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z egykori Kolozsvár-felsővárosi református iskola igazgató-tanítója (1926–
1936 között), illetve az Erdélyi Református Egyházkerület népiskolai tanfel-

ügyelője (1936–1940), majd Maros-Torda vármegye királyi tanfelügyelője (1940–1944) 
125  évvel ezelőtt, 1884. március 3-án született Bürkös községben (Szeben megye).1 

Édesapja, Lőrinczi György népiskolai tanító volt a helybeli református iskolában, 
majd 6–7 holdnyi szegényes birtokán gazdálkodott. Édesanyja, Wolff Katalin, lutherá-
nus papleány volt.2  A Gondviselés a családot kilenc gyermekkel áldotta meg. 

Amint Lőrinczi Ferenc önéletrajzi feljegyzéseiből kiviláglik, a család nagy szegény-
séggel küszködött, amit tetézett az édesanya hosszantartó betegsége is: 

„Szalmafedeles, egy szoba s pitvarból álló kis házikóban nevelkedtem fel testvé-
reimmel együtt. A 6 elemi iskolai osztály elvégzése után kovácsinas lettem. De 
csak alig két hétig folytathattam ezt a mesterséget, amelyet nagyon szerettem, 
mert egy törvényszéki bírónak, Gillyén Lajosnak biztatására és az ő segítségével 
atyám beiratott az erzsébetvárosi állami gimnáziumba [...]. (Itt) ingyen lakást és 
ebédet kaptam. Egyéb kiadásaimat privát tanításból és az évvégén kapott jutal-
makból fedeztem. A IV. osztály elvégzése után a dévai állami tanítóképzőbe 
mentem át, ahol teljes ingyenességet élveztem [...]”3 

                                                      
* A két szerző tanulmánya Lőrinczi Ferenc születésének 125. évfordulójára készült. Tőlük és olvasó-

inktól is elnézést kérünk, hogy az írást egy év késéssel volt módunk közölni. 
1 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 3. kötet. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1994, 394. 
2 Lőrinczi Ferenc hagyatéka (a továbbiakban LFH), Családi értesítő Lőrinczi György 59 hsz. bürkösi 

lakos ref. családjáról. Bürkösi ev. ref. lelkészi hivatal, 1913. május 13. 
3 LFH, Életrajzom. Marosvásárhely, 1951. május 21. 
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Elemi népiskolai tanítói oklevelét 1904. június 28-án vehette kézbe Déván kitűnő 
és jeles minősítésekkel.4 Ugyanakkor egyházi énekből és orgonálásból is levizsgázott 
kitűnő osztályzattal, amint ez bizonyítványából kiderül.5 Megjegyzendő, hogy a taní-
tóképzőben a román nyelv tantárgy volt. 

Tanítói működését 1904. szeptember 1-én kezdte el a pusztacelinai (Szeben megye) 
állami népiskolánál, ahová a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte ki.6 A hivatali 
esküt három hét múlva, szeptember 22-én tette le.7 E munkahelyen 1919. május 1-ig 
dolgozott.8 Időközben 1905 nyarán a Lugosi Földmíves Iskola keretében elvégezte a 
néptanítók részére tartott négyhetes gazdasági tanfolyamot.9 

Az első világháború kitörése után őt is mozgósították a 23. honvéd gyalogezred ke-
retében, tizedesi rangban. 1915 telén a galíciai fronton megsebesült és kórházba ke-
rült.10 Ezen időszakról naplót vezetett.11 

Az impériumváltozás után az Erdélyi Igazgató Tanács 1919. június 26-án kelt ren-
deletével áthelyezték a székelyudvarhelyi állami elemi iskolához.12 Mivel azonban itt 
lakást nem kapott, nem foglalhatta el ezt az állást (ekkor már családja 8 tagot számlált) 
és lemondott.13  

Ezek után az újonnan szervezett fehéregyházi református iskolához került kántor-
tanítónak közgyűlési határozat,14 majd pedig püspöki kinevezés alapján,15 ahol 1919. 
szeptember 1. és 1921. augusztus 31. között működött.16 Itteni tevékenységével kap-
csolatban a fehéregyházai református lelkészi hivatal által kibocsátott 1926. augusztus 
28-i szolgálati bizonyítvány megállapítja:  

„[...] mely idő alatt úgy híveinknek általános szeretetét, mint egyházi elöljáróink 
méltányló elismerését érdemelte ki. Hivatalos munkáján kívül nemcsak eredmé-
nyes társadalmi munkát és dalárdavezetést végzett, hanem a segesvári polgári 
iskolánál mint románnyelvi óraadó volt alkalmazva, mivel a román nyelvet szó-
ban és irásban teljesen bírja.”17  

                                                      
4 LFH, Lőrinczi Ferenc elemi népiskolai tanítói oklevele. Dévai magyar királyi állami tanítóképző, 

1904. június 28., 14. anyakönyvi szám. 
5 LFH, Bizonyítvány. Déva, 1904. június 28., 4. szám. 
6 LFH, Budapest 1904. szeptember 11., 72186. szám. 
7 LFH, Segesvár, 1904. szeptember 22., 2323. szám. 
8 LFH, Certificat de serviciu. Revizoratul şcolar al judeţului Odorheiu, 16 februarie 1927, No. 324. 
9 LFH, Bizonyítvány. Lugos, 1905. augusztus 10. 

10 LFH, Szolgálati táblázat. Marosvásárhelyi Tankerületi Kir. Főigazgató, 1941; Székelyföld írásban és ké-
pekben, Budapest 1941, 115. 

11 Feljegyzéseit fia, az idén január 21-én 90. életévét betöltő, Olaszországban élő Lőrinczi László író, 
műfordító rögzítette hanglemezre néhány éve. 

12 LFH, Consiliul Dirigent, Resortul Cultelor şi Instrucţiunei Publice, Decret nr. 6190, 26 Iunie 1919. 
13 LFH, Önéletrajzok; Certificat de serviciu, Revizoratul şcolar al judeţului Odorheiu, 16 februarie 

1927, No. 324. 
14 LFH, Jegyzőkönyv-kivonat, Fehéregyházi Református Egyházközség, 1919. augusztus 10.  
15 LFH, Kinevezési okmány, Erdélyi református püspöki hivatal, 1920. szeptember 1., 774. szám. 
16 LFH, Szolgálati bizonyítvány, Fehéregyházai református lelkészi hivatal, 1926. augusztus 28., 122. 

szám; Certificat, Oficiul episcopal reformat din Ardeal, 13 decembrie 1926, nr. 1309. 
17 LFH, Szolgálati bizonyítvány, Fehéregyházai református lelkészi hivatal, 1926. augusztus 28., 122. 

szám. 
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Egyébként ebben az időszak-
ban tette le a román állam iránti 
kötelező esküt (1921. január 22), 
a közoktatási minisztérium és az 
egyházi hatóság képviselőjének 
jelenlétében.18 

1921. szeptember 1-jével – 
püspöki rendelettel – a segesvári 
református elemi iskolához ne-
vezték ki igazgató-tanítónak.19 Az 
akkori követelményeknek megfe-
lelően, az Oktatásügyi Miniszté-
rium rendelkezése alapján vizsgát 
kellett tennie román nyelvből, va-
lamint Románia történelméből, 
földrajzából és alkotmányából. 
Az 1922. október 6-i sikeres vizs-
ga után20 a bizottság egyenérté-

kűnek ismerte el  Déván elnyert tanítói oklevelét.21 Az Erdélyi Református Egyházke-
rület által megállapított szabályok szerinti tanulmányok elvégzése után 1923. szeptem-
ber 21-én sikeres lévitai (kisebb képesítésű lelkész) vizsgát tett.22 Ezek után a püspöki 
hivatal 1924. július 1-én lévitának nevezte ki a nagyszebeni egyházmegyébe kebelezett 
Bun egyházközségbe.23 1924 augusztusában a Szeben régiói tanfelügyelőség utasítása 
alapján újabb román nyelvvizsgát tett le sikerrel, beleértve a történelmet, földrajzot és 
az állampolgári nevelést is.24 Amint önéletrajzi feljegyzéseiből kiviláglik, Segesváron is-
kolai teendői mellett az egyházi és a Polgári Kör dalárdáját is vezette,25 illetve kántor-
tanítói kinevezése is volt 1925. november 1-től.26 A dr. Makkai Sándor püspök által 
aláírt, az Erdélyi Református Egyházkerület 1926. december 13-án kiadott bizonyítvá-
nya szerint Lőrinczi Ferencnek segesvári működése alatt (1926. november 15-ig) 
semmilyen fegyelmi gondja nem volt az egyházi vagy a világi hatóságokkal.27 

Időközben, 1926. szeptember 19-én Kolozsváron a Monostor-úti református temp-
lom gyülekezete új kántor-tanítót választott itt működő iskolája számára Lőrinczi Ferenc 
személyében. A három pályázó közül egyhangúlag választották meg.28 A Kolozsvári Re-

                                                      
18 LFH, Esküokmány, Ministerul Instrucţiunii, Secretariatul General Cluj, 1921. január 22., Segesvár. 
19 LFH, Kinevezési okmány (román fordítás), Erdélyi Református Püspöki Hivatal, 1921. szeptember 

1., 838. szám. 
20 LFH, Certificat, Ministerul Instrucţiunii, Secretariatul General Cluj, Odorheiu, 6 Octomvrie 1922, 

nr. 752. 
21 LFH, Bejegyzés L. F. tanítói oklevelén, Revizoratul Şcolar al judeţului Odorheiu, 6 octomvrie 1922, 

nr. 752. 
22 LFH, Bizonyítvány, Erdélyi Református Egyházkerület, 1923. szeptember 21., 670. szám. 
23 LFH, Lévitai kinevezési okmány, Erdélyi Református Püspöki Hivatal, 1924. július 1., 675. szám. 
24 LFH, Adeverinţă, Ministerul Instrucţiunii, Inspectoratul Şcolar al Regiunii IV. Sibiu, 22 februarie 

1926, nr. 5462/293. 
25 LFH, Önéletrajzok. 
26 LFH, Kinevezési okmány, Erdélyi Református Püspöki Hivatal, 1925. november 1., 1358. szám. 
27 LFH, Certificat, Oficiul episcopal reformat din Ardeal, 13 decembrie 1926, nr. 1309. 
28 LFH, Jegyzőkönyv (román fordítás), Kolozsvári református templom, Calea Moţilor, nr. 84, 1926. 

szeptember 19. 

Lőrinczi Ferenc oktatásügyi minisztérium által 
láttamozott fényképes egyházkerületi megbízólevele (1940) 
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formátus Egyházközség 1926. november 15-én kiadott átiratával Vásárhelyi Boldizsár 
lelkész-elnök és Kócsi Andor főgondnok közlik a megválasztottal igazgatói kinevezését 
és felkérik a III. számú iskola leltárának átvételére Deák Ferenc lelkipásztortól.29 

Akkortájt ez az iskola az 1904. október 31-én felszentelt, egy régi udvarház átalakí-
tása révén létesített új imaház két földszinti termében működött szerény, eléggé silány 
körülmények között.30 Emiatt – amint Lőrinczi Ferenc igazgató-tanító az 1927–28-as 
tanévről szóló évi jelentésében31 írja – a tanítás délelőtt-délutáni váltásban folyik az I–
VII. osztályokban. A tanerők száma négy. Az igazgatónak heti 26 órája van az V–VII. 
osztályokban, a nyári idényben tornát is tanít heti két órában. A beírt tanulók száma 
159. „[...] iskolánk évről évre népesedett, fejlődött, örvendetes jeléül annak, hogy híve-
ink bizalma fokról-fokra nő, kiérezték iskolánk egyházias, magyar és általános nevelő 
törekvését s becsülik a munkát, amely benne folyik” – írja jelentésében. A tanulók ren-
desen látogatták az iskolát, igazolatlan mulasztás csak egyetlen tanulónál fordult elő. A 
fegyelemre különös gonddal vigyáztak. A tanulókat ellátták tankönyvekkel és tanszer-
rel. A tanítás egyházi énekkel kezdődik és fejeződik be, hétvégén a tanulók templomba 
járnak. (Ekkor már létezett a Kós Károly által tervezett, 1913-ban felépített új temp-
lom.32) Szülők és tanítók között jó viszony volt. Az első „abszolváló vizsga” négy VII-
es tanuló részvételével sikeres volt: 9,16 – 8,90 – 8,67 – 8,55-ös eredménnyel, minisz-
teri biztos jelenlétében. Mivel az 1927. december 20-i generális vizitáció (püspök, fő-
jegyző és egyházkerületi tanügyi előadó-tanácsos összetételben) elégtelennek tartja a 
két tanterem által biztosított feltételeket, az igazgató és a tantestület hangoztatja „új és 
a törvény követelményeinek megfelelő termek építését”. Továbbá: Lőrinczi Ferenc ké-
ri jelentésében a kiutalt famennyiség megnövelését, mellékhelység kérdésének megol-
dását, a könyvtár fejlesztését, padok megjavítását, az udvar bővítését és fásítását, pa-
dok elhelyezését, iskolaszolga díjának emelését. Más iskolalátogatások 1927. november 
15-én (állami revizor – adminisztrációs vizsgálat), november 24-én (egyházkerületi 
tanügyi előadó), 1928. május 24–25-én (ismét revizor) és június 8-án (Deák Ferenc is-
kolaszéki elnök) zajlottak le. A jelentés szerint az igazgató a tanév folyamán három-
három napot más iskolák látogatása, illetve belmissziós tanfolyamon való részvétel, va-
lamint egy napot betegség miatt hiányzott az iskolából. 

Ekkor Lőrinczi Ferenc – igazgató-tanítói és kántori teendői mellett – a gyülekezet 
dalkarának karnagya is volt.33 E minőségében 1927 július-augusztusában részt vett a 
Romániai Magyar Dalosszövetség által szervezett karmester- és kántor-továbbképző 
tanfolyamon, megfelelő előmenetelt tanusítván,34 illetve a dalkarral az 1928. augusztus 
4–6-i, Segesváron tartott dalosversenyen.35 

Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége 1927. május 1-én alapító-tagsági 
oklevelet ad ki neki, hálás köszönettel ismervén el, hogy 1000 lej összegű adománnyal 

                                                      
29 LFH, Preşedenţia comunei bisericeşti reformate din Cluj, 15 noiembrie 1926, nr. 306. 
30 Aracs István: A Kolozsvár-Monostori ref. templom története. Gombos Ferenc „Lyceum” könyvnyomda. 

Kolozsvár 1914, 31. 
31 Kolozsvári Református Egyházközség levéltára (a továbbiakban KREKlvt), I. Iskolaszéki iratok, 

I/30. 
32 Aracs István: i. m. 31. 
33 LFH, Kolozsvári Monostori Uti Ref. Egyházi Dalkar, 1927, fénykép; Benkő András: Kolozsvár 

magyar kóruskultúrájának kialakulása és fejlődése a XIX. és a XX. század első felében. In: Kolozsvár 1000 
éve. Erdélyi Múzeum-Egyesület és Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár 2001, 280–281. 

34 LFH, Bizonyítvány, Romániai Magyar Dalosszövetség, 1927. augusztus 7., 774. szám. 
35 LFH, Kolozsvári Monostori Uti Ref. Egyházi Dalkar, 1927, fénykép. 
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járult hozzá a kolozsvári református nőnevelő intézet új otthonának [a későbbi leány-
iskola – a szerzők megjegyzése] létesítéséhez: „Neve s adománya az iskola aranykönyvébe 
örök emlékezetül beiratott.”36 

A Kolozsvári Református Egyházközség presbitériuma 1928. május 19-i ülésének 
jegyzőkönyve szerint Lőrinczi Ferenc bizottsági tag és jegyző.37 

A Roşu revizor által megejtett iskolalátogatás 1928. október 17-i jegyzőkönyve 
szerint a tanítás az állami tanterv alapján történik, a tananyagbeosztás, órarend, tan-
könyvjegyzék, tantestületi kimutatás, tanterv összeállítása, naplók és tananyag rendben 
vannak, a padok használhatók, a mellékhelységek megfelelőek.38 

Ugyanazon revizor 1929. március 16–18-i látogatásán megállapítja: a III–IV. osz-
tályban a gyerekek jócskán értenek románul, az eredmény jó. Az V–VII. osztályokban 
a román társalgást ellenőrizte, Lőrinczi Ferenc igazgató jó eredménnyel tanít. Viszont 
az I–II. osztályban sok gyerek gépiesen olvas, a magyar beszélgetés jobbacskán megy, 
az eredmény kielégítő.39 

Az 1929–30-as iskolai évről szóló jelentésében40 az igazgató megemlíti, hogy mind 
a 12 tanuló jó eredménnyel tette le az abszolváló vizsgát, a revizor jelenlétében. Iskola-
látogatások október 18-án (revizor adminisztrációs vizsgálata), október 28-án (orvosi 
vizsgálat), október 30-án (tanügyi előadó), március 6-án és június 11-én (revizor) vol-
tak. További megállapítások:  

„Az iskolai helyiség a régi. Fájdalom, az állami hatóság rendeletére sem tétetett 
ez idáig komoly lépés új iskolaépület emelésére. Pedig amikor gyermekeink jö-
vőjéről van szó, amikor egyházi nevelésünk érdekeinek megvédése és biztosítá-
sa legégetőbb kérdés kell hogy legyen, ekkor mentségül még az anyagi hiányt 
sem lehet felhozni. Remélhetőleg a beindult akció, ha lassan is, de eredményre 
fog vezetni. Az új építkezéssel kapcsolatban kell megoldanunk [...] az igazgatói 
iroda kérdését is [...] a nehézséget, amit az irodahiány [...] okozott 4 éven keresz-
tül [...] iskolaszéki elnök úr előtt is hangsúlyozni kívánom [...]” 

1930. július 21-én Lőrinczi Ferenc felterjeszti az egyházközségi iskolaszék elnöksé-
géhez a revizori hivatal 1930/967. számú levelét: „[...] a miniszteri direktorátus közok-
tatásügyi hivatala Kolozsvárt 1930/19602 sz. rendeletével arról értesít bennünket, 
hogy a kolozsvári III. sz. iskola fenntartójának meghagyta, hogy az új tanév megnyitá-
sának idejéig gondoskodjék új iskolahelységről”, mivel választ kell közölnie a fogana-
tosított intézkedésekről.41 Úgyszintén 1930. október 5-én a revizorátus válaszát, észre-
vételeit az építendő iskola beterjesztett műszaki dokumentációjával kapcsolatban.42 

                                                      
36 LFH, Alapító-tagsági oklevél, Kolozsvár, 1927. május 1. 
37 KREKlvt, C.43-1 és C.43-2. Monostori iskola építése, C.43/1. 
38 KREKlvt, I. Iskolaszéki iratok, I/33. 
39 Uo. 
40 KREKlvt, I/38. 
41 KREKlvt, C.43-1 és C.43-2. Monostori iskola építése, C.43/9 
42 KREKlvt, C.43/14. 
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1930. október 17-én újabb 
esküt kellett tennie a kolozs-
vári tanfelügyelőség, valamint 
az egyházközség képviselőjé-
nek jelenlétében, II. Károly 
király trónra lépése után.43 

Az 1930–31-es tanév fo-
lyamán a december 10-i el-
lenőrzés során Pompiliu Dan 
tanfelügyelő megállapítja: 
„[...] az iskola két osztályte-
remmel rendelkezik, emiatt az 
oktatást nem lehet a tanügyi 
törvény által megszabott óra-
rend szerint lebonyolítani. [...] 
Megállapítom, hogy letették egy új, négy tantermes iskola alapkövét, amelyet – valószí-
nűleg – befejeznek az év folyamán. [...] A tanító-igazgató úr lelkiismeretesen teljesíti 
kötelességét. Reméljük, az új iskolahelységet minél hamarább befejezik.”44 Pora, iskolai 
revizorhelyettes 1931. május 30-án részt vett az év végi vizsgán: „[...] a Lőrinczi Ferenc 
igazgató által irányított VI. és VII. osztályokban meggyőződtem, hogy az oktatás na-
gyon módszeres, jól rendszerezett. Ebben az iskolában a tulajdonképpeni oktatáson 
kívül általában alapvető fontosságú a vallásos és erkölcsi nevelés, amely az elemi iskola 
legfőbb célkitűzése.”45 

Szintén az 1931-es év folyamán a Hivatalos Közlöny 76. számában megjelent a 
Lőrinczi Ferenc tanítói és igazgatói működésére vonatkozó miniszteri engedély.46 

Az igazgató és népes családjának lakáskörülményeit és nehézségeit ebben az időben 
jól megvilágítja 1931. október 10-én a képviseleti közgyűléshez intézett levele, amely-
ben kéri a lakása melletti szoba presbitérium által megállapított 800 lejes házbérének 
felére csökkentését: „Négy éven keresztül egyszoba-konyhában laktam 9 tagú csalá-
dommal, de soha eszembe sem jutott, hogy a hiányzó lakrészért kárpótlást kérjek. Iro-
da híján az összes irodai munkákat is e szűk lakásban végeztem, mert a tantermek ál-
landóan le voltak foglalva, fűtés- vagy világításpótlásért sem kértem soha semmit.”47 
Utólag, november 18-i levelével lemond erről a szobáról, képtelen lévén fizetni a meg-
állapított bért, „amikor fizetésünk redukáltatott és a további redukálás is küszöbön 
van”.48 

1931. október 20-án levélben kéri az egyházközség elnökségétől javítások és kiegé-
szítő munkálatok elvégeztetését a folyamatban lévő  építkezésnél (új iskola, valamint a 
régi épület lakássá való átalakítása).49 

1931. november 19-i, szintén az egyházközség elnökségének írt levelében támogat-
ja 4–5 református vallású, tisztességes viselkedésű egyetemi ifjú elhelyezését az új isko-

                                                      
43 LFH, Foaie de jurământ, Cluj, 17 octomvrie 1930. 
44 LFH, Proces verbal (copie), 12 decembrie 1930. 
45 LFH, Proces verbal (copie), 30 mai 1931. 
46 Monitorul Oficial, nr.76 din 1 aprilie 1931, partea II, p. 4178. 
47 KREKlvt, C.43-1 és C.43-2, Monostori iskola építése, C.43/180. 
48 Uo. C.43/182. 
49 Uo. C.43/192. 
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la irodájában és a mellette lévő 
kis szobában, rendes inter-
nátusi tandíj fizetése és a vilá-
gítási-fűtési költségek fedezé-
se, ágynemű biztosítása ese-
tén.50 

Az építkezések befejezése 
után Lőrinczi Ferenc összeállí-
totta a helységek és felszerelé-
sek 1932. december 1-i teljes 
leltárát.51 

Az állami hatóságok az 
1931/636. számú működési 
engedélyt adták ki az új, négy-
tantermes iskola számára.52 Az 
ezt követő időszakban lebo-
nyolított tanfelügyelői ellenőr-

zések mind rendben zajló oktatási tevékenységet tapasztaltak ebben a református in-
tézményben. Sasu revizor 1934. május 15-én jegyzőkönyvezi:53 „A Lőrinczi Ferenc 
igazgató által irányított VII. osztályban 26 tanuló van jelen a 28 beiratkozottból. Meg-
állapítottam, hogy Lőrinczi úr [...] szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgozik, szép 
eredményeket érvén el tanulóival.” Chintoan tanfelügyelő 1934. december 13-i iskola-
látogatása alkalmával ezt írja: „Lőrinczi Ferenc igazgató-tanító 30 éves munkaviszony-
nyal rendelkezik. Ellenőrzéseknél mindig nagyon jó minősítést kapott. Tankönyvek 
szerzője, alapos szakismeretekkel rendelkezik.”54 

1935. január 14-én Grigorescu főtanfelügyelő végzett ellenőrzést az iskolában, 
megállapítván: „Az iskola fenntartója a református egyházközség, a működési engedély 
száma 1931/636. A beiratkozottak száma 168. Megvizsgáltam a VII. osztályos tanulók 
felkészültségét olvasásból, emlékezetbe vésésből, történelemből és földrajzból, nagyon 
elégedetten állapítván meg, hogy Lőrinczi úrnak sikerült elérnie, hogy tanulói elég jól 
beszéljenek románul és elsajátítsák a leadott tananyagot. Az egész iskolában rend és 
tisztaság van. Az osztálynaplók rendben vannak. A helyiség alkalmas és jól gondozott. 
A vizsgálat eredménye nagyon jó.”55 1935. február 20-án Lateş tanfelügyelő látogatta 
meg az iskolát, ezeket írván a jegyzőkönyvbe: „A Lőrinczi igazgató által vezetett iskola 
4 higiénikus, jól felszerelt és tiszta teremben működik, teljes rendben... (ő maga) tan-
könyvíró, jó módszertanos és csodálatra méltó nevelő. Az általa vezetett 20 beíratott 
VII. osztályos tanuló fegyelmezettsége, ismereteik sokasága és főképpen minősége di-
cséretesek. Az általános minősítés nagyon jó.”56  

                                                      
50 KREKlvt, C.43/183. 
51 KREKlvt, C.43/217. 
52 LFH, Proces verbal (copie), 14 ianuarie 1935. 
53 LFH, Proces verbal (copie partială), 24 mai 1934. 
54 LFH, Proces verbal (copie), 14 decemvrie 1934. 
55 LFH, Proces verbal (copie), 14 ianuarie 1935. 
56 LFH, Proces verbal (copie), 20 februarie 1935. 
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Ebben az időszakban a következő tankönyvek szerzője, illetve szerkesztője:57 

Tanulmánybeosztás a magyar nyelvű elemi iskolák I–IV. osztályai részére. Markus Nyomda. Segesvár 
1926.  

Tananyagbeosztás a magyar nyelvű elemi iskolák V–VII. osztályai részére. Markus Nyomda. Segesvár 
1926.  

Számtankönyv a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Minerva Kiadó. Kolozsvár 
1929. 

Román olvasókönyv és nyelvtan a magyar tannyelvű elemi iskolák  V., VI., VII. osztályai számára. 
Minerva Kiadó. Kolozsvár 1930. 

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan, természettudomány és földrajz a magyar tannyelvű elemi iskolák IV. 
osztálya részére. Társszerzők: Ferenczi Gábor, Bedelean Diomed, Kali Sándor. Minerva Ki-
adó. Kolozsvár 1933.  

Magyar nyelv. Olvasókönyv, egyéb tudnivalók és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák II. osztálya részé-
re. Társszerzők: Felméri Sándor, Ősz Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1933.  

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan és természettudományok a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya 
részére. Társszerzők: Bedelean Diomed, Ősz Sándor, Ferenczi Gábor. Minerva Kiadó. Ko-
lozsvár 1934. 

Számtankönyv a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Minerva Kiadó. Kolozsvár 
1934. 

Manual de limba română pentru şcoalele primare confesionale şi de stat cu limba de predare maghiară (sau altă 
limbă minoritară). Clasa III. Társszerzők: Constantin Stan, Bedelean Diomed. Minerva Kiadó. 
Kolozsvár 1934. 

Magyar nyelv, olvasókönyv, nyelvtan, természettudomány és földrajz a magyar tannyelvű elemi iskolák IV. 
osztálya részére. Társszerzők: Ferenczi Gábor, Bedelean Diomed, Kali Sándor. Minerva Ki-
adó. Kolozsvár 1934.  

Manual de limba română pentru şcoalele primare de stat şi confesionale cu limba de predare maghiară (sau altă 
limbă minoritară). Clasa IV. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1934. 

Számtan és mértan az elemi iskolák IV. osztálya részére. Társszerzők: Bedelean Diomed, Felméri 
Sándor, Kali Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1934. 

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák VII. osztálya számára. 
(Társszerzőkkel.) Minerva Kiadó. Kolozsvár 1936. 

Manual pentru studiul limbei române, clasa VII-a curs supra-primar, de la şcoalele primare, confesionale cu 
limba de predare maghiară sau altă limbă minoritară. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. Stan. 
Minerva Kiadó. Kolozsvár 1936. 

Magyar olvasó, magyar nyelvtan, társadalmi és állampolgársági nevelés, egészségtan, természettudomány, mező-
gazdasági ismeretek az elemi iskolák VI. osztálya számára. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. 
Stan, Ferenczi Gábor, Kali Sándor, Ősz Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1936. 

Manual pentru studiul limbei române clasa VI-a curs supra-primar, de la şcoalele primare confesionale, cu 
limba de predare maghiară sau altă limbă minoritară. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. Stan. 
Minerva Kiadó. Kolozsvár 1936. 

1930–1932 között a romániai kisebbségi felekezeti iskolák tanítói számára kiadott  A 
Tanító című lap szerkesztője is volt.58 A fenti tevékenységekkel párhuzamosan más egyházi 
szolgálatot is végzett. Így az 1928. november 24–26-i egyházkerületi közgyűlés zsinati pót-
tanító képviselő tagnak,59 majd egy év múlva tanítói rendes képviselőnek választotta meg 

                                                      
57 Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában 1919–1940. Erdélyi Múzeum Egyesület Kolozsvár, 

Országos Széchényi Könyvtár. Budapest 1997, 45., 173., 285., 291–296., 306–307., 369. 
58 Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. 3. kötet, 395. 
59 LFH, Megbízó levél, Erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsa, 1928. december 7., 12269. 

III. szám. 
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az 1928–1937 időszakra.60 
Ugyanaz a testület az 1929. 
november 20–25-i közgyű-
lésén a kolozsvári Szeretet-
ház elöljáróságának tagjává 
választotta 1931-ig,61 majd 
1933. november 25–26-án 
újraválasztotta erre a tiszt-
ségre az 1933–1937 időszak-
ra.62 Ugyanakkor az egyház-
kerületi tanügyi bizottság,63 
illetve az igazgatótanács tan-
ügyi jelentésének megvizs-
gálására kiküldött bizottság 
tagjává is megválasztották.64 

Lőrinczi Ferenc 1936. 
augusztus 31-ig töltötte be 

a kolozsvári III. számú református iskola igazgató-tanítói állását,65 ugyanis az Erdélyi 
Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 1936. augusztus 12-én szolgálattételre ren-
delte be 1936. szeptember 1. – 1937. szeptember 1. közötti időszakra: „[...] a III. ügy-
osztályba dr. Illés Gyula előadó tanácsos mellé osztjuk be az elemi iskolai ügydarabok 
referálásában való segédkezésre; időről-időre megbízást fog kapni elemi iskoláknak és 
tanerőknek Egyházkerület részéről történő megvizsgálására.”66 Következésképpen 
egyévi szabadságot kér az iskolaszéktől, amit a presbitérium engedélyez, de kántorként 
továbbra is megtartja őt (fizetés nélkül), valamint meghagyja szolgálati lakását is.67 

Amikor utólag, 1938. június 17-én véglegesen lemond a III. számú iskolában betöl-
tött igazgatói-tanítói-kántori állásáról, ezeket írja az egyházközség elnökségének:  

„Köszönöm a nagytiszteletű elnökség velem szemben tanúsított figyelmét, jóin-
dulatát. Tíz évi igazgatói-kántori-tanítói plusz két évi kántori szolgálatomban 
igyekeztem munkámat becsülettel és megelégedésre végezni, feletteseimmel 
szemben tiszteletteljes magatartást tanúsítani, megtörténhetett, hogy munkámban 
itt-ott hiány maradt [...] jó lélekkel kell megállapítanom, hogy tudatosan el nem 
hanyagoltam a rám bízottakat, szándékosan nem bántottam meg senkit. Külön 
mondok köszönetet Tárkányi György főgondnoknak, Deák Ferenc jeleni lelkész-
elnöknek, aki 12 évi együtt munkálásunkban mindig a legnagyobb figyelemmel, 
békeszeretettel vett körül s munkámban minden ténykedésével segítségemre volt, 
minden intézményünkre Isten áldását kérve [...].”68 

                                                      
60 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1929. november 26., 10956. III. szám. 
61 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1929. november 30., 11260. szám. 
62 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1933. november 28., 12807. szám. 
63 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1933. december 2., 12969. szám. 
64 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1933. december 15., 12385. szám. 
65 Erdélyi Református Egyházkerület levéltára (a továbbiakban EREKlvt), 11.393/1940. számú 

irat(bizonyítvány). 
66 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 8124/1936. III. szám. 
67 KREKlvt, E.24. Monostor-úti iskola ügyei, E.24/120. 
68 KREKlvt., E. 24/126. 

Lőrinczi Ferenc I–II. osztályban helyettesít 
(1935–36-os tanév). 
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Az Erdélyi Református Egyház-
kerület 1936. június 30-i rendkívüli 
közgyűlésén Lőrinczi Ferenc a 
megválasztott Vásárhelyi János 
püspök meghívására kijelölt kül-
döttség tagja.69 

1936. november 12-én az igaz-
gatótanácstól megbízólevelet kap 
„az Erdélyi Református Egyházke-
rülethez tartozó református elemi 
iskoláink felülvizsgálatá(ra), egyház-
kerületi elemi iskolai tanfelügyelői 
minőségben [...] joga kiterjed a hitfe-
lekezeti elemi iskolai ügyek minden 
ágára.”70 Az 1937. március 8-án 
megújított megbízatást az Oktatás-
ügyi Minisztérium is láttamozta.71 

Az 1937. július 1-jén kezdődő 
ciklusra az igazgatótanács Lőrinczi 
Ferencet az egyházmegyék közgyűlé-
seinek abszolút többségű szavazatai 
alapján egyházkerületi tanítóképvise-
lői minőségében igazolta.72 

Az egyházkerület 1937. novem-
ber 20–21-i rendes közgyűlése is-
mételten a Szeretetház elöljárósá-
gának tagjává választotta az 1937–
1942 időszakra.73 Az ott elhangzó, 1935. november 1. – 1937. november 1. közötti te-
vékenységet elemző püspöki jelentés a tanítói értekezletekre vonatkozóan megállapítja:  

„A legtöbb egyházmegyében tartottak komoly tanulmányokkal értekezleti gyű-
léseket és ezeken [...] nem csupán, sőt most már azt mondhatnók, csak egészen 
kivételesen foglalkoztak javadalmi kérdésekkel, bár tanítóink is elég mostoha 
körülmények között élnek, hanem mintatanítások, azoknak megbeszélése és tu-
dományos pedagógiai kérdések alkották a megbeszélések központját.”74  

Az ugyanazon időszakról szóló igazgatótanácsi tanügyi jelentés az elemi iskolákról 
és kisdedóvókról ezt írja:  

„Iskoláink életében [...] ugyanazok a nehézségek – talán még fokozottabb mér-
tékben – fennállnak, sőt az anyagiak az egyre súlyosabban érezhető gazdasági 

                                                      
69 EREKlvt, Az 1936. június 30-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve, 7754-1936. III. számú igazgatótanácsi hi-

vatalos kiadvány. Minerva Kiadó, Kolozsvár 1936, 26. 
70 LFH, Delegaţie-Megbízó levél, EREK igazgatótanácsa, 12083-1936. III. szám. 
71 LFH, Delegaţie, Consiliul Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal, nr. 3152/1937. III. 
72 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1937. szeptember 18., 9502/III. szám. 
73 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1937. november 29., 13970. szám. 
74 EREKlvt: Az 1937. november 20–21-i rendes közgyűlés jegyzőkönyve, 15755-1937. III. számú igazgatótanácsi 

hivatalos kiadvány. Minerva Kiadó, Kolozsvár 1937, 25. 
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viszonyok miatt egyre súlyosabb helyzetbe sodorják iskoláinkat és a tanerőket... 
Elemi iskoláink élete csupa küzdelem volt.”75  

Az 1936–1937-es tanévben 348 református elemi iskola működött 528 tanerővel és 
23 488 beiratkozott 7–15 év közötti tanulóval, valamint 5 óvoda.76 A jelentés továbbá 
megállapítja:  

„Igazgatótanácsunk a maga részéről is felülvizsgálta a következő elemi iskolákat: 
Sztána, Bábony, Felsőtök, Alsótök, Esztény, Szolnokháza, Érszöllős, Bodonkút, 
Hosdát, Vajdahunyad, Szászváros, Szék, Angyalos, Komolló, Kisborosnyó, 
Palotailva, Ploieşti, Dombos, Nagymoha, Bürkös, Erdőfüle, Köpec, Jákótelke, 
Magyarókereke, Sárvásár, Kispetri, Zsobok, Farnos, Magyarbikal, Alsócsesztve, 
Marosgombás, Csekelaka, Ozd, Marosszentgyörgy, Medgyesfalva, Magyarókere-
ke, Nagyszeben, Bun, Fehéregyháza, Segesvár, Tordaszentlászló, Marosújvár, 
Maroscsesztve, Héjjasfalva, Székelykeresztur, Rugonfalva, Nagykede, Szolokma, 
Küsmöd, Bikafalva, Nagygalambfalva, Telekfalva, Sándortelke, Kányád, 
Székelymuzsna, Bukarest, Galac, Andrásfalva, Nagyenyed. Néhány vizsgálatot a 
tanügyi előadótanácsos végzett, a legtöbbjét Lőrinczi Ferenc központi szolgálat-
ra beosztott igazgató. A vizsgálatokról részletes jelentéseket kapott az Igazgató-
tanács, amelyek alapján minden egyes esetben meg is tette a szükséges intézke-
déseket [...] 95 iskola közül a legtöbb nagyobb baj nélkül túlesett a vizsgákon.”77 

Munkája elismeréseképpen az egyházkerület igazgatótanácsa 1938. június 16-i ülé-
sén Lőrinczi Ferencet egyházkerületi elemi iskolai felügyelői címmel „állásában eddigi 
szolgálatainak elismerése mellett véglegesítette”,78 „mivel nevezett [...] az elmúlt két év 
alatt teljes rátermettségének, megbízhatóságnak adta tanújelét; munkája nélkülözhetet-
lenné vált”. Ugyanakkor elrendelték a „hivatali eskü bevételét” is,79 amelynek letétele 
időközben megtörtént 1938. március 7-én az egyházkerületnél.80 

Következésképpen a kolozsvári református egyházközség elnöksége tudomásul 
vette Lőrinczi Ferenc lemondását a III. számú iskolánál betöltött állásáról és közli vele 
a presbitérium 1938. június 27-i ülésén hozott határozatát: „egyházközségünknél eltöl-
tött 10, illetve 12 évi szolgálata alatt teljesített hűséges munkájáért, odaadó buzgóságá-
ért jegyzőkönyvileg köszönetet mond és életére, egyházkerületünkben ezután teljesí-
tendő szolgálatára Istennek gazdag áldását kéri”.81 

Az egyházkerület igazgatótanácsa 1939. szeptember 14-én levélben értesíti Lőrinczi 
Ferencet, hogy a zsinat tanítói rendes tagjává választották az 1939/49 évi ciklusra.82 

Az egyházkerület 1939. november 25–26-i rendes közgyűlésén a nyugdíj- és öz-
vegy-gyámintézet végrehajtó bizottságába rendes tagként választják meg.83 Az igazga-

                                                      
75 EREKlvt, Az 1937. november 20–21-i rendes közgyűlés jegyzőkönyve, 65. 
76 Uo. 66–71. 
77 Uo. 73–74. 
78 LFH, EREK Igazgatótanácsa, 1938. június 18., 6119. III. szám. 
79 LFH, EREK Igazgatótanácsa, Határozat (másolat), 6119-1938. III. szám. 
80 LFH, Jurământ. Cluj, 7 martie 1938. 
81 LFH, KREK elnöksége, 1938. augusztus 23., 144. szám. 
82 LFH, EREK igazgatótanácsa, 1939. szeptember 14, 10361/III. szám. 
83 EREKlvt. Az 1939. november 25–26-i rendes közgyűlés jegyzőkönyve, 15710-1939. III. számú igazgatótanácsi 

hivatalos kiadvány. Minerva Kiadó, Kolozsvár 1939, 31. 
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tótanács ott elhangzó tanügyi jelentése az 1937. november 1. – 1939. november 1. kö-
zötti időszakról leszögezi:  

„Elemi iskoláink konszolidására mindent megtettünk.”84  
„Készséggel elismerjük, hogy [...] a kisebbségi statútum megjelenése óta, a nem-
zetnevelési minisztérium [...] igyekszik minél gyorsabb ütemben intézni [...] ké-
réseinket.”85  
„Iskoláink munkáját az állami ellenőrző közegek is számtalan ízben elismeréssel 
illetik, jogos kifogásaik elenyésztetése iránt a jegyzőkönyvek igazgatótanácsi fel-
dolgozása során intézkedtünk. Igazgatótanácsunk is nagy gondot fordított az is-
kolai munka ellenőrzésére és a tanítói munkának a helyszínen való megismeré-
sére és irányítására. Különösen a fiatal, kezdő tanítók tanácsolására és segít-
ségére fektettünk nagy súlyt, de sehol sem hagytuk szó nélkül a mulasztásokat, 
esetleges hanyagságokat sem [...] súlyosabb esetekben a legszigorúbb felelősség-
re vonás elől sem tértünk ki. A vizsgálatokat az egyházkerületi elemi iskolai fel-
ügyelő végezte, néhány esetben az egyházkerületi tanügyi előadó-tanácsos. Az 
elemi iskolai felügyelő az olyan egyházközségeknek is segítségére volt, akik iskolai 
épületeket emeltek, vagy autorizáció iránt adtak be kéréseket. Több ízben a legna-
gyobb lelkiismeretséggel a Consiliul Permanent előtt is védte az iskolát az illető 
egyházközség felkérésére. Felülvizsgáltattak a következő iskolák [felsorolva 187 
helység – a szerzők megjegyzése]. Több elemi iskolánk tanulóitól kézi munkaanya-
got küldtünk be a genfi nemzetközi iskolaügyi kiállításra. A tanítói köri gyűlé-
sek, továbbképző céllal megtartattak, bár néhol akadályok merültek fel a mun-
kában. Igazgatótanács ezek működését is figyelemmel kísérte és irányította.”86  

Tanfelügyelői tevékenységével párhuzamosan folytatta tankönyvírói és szerkesztői 
működését az alábbiak szerint:87 

Magyar nyelv. Olvasókönyv és egyéb tudnivalók a magyar tannyelvű iskolák II. osztálya számára. Társszer-
zők: Bedelean Diomed, Kali Sándor, Ősz Sándor. Minerva Kiadó.  Kolozsvár 1938. 

Számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák II. osztálya számára. Társszerzők: Bedelean Diomed, Kali 
Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1938. 

Limba română. Clasa a II-a. Lamurire: numai pentru învăţătorii care doresc să-l folosească. Mi-
nerva Kiadó. Kolozsvár 1938.  

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan, természettudományok és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák III. 
osztálya számára. Társszerzők: Ferenczi Gábor, Bedelean Diomed, Ősz Sándor. Minerva Ki-
adó. Kolozsvár 1938.  

Számtankönyv a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Az új tantervnek megfelelően. 
Minerva Kiadó. Kolozsvár 1938.  

Manual de limba română pentru şcoalele primare particulare şi confesionale cu limba de predare maghiară sau 
cu altă limbă minoritară. Clasa III. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. Stan. Minerva Kiadó. 
Kolozsvár 1938. 

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan, természettudományok, földrajz és számtan a magyar tannyelvű elemi is-
kolák IV. osztálya számára. Társszerzők: Bedelean Diomed, Ferenczi Gábor, Kali Sándor. 
Minerva Kiadó. Kolozsvár 1938. 

                                                      
84 Uo. 51. 
85 Uo. 74. 
86 Uo. 80–83.  
87 Monoki István: i. m. 45., 173., 285., 291–296., 306–307., 369. 



328 HISTORIA ECCLESIÆ 

Számtan és mértan az elemi iskolák IV. osztálya számára. Társszerzők: Ferenczi Gábor, Bedelean 
Diomed, Kali Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1938. 

Manual de limba română pentru şcoalele primare particulare şi confesionale cu limba de predare maghiară sau 
cu altă limbă minoritară. Clasa IV. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. Stan. Minerva Kiadó. 
Kolozsvár 1938. 

Részletes tanterv az elemi iskolák részére. (A nemzetnevelésügyi minisztérium 112 967–1938 számú 
határozata szerint.) Fordítás román nyelvből. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1938 (kétnyelvű 
kiadás).  

Ábécéskönyv. Társszerzők: Bedelean Diomed, Ősz Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 
Számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák I. osztálya számára. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 
Limba română. Abecedar. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939.  
Törvény az elemi iskolák és tanítóképzők szervezetéről és működéséről. Fordítás román nyelvből. (Moni-

torul Oficial nr. 121/1939. május 27.). Pallas Kiadó. Kolozsvár 1939 (kétnyelvű kiadvány). 
Magyar nyelv. Olvasókönyv és egyéb tudnivalók a magyar tannyelvű iskolák II. osztálya számára. Második 

javított kiadás. Társszerzők: Kali Sándor, Bedelean Diomed, Ősz Sándor. Minerva Kiadó. 
Kolozsvár 1939. 

Számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák II. osztálya számára. Társszerzők: Bedelean Diomed, Kali 
Sándor. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939.  

Limba română. Clasa II. Lămurire: numai pentru învăţătorii care doresc să-l folosească. Minerva 
Kiadó. Kolozsvár 1939.  

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan, természetrajz, fizika-kémia, test- és egészségtan és számtan a magyar 
tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. Második átdolgozott kiadás. Társszerzők: Ősz 
Sándor, Ferenczi Gábor, Bedelean Diomed. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 

Számtankönyv a magyar tannyelvű elemi iskolák III. osztálya számára. (Az új tantervnek megfelelően.) 
Második átdolgozott kiadás. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 

Manual de limbă română pentru şcoalele primare şi confesionale cu limba de predare maghiară sau alte limbi 
minoritare. Clasa III. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. Stan. Minerva Kiadó. Kolozsvár 
1939. 

Magyar nyelv. Olvasókönyv, nyelvtan, történelem és számtan a magyar tannyelvű elemi iskolák V-ik osztálya 
számára. (Társszerzőkkel.) Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 

Manual pentru studiul limbei române clasa a V-a a cursului supra-primar, de la şcoalele primare confesionale 
cu limba de predare maghiară sau altă limbă minoritară. Társszerzők: Bedelean Diomed, T. C. 
Stan. Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 

Tudományok könyve a magyar tannyelvű elemi iskolák V., VI. és VII. osztálya részére. 1. Test- és egészség-
tan. 2. Földrajz. 3. Természetrajz. 4. Fizika-kémia. 5. Emberi és állampolgári kötelességek. (Társszer-
zőkkel.) Minerva Kiadó. Kolozsvár 1939. 

A bécsi döntés után a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 1940. no-
vember 3-án Lőrinczi Ferencet tanügyi előadónak osztotta be Marosvásárhely katonai 
közigazgatásához,88 aki az 1940. november 21-én kelt rendelet alapján november 26-án 
átvette Maros-Torda vármegye tanügyi igazgatásának teljes ügykörét.89 Ugyancsak a 
fenti minisztérium 1940. december 9-i rendeletével kinevezték népiskolai előadóvá és 
megbízták Maros-Torda vármegye népoktatási kerületének vezetésével. Hivatali eskü-
jének letétele végett a marosvásárhelyi tankerület királyi főigazgatójához rendelték be.90 
Ezen intézmény által kibocsátott szolgálati táblázat itteni tisztségét „királyi tanfelügye-

                                                      
88 LFH, Szolgálati táblázat. Marosvásárhelyi Tankerületi Kir. Főigazgató, 1941; EREKlvt., Hivatalos 

bizonyítvány, Igazgatótanács, 1940. november 9., 11393. szám. 
89 LFH, Jegyzőkönyv, Marostorda vármegye Kir. Tanfelügyelősége, 1940. november 26., 956. szám. 
90 LFH, Magyar királyi vallás- és közoktatási miniszter, 1940. december 9., 172880. szám. 
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lő”-ként nevezi meg.91 Hatásköre a következő 
volt: intézményi kapcsolattartás a vármegyei 
közigazgatással, a vármegyében működő elemi 
iskolák ellenőrzése a tantervek betartása, óra-
rendek összeállítása és a tankönyvek használata 
vonatkozásában, az arra jogosultak beiskolázá-
si kötelezettségének ellenőrzése, az iskolák 
megfelelő működésének felügyelete és – 
amennyiben szükséges – új iskolák létesítése, a 
tanerők nyugdíjazásának jóváhagyása, a minisz-
térium által kért tanügyi vonatkozású statisz-
tikai adatok összegyűjtése, kiértékelése és fel-
terjesztése.92 Ebben az állásában 1942. február 
26-án véglegesítették.93 

A magyar királyi belügyminiszter 1941. no-
vember 24-én Lőrinczi Ferencet kinevezte ál-
landó jelleggel a Marosvásárhelyen tartott köz-
igazgatási tanfolyam „Vallás- és közoktatásügyi 
igazgatás”,94 majd 1942. október 27-én Román 
nyelvismeretek című tantárgyainak előadójává 
is.95 Ekkor a vármegyében 370 iskola műkö-
dött, 800 tanítóval. 

Valószínűleg az akkori körülményeknek, há-
borús viszonyoknak tudható be, hogy tulajdon-
képpeni tanfelügyelői tevékenységéről hiányo-
sak az adatok ebből az időszakból. 1949. 
november 8-i keltezésű önéletrajzában írja: „Mint tanfelügyelő nagy gondot fordítottam 
arra, hogy a gyermekek a megye minden községében valóban járjanak iskolába, és hogy 
minden gyermek anyanyelvén kapja meg az oktatást. A szegény gyermekeknek ingyen 
tankönyvekkel való ellátása céljából tanulói segélykönyvtárt szerveztettem mindenik is-
kolánkban. 1944 őszén a helybeli (marosvásárhelyi – a szerzők megjegyzése) zsidóiskola bú-
torzatát és teljes felszerelését megmentettem, a német parancsnokságtól kikértem és az I. 
számú áll(ami) iskolába vitettem.”96 

1944. június 12–21. között részt vett a Balatonlellén rendezett, a városi népművelés 
és a szociális munka szervezőinek továbbképző tanfolyamán.97  

Az 1944. augusztus 23-i fordulat után nem hagyta el munkahelyét.98 Fentebb emlí-
tett önéletrajzában írja:  

                                                      
91 LFH, Szolgálati táblázat. Marosvásárhelyi Tankerületi Kir. Főigazgató, 1941. 
92 Révai Nagy Lexikona, Budapest, 1925, XVII. kötet, 839. 
93 LFH, M. Kir. vallás- és közoktatási minisztérium, 1942. február 26., 105149. szám. 
94 LFH, M. Kir. Belügyminiszter, 1941. november 24., 129428/III.b. szám. 
95 LFH, M. Kir. Belügyminiszter, 1942. október 27., 36995/III. szám. 
96 LFH, Életrajzom. Marosvásárhely, 1949. november 8. 
97 LFH, Bizonyítvány, Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága, 1944. június 

21., 33. szám. 
98 Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Mureş (továbbiakban ANDJ Mureş), fond 

Inspectoratul şcolar, dosar nr. 4, Adresă către Ministerul Educaţiei, din 4 septembrie 1945, f. 61. 
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vármegye királyi tanfelügyelője (1940–1944) 



330 HISTORIA ECCLESIÆ 

„Nem menekültem el a többi tisztviselővel. Itt maradtam, mert úgy éreztem, 
hogy tovább kell szolgálnom ezen a földön, amelyen felnevelkedtem s amelyhez 
ragaszkodtam, s ahol mindenkivel egyetértésben, barátságban élhettem, amely 
föld nekem hazám.”99 

1944. október 23-án Ioan Bozdog Maros megyei prefektus rendeletére Lőrinczi Fe-
renc leltárilag átadta a Megyei Tanfelügyelőség hivatalát Ioan Iacob megbízott tanfel-
ügyelőnek, aki átveszi ennek vezetését is.100 

Észak-Erdély szovjet katonai közigazgatása idején a Nemzeti Demokrata Arcvonal 
Maros-Torda megyei Tanácsa 1945. január 25-én Lőrinczi Ferencet eddig szerzett jo-
gai elismerése mellett kinevezte Maros-Torda vármegye vezető-főtanfelügyelőjévé, a 
marosvásárhelyi Tanügyi Tanács elnökévé, valamint Udvarhely, Csík és Háromszék 
megyék körzeti főfelügyelőjévé. Ugyanakkor meghosszabbították nyugdíjazási korhatá-
rát 1947. december 31-ig, azzal a megjegyzéssel, hogy e „kinevezés(ek) nem érinti(k) a 
Tanács által eszközlendő igazolási eljárás lefolytatását”.101 Erről az időszakról írja 
1951. május 21-én kelt önéletrajzában: „S miután közerővel rendbe tettük az iskolákat, 
a szovjet parancsnok támogatásával beindítottam a tanítást a marosvásárhelyi és vidéki 
iskolákban.”102 

A román közigazgatás beiktatása után a Kultúra- és Vallásügyi Minisztérium 1945. 
május 2-án megbízta ideiglenes jelleggel a Maros megyei magyar nyelvű elemi iskolák 
tanfelügyeletével,103 de ő marad a magyar tanfelügyelőség vezetője is.104 

Ebből az időszakból való az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 1945. június 
22-én kelt levele, amelyben megköszöni Lőrinczi Ferencnek „azt a jóindulatú és meg-
értő magatartást, melyet Tanfelügyelő Úr ez [marosi – a szerzők megjegyzése] egyházkör-
ben lévő unitárius felekezeti iskolánk és tanszemélyzete iránt tanúsított” a vizsgálat és 
a lelkészi-tanítói értekezlet kapcsán. Tanügyi előadójuk személyesen óhajtotta volna 
köszönetüket tolmácsolni, „de a különböző vizsgákkal való nagy elfoglaltsága miatt a 
Tanfelügyelő Urat nem volt módjában hivatalában megtalálni”.105 

1945. június 30-án a marosvásárhelyi Stefánia Kisdedóvóintézet Felügyelőbizott-
sága, illetve közgyűlése az intézmény alelnökének is megválasztotta: „tisztelettel kérjük, 
hogy óvodánk vezetésében az eddig már többször tapasztalt jóindulatával és szereteté-
vel kegyeskedjék részt venni”.106 

Egy 1945 júliusában kibocsátott minősítési iratban a marosvásárhelyi megyei tan-
felügyelőség Lőrinczi Ferenc egész iskolai tevékenységét „nagyon jó” osztályzattal ér-
tékeli.107 

A Tanügyi Tanács 1945. július 27-én megtartott marosvásárhelyi értekezletén 
Lőrinczi Ferenc főtanfelügyelői és elnöki minőségében közli a résztvevőkkel, hogy a ko-
lozsvári tankerületi főigazgatóság rendelkezése folytán a Tanács működése beszünteten-
dő, de kérik, „hogy a tanintézetek ügyvitelében továbbra is működjünk közre”. A továb-

                                                      
99 LFH, Életrajzom. Marosvásárhely, 1949. november 8. 

100 LFH, Proces verbal. Inspectoratul Şcolar al judeţului Mureş, 23 octomvrie 1944. 
101 LFH, Kinevezési okmány, 1945. január 25., 27. számú. 
102 LFH, Életrajzom. Marosvásárhely, 1951. május 21. 
103 LFH, Adresă. Ministerul Culturii Naţionale si al Cultelor, nr. 143085 din 2 mai 1945. 
104 Înfrăţirea, 1945. március 11., 4.  
105 LFH, Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa, 1945. június 22., Kolozsvár, 393. szám. 
106 LFH, Stefánia Kisdedóvóintézet, 1945. június 30, Marosvásárhely, 14. szám. 
107 LFH, Foaia calificativă, Inspectoratul şcolar judeţean Târgu-Mureş, iulie 1945, nr. 4659/4. 
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biakban „Cicioveanu Ágoston igazgató-tanár megemlékezni kíván Lőrinczi Ferenc el-
nökről, aki a tanügyi tanács egész évi működését gazdag tapasztalatai és mély tudást fel-
tételező támogatásával biztosította [...] a vizsgák és az érettségik alkalmával úgy látta, 
hogy a tanügyi tanács munkája nem volt hiábavaló, mert az ifjúság felkészültsége [...] 
színvonalkérdésben nem maradt mögötte az elmúlt évek eredményeinek.” Horváth Jó-
zsef igazgató-tanácsos kapcsolatait tárgyalta a „Tanács elnökével, mely a tanügy érdeké-
ben mindenkor a legmegértőbb szellemben haladt. Méltó felismerésében van annak a 
hatalmas munkateljesítménynek, mely legnagyobb fokban az elnök személyéhez volt és 
van kapcsolva, s ha figyelembe vesszük munkabírását, hosszú szolgálati ideje alatt szer-
zett gazdag tapasztalatait, képességeit – úgy érezzük, hogy az elnök személyén keresztül 
az évi munkateljesítmény az elmúlt nyugalmasabb évek sikereit elérte. Köszöni az 
együttműködés folytáni megértő figyelmét, s Isten áldását kéri további munkásságára.”108 

1945. augusztus 12-én a Kolozsvári Magyar Tankerületi Felügyelőség átiratban újít-
ja meg Lőrinczi Ferenc megbízatását, hogy „közigazgatásilag ellenőrizze és vezesse a 
Maros megyei magyar oktatást, ameddig véglegesen szabályozzák a magyar elemi okta-
tás ellenőrzését és igazgatását, illetve a személyzet Nemzetnevelésügyi Minisztérium ál-
tali kinevezéséig”.109 

1940–1944 között folytatott tevékenységét a központi igazoló bizottság is vizsgálta, 
de mivel senki sem élt panasszal ellene, az eljárást megszüntették.110 Valószínűleg ezzel 
kapcsolatban írta 1945. szeptember 4-én kelt levelében a Nemzetnevelésügyi Miniszté-
riumnak: „Minden tanerővel szemben, tekintet nélkül nemzetiségére, nyelvére, vallásá-
ra a legmegértőbben bántam. Szigorúságommal mindig párosult a megértés, megbe-
csülés. Ha dorgáltam, tettem ezt egyformán minden hanyag tanerővel szemben. Így 
nyugodtan maradtam itthon állásomban egyedül az összes északerdélyi tanfelügyelők 
közül, mint olyan, akinek semmi oka nincs a félelemre és vádaskodásra.”111 

A Marosi Református Esperesi Hivatal 1945. szeptember 30-án arról értesíti 
Lőrinczi Ferencet, hogy az egyházmegye közgyűlése „egyh. kerületi világi képviselővé 
egyhangú lelkesedéssel megválasztotta”.112 

A Kolozsvári Magyar Tankerületi Felügyelőség 1945. december 28-i átiratával közli 
vele, hogy felterjesztésükre „a Nemzetnevelésügyi Miniszter Úr elrendelte a brassói 
tankerületi felügyelőségre való kinevezését, mint népiskolai főfelügyelő”.113 Az erről 
szóló rendelet 1946. január 21-i keltezésű, illetve január 28-án közölték a Hivatalos 
Közlönyben. Az állás megnevezése: a Brassó tartományi magyar elemi oktatás megbí-
zott vezérfelügyelője.114 Ezt egy 1946. március 4-i miniszteri leirat kiterjeszti a Brassói 
Iskolai Körzet egész magyar oktatására.115 
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A fentiekkel párhuzamosan Lőrinczi Ferenc 1946. augusztus 17-án jegyzőkönyvileg 
átadta a marosvásárhelyi magyar tanfelügyelőséget Péterffy Lajos főtanfelügyelőnek.116 

Brassói megbízatását 1946. november 28-án a Hivatalos Közlönyben megjelent kirá-
lyi rendelet véglegesítette, mint a magyar elemi oktatás vezérfelügyelője.117 Itteni műkö-
dése azonban csak rövid idejű volt, ugyanis a Brassó Tartományi Magyar Tanfelügyelő-
ség 1947. május 30-án arról értesíti, hogy a Nemzetnevelésügyi Minisztérium elrendelte 
nyugállományba való vonulását 1947. szeptember 1-i hatállyal.118 Erről az időszakról írja 
1947. augusztus 16-án kelt életrajzi feljegyzéseiben: „Mint népiskolai főfelügyelő Brassó-
ban voltam kénytelen tartózkodni, illetőleg nagyon sok kiszállást kellett végeznem.”119 

Nyugdíjba vonulása 43 évi szolgálat után sem szüntette be a köz-, illetve egyházi 
szolgálatnak szentelt tevékenységét. Nyugdíjba készülő társait, kollégáit segítette a szük-
séges iratok összeállításában.120 1947. november 7-én az Erdélyi Református Püspöki 
Hivatal kinevezte lévitai minőségben a küküllői egyházmegyében lévő Egrestő egyház-
községhez.121 1948 nyarán a Közoktatási Minisztérium Bukarestbe hivatta, hogy részt 
vegyen a nemzeti kisebbségek számára készülő román nyelvkönyvek szerkesztésében. 
1951-ben is még az Állami Kiadó magyar szerkesztőségében dolgozott tankönyvek és 
orvosi ismeretterjesztő füzetek sajtó alá rendezésén.122 1953. október 1-től rövid ideig 
titkári teendőket is ellátott a marosvásárhelyi Építészeti Középfokú Szakiskolánál.123 

Életének utolsó évei azonban nem teltek el nyugodt körülmények között. Az akko-
ri időkre jellemző egyes önkényes eljárások őt is érintették: előbb részlegesen, majd tel-
jes egészében átvették marosvásárhelyi lakását, más családot költöztetve oda. Így arra 
kényszerült, hogy feleségével együtt Katalin lányának családjához költözzék. Majd 
amikor veje, aki a Bolyai Egyetemre kapott kinevezést, családjával 1953 októberében 
Kolozsvárra költözött, követte őket. Itt hunyt el rövid időn belül, december 17-én.124 
A Házsongárdi temetőben nyugszik. 

Családi vonatkozású adatai: 1905. március 21-én kötött házasságot Simon Piroska 
óvónővel (1876–1967). Gyermekeik: Piroska (1906–1980) tanítónő, Sára (1907–1992) 
tanárnő, Márta (1909–1996) könyvtáros, Katalin (1911–1996) egyetemi adjunktus, Fe-
renc (1916–1980) főiskolai lektor, László (1919) író, műfordító, szerkesztő, Júlia 
(1920–1961) tanárnő. 

Lőrinczi Ferenc életpályája valóban rendkívüli volt, átívelt az Osztrák-Magyar Mo-
narchián, az I. világháborún, Nagy-Románián, a bécsi döntés utáni Észak-Erdélyen ke-
resztül egészen a II. világháború után kialakult új román államhatalomig. 21 évig egy-
házi, 22 évig állami közszolgálatban tevékenykedett. 1951. május 21-én kelt önélet-
rajzában írja: „Egész tanítói szolgálatom idejét szakszerű foglalkozásomnak szenteltem. 
Arra törekedtem, hogy a reám bízott gyermeksereget az írás-olvasás és az elemi tudniva-
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lók megtanításán kívül szülői és felebaráti szeretetre neveljem. Iskolai munkáimon kívül 
nagy súlyt helyeztem az ifjúság és felnőttek nevelésére, oktatására. A népért éltem, érte 
dolgoztam. S míg én a férfiakkal foglalkoztam, addig feleségem a leányokat és asszonyo-
kat tanította kötésre, varrásra, betegápolásra, csecsemőgondozásra. Segesváron az egy-
házi és Polgári-kör dalárdáját vezettem, Kolozsváron az egyházi és Csizmadia-dalárdát 
tanítottam sok éven keresztül. Kolozsváron tagja, majd elnöke lettem a Polgári Önse-
gélyezőnek, amely a tagokat orvossal, gyógyszerrel látta el. Mint felekezeti tanító, Ko-
lozsváron egyházmegyei tanügyi előadói tisztséget töltöttem be. Tagja voltam az egy-
házkerületi közgyűlésnek, az országos zsinatnak, a nyugdíjbizottságnak és a 
Szeretetház elöljáróságának.”125 Más önéletrajzi feljegyzéseiből is idézhetünk:  

„Úgy éreztem, hogy elhagyatott népünkért szent kötelességem dolgozni, a sze-
gény népréteget nekünk kell tanítanunk. Megtanítottam a rám bízott népet az 
intenzívebb gazdálkodásra, méhészkedésre, zöldségtermelésre, gyümölcsfa ne-
mesítésre és kezelésére. Városon az alsó rétegek ifjúságát énekkarba tömörítve 
tanítottam énekelni, színjátszásra, közben különböző ismeretek(re). Mint tan-
felügyelő nagy súlyt fektettem arra, hogy a vezetésemre bízott tanítói kar ko-
moly népnevelői munkát végezzen, megszerveztem a tanárok és tanítók szak-
szervezetét, melynek elnöke voltam brassói kinevezésemig. A tanítói szak-
szervezet részére gondoskodtam hetenkénti előadásokról. Minden reggel 7,30 
órakor részt vettem a szaktanácsi értekezleten, hogy a szakszervezeti életbe mi-
nél alaposabban beleélhessem magamat és belevezessem tanítóságunkat is. 
Most szeptember 1-vel nyugdíjba megyek, időmet, erőmet és tehetségemet egé-
szen a köznek kívánom szentelni itt Marosvásárhelyen.”126 

Lőrinczi Ferencre valóban ráillik a „nemzet napszámosa” jelző, hiszen egész életét 
a közszolgálatnak szentelte, mind egyházi, mind állami vonatkozásban. Tevékenységé-
vel nagyban hozzájárult az erdélyi református népiskolai oktatás és általában a magyar 
nyelvű elemi oktatás fejlesztéséhez, szerzőtársaival együtt írt tankönyveit 1948-ig hasz-
nálták ezekben az iskolákban. Úgyszintén sokat tett a népnevelés terén. Mindenik 
tisztségében kiváló szakmai tudásról, helytállásról, vezetői képességről és magas erköl-
csi szintről tett tanúbizonyságot. Semmilyen körülmények között sem feledkezett meg 
alaphivatásáról: „az igazi tanító nevelő is, szervező is és csodákat művelhet, ha lélekkel, 
tökéletes hivatástudással, teljes meggyőződéssel végzi munkáját”.127 
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