi Ferencz 181. 
Szekeres Elek 236, 237. 
Szekeres János 186. 
Szentgyörgyi Imre 188. 
Szentgyörgyi István 236, 237. 
Szentgyörgyi Nelli 243. 
Szentiványi Kálmán 52. 
Szentkereszty István br. 192. 
Szentpéteri Ilona 244. 
Szécsi Ferencz 160. 
Székely Gergely 111. 
Székely György dr. 193. 
Székely Ferencz 20, 157, 167. 
Székely József dr. 31, 33, 183, 185. 
Székely József 50. 
Székely István 84. 
Székely Bendegúz dr. 116. 
Székely Ödön 77. 
Székely Töhötöm 75, 76. 
Székely János 175. 
Szigeti Gyula István 19. 
Szigeti Gyula Gy. 19. 
Szikszai Fábricius Balázs 29. 
Szikszai Lajos 73. 
Szilágyi Péter 19. 
Szilágyi Gyula 20, 25. 
Szilágyi Farkas 23. 
Szilágyi József 85, 180. 
Szilágyi János 180. 
Szilágyi Sámuel br. 180, 181, 186. 
Szilvási Lajos 180. 
Szolga Kálmán 168. 
Szotyori József dr. 180, 186. 
Szőke Zsuzsanna 180. 
Szőts Farkas 130. 
Szucsáki Ferenczné 182, 186. 

Takács János 34, 136, 233. 
Takács Lajos dr. 34. 
Tamás Albert 69. 
Tamási András 31, 182. • 
Tarczali Károlyné özv. 188. 
Tályai Sámuel 186. 
Tarkányi György 41, 160. 
Teleki Anna gr. 180. 
Teleki Doniokos gr. 49, 51, 94, 133, 

136, 218; 

Teleki Géza gr. 244. 
Teleki József gr. 180, 181. 
Teleki László gr. 44. 
Teleki Mária gr. 182. 
Teleki Mihály (dalnoki) 186. 
Teleki Mihály gr. 180. 
Teleki Miksa gr. 31, 182, 187. 
Teleki Samu gr. 30, 87,182, 180,186, 

187. 
Teleki Sándor gr. 17, 43, 47. 
Téglás Gábor 157. 
Thamő Gyula 157, 160. 
Thoroczkay Ágnes gr. 181. 
Thoroczkay Pál 155. 
Tisza Kálmán 119. 
Tisza Lajos gr. 192. 
Tokaji Aladár 102, 106. 
Toldalagi Ferencz gr. 246. 
Toldalagi János 43. 
Toldalagi Zsigmond 245. 
Tolvaly József 247. 
Tordai Mária 180. 
Toroczkay Erzsébet 180. 
Tóth Endre 166. 
Tóth Sámuel 119. 
Tóth Sándor (kovásznai) 45, 46. 
Tóthfalusi József 160. 
Tompa János 20. 
Török István 73. 
Török István dr. 35, 39. 
Török János 46, 48, 49. 
Török József dr. 130. 
Török Lőrincz 219. 
Törős Mózes 159, 160. 
Tőkés Imre 175. ' 
Trozner Lajos 57, 62, 160. 
Tunyogi Cs. József 233. 
Tunyogi János 160, 188. 
Tunyogi Lázár 72. 
Tűri Lászlóné 87. 

Ugrai Gyula 235, 243. 
Ugrón István 34. 
ügron János 66, 67. 
Újvári István 160. 
Újvári János 181. 
Újvárosi Miklós 172. 
Urr György 53. 
Uy Bálint 77. 
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Vadadi Filep László 180. 
Vadas Mózesné 85. 
Vajda Ferencz 157/159, 160, 171. 
Vájna Antal 18, 20. 
Vájna Sándor 108, 174, 175. 
Vájna Elemér 174. 
Vargyasi Dániel Anna 188. 
Vass Tamás 166, 240. 
Vass Ferencz 246. 
Váradi Mihály 84, 88. 
Váradi Istvánné 88, 189. 
Váró Ferencz 20, 24, 156, 157, 158, 

159,160. 
Vásárhelyi Péter 19. 
Vásárhelyi Tőke J. 19. 
Vályi Gábor dr. 50, 120. 
Vásárhelyi András 85. 
Vásárhelyi Sámuel 114. 
Vásárhelyi Boldizsár 157, 160. 
Vásárhelyi Lőrincz 159, 160. 
Veress József 31, 33. 
Veress Ákos 34. 
Versényi Gábor 41. 
Veress Gábor 57. 
Veress Sándor 159, 160. 
Veress Ferencz 170. 
Veress Bálintné 180. 
Veress Gáspár (Bojthi) 43. 
Veress Józsefné 182. 
Végh Endre 117. 
Vén Mihály 159, 160. 
Vincze Dániel 23, 26. 
Vinczi Domokos 160. 
Viski Gyula 157, 160. 
Vitus Lajos 98, 100, 105, 174. 
Vízaknai Gergely 29. 
Vizi István 155. 

Wenger Félix 57, 243. 
Wesselényi Béla br. 73. 
Wesselényi Farkas br. 71, 73. 
Wesselényi Ferencz br. 71, 73, 136, 

172, 180, 181. 
Wesselényi István br. 71, 180. 
Wesselényi Anna br. 181. 
Wesselényi Miklós br. 71, 74, 245. 
Wertheim Mór 175. 
Wiesinger Károly dr. 187. 

Zach Antal 57. 
Zachariás Jánosné 72. 
Zachariás Jenő 188. 
Zaida János 27. 
Zalányi Sámuel 186. 
Zathureczky Gyula 193. 
Zayzon Ferencz 27, 28. 
Zayzon Gábor 171. 
Zayzon János 160. 
Zayzon Lajos 159, 160. 
Zágoni Bodola János 20. 
Zágoni Bodola S. 20. 
Zágoni Gábor dr. 180. 
Zeyk Ádám 157. 
Zeyk Dániel, 19, 22. 
Zeyk József 86, 94. 
Zeyk József br. 19, 22. 
Zeyk Károly 19. 
Zeyk Miklós 20, 85. 
Zérczi Anna 181. 
Zilahi Sebes András 44. 
Zilahi Sebes János 61. 
Zsoldos Sámuel 84. 
Zsombori Györgyné. 
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