Az Unitárius Teológiai Akadémia
fejlődésének története.
Irta: dr. Boros György.

Az Unitárius Teológiai Akadémia legújabb szabálya olyan

szervezetet biztosít az intézetnek, amely lényegében nagyon sok
ideig nem fog változni. Ez a betetőző szabályzat. A megelőző szabályok keletkezését, s illetőleg az intézet
következőkben foglaljuk össze.

fejlődése

történetét a

1566-1847. 3 és 4 éves Philosophus cursus.
Az unitáriusok kolozsvári

főiskolája

a nagy közönségnek a
középfoku miveltséget nyújtotta, az unitáriu. papságnak a felsőbb
foku teológiai tudományosságot. A tanuló ifjuság a felsőbb osztályokban két részre oszlott, egyik része, a secundánusok, világi
pályára, a togátusok egyházi pályára készültek. A főiskola felsőbb
osztályai a phitosophus és Jeológus cursusra voltak berendezve. A
phiJosophus cursus 1794 előtt 3 éves volt, ettől az időtől kezdve
4 évre terjedt.
A teológiai cursus tudományos és gyakorlati szakoktatásról gondoskodott azok számára, akik papi vagy tanitói pályára szándékoztak lépni. Minthogy az a tanuló, aki togátus lett, segélyben részesült,
s majdnem önerején végezhette a főiskolát, a togátusok rendese n
jóval többen voltok, mint a hányat az egyházközségekben el Iehetett
helyezni. Egy-egy végzett ifjú 4-6, sőt több évet is töltött az iskolában. Sokan más pályát választottak, aminek az az üdvös következménye volt, hogy az egyház világi férfiai is jól tájékozva voltak
az egyház ügyeiben és a hittani kérdésekben. Az egyház általános
szabálya azt rendelte, hogy mielőtt valaki papi állást foglalna el,
tanítson legalább 3 évig valamelyik középiskolában, mint köztanitó

(Ieetor) vagy valamelyik egyházközségben (ecclesia), mint mester.
Ezalatt az idő alatt nösülniök nem volt szabad.

A teológiai oktatás gyakorlati részét a föiskola igazgatója vezette. 6 eskette föl a togálusokat, miután a jelentkezőket a Confessioból ünnepélyesen vizsgáztatta. A XVII-ik száz utolsó és a

XVllI-ik elsö felében a kolozsvári Dimény Pál Catecllesis, seu brevis
institufio religionis Christianae secundum uni/arias c. kátét kellett
felmondani azaknak, akik a papi pályára szándékoztak lépni és a
frequentálást kiáJloUák. A káté t30 kérdést tarialmazaU. (Késöbb egy
rövidebbet, az ú. n. brandenbu rgi confessió! mondották föl.) Ö vezette
az egyházi szónoktást (concio) és a szónokok birátatát. Ő bocsátoUa ki ünnepi szolgálatra (legatus) a tagatus ifjakat, mely alkalommal az elmondandó beszédeket megvizsgálta, megjavitoUa. Az
igazgató és a tanárok is fölszentel! lelkészek, tehát a teológiai
tárgyak tanitására egyaránt minősítve vol!ak.
A tanárok fölött főfelügyeletet gyakorolt a püspök. Dávid
Ferenc püspök 1566-ban a Károlyi Péter igazgaló el őadásán megjeleni, a lanitást kifogásolJa, mivel biblia- ellenesnek találta. A következés az lett, hogy Károlyi az intézetbő l eltávozott.
Szivesen alkalmaztak külföldi jeles férfiakat, gyakran hitök
miatt üldözöUeket. Külföldiek voltak: Sommer János, Glirius Mályás
s a hires Paleolog Jakab lanárok, a két utóbbi igaLgató, Erasmus
János és mások is.
Enyedi György a XVI-ik száz végén elöször tanítványai nak
adta elő azokat a magyarázatokat a szenthárom ságra vonatkozlatott

bibliai helyekről , amelyeknek cáfolása a hazai és külföldi teologusokat teljes száz esztendeig fogla lkoziatta. Árkosi Benedek hi tlanbölcseimi fejtegetéseit lelkészjelöltjein k és lelkészeink sok ideig
kézről-kézre adlák kéziraiban. A XVIII-ik száz ban Szentábrahám i
és Agh István püspökök a hittani téteteket tudományos formába
öntöUék, Fejérvári Sámuel héber nyelviani és szótá rt készit, Szász
Mózes a XIX-ik száz elején magával hozza a jenai egyelemröl a
bibliai kritika legujabb elméleíét és aszerint tan ít, amint egy értekezéséből tudjuk. Sylvester György egy zsinati beszéd ben már
nyilvánosan állást foglal al újkori bibliai kriti kának a mellett a
tétele mellett, amely a Izőhere Kritik-hez vezetett.
1762- ben a királyi kormányszékhez előterjesztést tesz az egyházi
tanács, me ly ben bejelenti, hogy ", a kollegiumban a theologia is
tanif.tatik, s az ó és llj szövetség megértése végett a zsidó és görög
•
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nyelv alapjai, továbbá a philosophia egy része: a logika, physika,
metaphysika. "

1764-be n a kir. kormányszék egyetem felállitását tervezle a
nem katholikusok számára. "A reform . és unitárius hívek kivánták ,
mindenik va llásból legyen 3 tanár nemcsak hittanban, hanem tö rténelemben is. "

1774-ben Agh István püspök fölíratb.n kéri, hogy "mind a
négy bevett va llásba n legyen tanár, s tanitni kell th eologiát, zsidó
és görög nyelvet, egyetemes Ilittant és egyetemes történelmet."
A hitviták érdekében tanították a bi blia ered eti nyelveit, a
hébert és a görögöt. Tanította', bi bliamagyarázatot, a hi ttan és
erkölcstan mellett metaphysikát, togikát és a philosophiának más
ágaít. Tanítottak egyháztörténelmet és szertart ásta nt. "A papságra
készülő diáknak ezeket tanulni és tudni kell, különben nem
rendeltethe ti k kí papnak." (1824. évi E. K. Tanács ik. 61. sz.)
Sem a főiskola szervezetében, sem a tanítás tárgyaiban és
terjede lmében nem törlén t lényegesebb hatósági módosítás a XIX-ik
száz el ső fele végéig. A tan ítás bövítése, a kor s,elleméhez alkalmazása, egésze n a tanárok tud ományos készültségétöl függött.
Az alsó osztályok si kere s elvégzése utá n a 3 évi filozófiai
tanfolyamot el kellett végezni, mindenik félévben vizsgát kellett
ten ni. Mindenik fétév végével rangsorOlás törtbt, s a mely sorban
az utolsó félév végén soroztat nak, asze rint nevezik ki ekklésiába.
(1837. évi Főt. 12. sz. 1859. évi kolozsvá ri zsi nat 38. jk. sz.
A papság ra kinevezés és az áll ás elfoglalása után az új papnak két vizsgát kellett kiállania. Egyiket a párciálison a Fötanács
és a Zsinatok szabálya ó rendeletei szerint, másikat a Fötanácson.
1847-1859. Két éves theologiai cursus.
1845-ben a homoródalmási zsinat egy indítványt elfogad és
elvben kim ondja a teológiai cursus nak a philoso phiai I,"rsustól teljesen kül ön választását (27 - 1845. zs. fötanácsi szám.) vagyis, hogy
"a hittan 2 éveken keresztü l tanittassék a magokat pappá szá nt
ifjaknak. "
Ehhez a határo13th oz hozzá toldja a zsinat: elfogadtalik azo n
nyilvános kifej ezéssel azonban, hogy a philosophiai tudományok
rendes id~ folyamán kivül a hitta n 2 éven keresztal tanittassék, a
magokat pappá szá nt ifjaknak.
Az elvi határozathoz még azt is hozzá toldoUa a zsi nat, hogy
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na philosophiai tudom ányok között is tanittassék az eddigi mód
szerint egy népszerU hittan és egyháztörténet és annak csak tudományosabb s egyenesen a papságot illető osztályzata tanittassék a
phil. tudományok bevégzése után."
A terv elkészitését a zsinat megrendeli, de csak 1847-ben
]épik életbe. Ekkor hozta a Főtanács a következő határozatot 12-1847
sz. alatt:

J

1. A vallástani folyam a bölcsészeti tanfolyam 3 évei titán
következik s tart két évet.
2. A jelen iskolai évben a bölcsészeti tanfolyamot végzendő
ifjakon e]kezdőleg, a magát egyházi hivatalra elhatározó minden
ifju köteles a 2 évi vallástani folyamot bevégezni s a rendes közvizsgálatokon kivül a papságra készülő k, mielőtt alkalmaztalnának
a főt. püspök úr és a vallástani professor által az egyh. képv.
tanács által kirendelendő biztosok jelenl étében a tanulmányokból,
és papi képzettségük felől t örténe ndő szoros vizsgálatot kiáll ani,
mely vizsgálat megtUrténte nélkül, senki is papi hivatalt nem igényelhet, az E. Főtanács is az académizánsok választásában a
teológiai cursust végzettekre tekintettel lévén.
3. Oskola-mesteri hivatalra oly ifju, ki az egész teológiai
tanfolyamot nem végezte, csak azon esetben rendeltethetik ki, ha
a teol. cursust végzettek közül, a magát előadott állo másra senki
se vállalkoznék, önként értve, hogy az ily kirendelendő ifjuban is
az arra alkalmasság megkivántatik, egyébaránt az igy kirendelt
egyén papságra csak úgyemeltethetik, ha az illető vallástani tudományokból közvizsgálatot adand s ezen kivül papi képzettségéről
a főt. püspök úr és a vallástan professora előtt az előbbi pont
értelmében a szoros vizsgálatot kiáll and ja.
4. Az eddigi rend szer szerint végzett, eg}h. hivatalra várakozó
s a főiskolában benn. vagy engedelemmel itt a városon lakó ifjak,
a köztanitókat kivéve, tartoznak a teol. cursust hasonlólag járn i, a
tanulmányokból a rendes közvizsgálatot megadni, azonban alkalmazás! hely adódván elő, ezen két évi tanfolyam nak el nem végzése meg nem gátolhatja őket, hogy papságra azonnal ki ne rendeitessenek. Az olyanok mindazonáltal, kik mielőtt alkalmaztathatnának, .ezen cursust bevégzik, haso nl ólag a harmadik pontban
meghatarozott külön szoros vizsgálatot is kiállani tartoznak.
.
5. A bölcsészeti tanfolyam második és harmadik évében IS
hetenkint két-két órán a hittudomány (dogmatica theologia) és
általába.n az egyházi történet, különösen pedig az unitáriusok
h!storlá]a tanítandó lévén, a két évi teol. tanfolyam tárgyaIt
teendik:
. A hittudomány, erkölcsi vallástaIJ, pastoralis theologia vagyis
horl~11.ehca, catechetica, liturgia , egyházi igazgatás ismertetése, egyházI log, symbolica theologia, Iheologiai tudományok encyclopediája,
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egyházi lörlénelek, archeologia vagyis bibliai régiségek, az ó és lij
testamentum ismertetése és exegesis. Melyek folyvást gyakorlatok
kiséretében az l-só és 2-ik évi teológusoknak együtt a két éven
keresztül a szokott tanítási napokon naponként két órát fognak , a
j övő iskolai évben elkezdve a vallástan professora által tanittatni
hetenként 2 órát kivéve, mely 2 óra alatt a 2-ik és 3·ik évi philo:
sophusoknak fognak a kiszabott teológiai tanulmányok a vallásta ni
professor úr által népszerüen elöadatni.

Egyébaránt óhajtandó levén, hogy a teol. tudományoK a
leológusoknak még terjedelmesebben s több órákon keresztül
tanittathatnának S következőleg a tanulmányok tanitása két professor
által eszközöltessék. Ez iránti véleményadásra a Képviselő E. Tanács
megbizatik.
t
6. A templomi énekelés és orgonálás tanulása is gondoskodása egyik nevezetes tárgya lévén, ajánltatik a Képviselő E. Tanácsnak, hogy főoskolánkban egy kisded orgona létesitését aláirás
utján eszközölje."
7. A főoskolában csülörtökön reggelenkint tartani szokott
próba prédikálási, vagyis contiot, ezentul, a jöv ő oskolai évben
elkezdve, csak is a teológiát tanulók és a végzettek, vagyis az
állomásra leend ő alkalmaztatást várók lesznek kötelesek a vallástan
professora vezé rlete alatt tartozáské pen gyakoro'ni, mellyel összekötve lee nd enek az egyéb papi ágendákbani gyakorlatok is. A
vasárnap reggeli szónoklat vagyis orátio, kötelessége pedig a
reclor professor fe!Ugyelete alatl elOtlal is az egész felosztályi
ifjuságra kilerjed.
8. A kolozsvári templomban is csak a teologusoknak s egyáltalában az egyházi hivaiaira leendő alkalmazást váróknak leend
szabad a valláslani professor felUgyelete alatl predikálni, mire mind
a sor szerint rendesen, mind pedig rendkivülileg,
főt. püspök úr, vagy az

valahányszor a

előljáróság,

vagy a vallástani professor
rendelendi, kö!eleztetnek; kivételképpen a templombani prédikálás
a philosophiai tanfolyam ot gyakorló olyegyéneknek is megengedtetvén, kiket a valláslani professor vagy a főt. püspök úr. arra
felhatalmazand, az ilyenek a főt. püspök úr rendelésére IS prédikálni
tarlozván.
9. A lecke órák czélszerü elrendelése s az ezennel elhalározott teológiai cursus folyamatba inditása az oskolai igazgatóságra bizatik.
Erre a határozatra Ferencz József püspök úr egy tanulmá nyában,·· amely 1886-ban, vagy a megelőző évben készült s a
melyet készséggel rendelkezésünkre bocsátott és köszönettel föl is
használtunk, a következő megjegyzést teszi:
• A nagy nhallteremben" volt fölállitva az orgona.
·0

Emlékirat az unitárius vallásközönség papnöveldéje tárgyában. Kézirat

33 ívrét oldal.
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•

E határozat azt mutatja, hogy 1847-ben egyházi fő hatósá ·
gunk 'js leljes tud~tára jutott .annak, hogy töb?é nem né lkülözhető
papjainkra nézve IS a speclahs szakképzés. Sot az. 5-Ik pontban
felölelt tantárgyakat tekmtve, a felálhtandó teológiaI cursust elég
magasra irányozta. Csaknem minden benne van , a ml egy teológiai cursusban benne kell hogy legyen. Hanem, hogy mind ezen
tantárgyakat egyetlen egy vallástani professo r két év alatt, hetenként öt napi 2 - 2 órával eltanitsa, ez már egy kissé mégi s sok
volt, még kivánságnak is. Annyival inkább, mert az a vallástani
professor nálunk nem más volt, mint a kolozsvári eklézsia ren des
papja, a kinek mint ilyennek még szintén terhes munkaköre volt.
Következőleg nem élhetett kizárólag a teológiai tanitásnak, hanem
mint akkor gyakorlatban volt, minden három vasárnapból keltőn
prédikálnia is kellett, a harmadik vasárnap ezt a káplán végezte,
egyéb papi teendőket egyedüt teljesitett s még hozzá a philosophiai cursusban is volt a vallástanitásra 2 órája. Hogya kiván ságat maga a fötanács is merésznek találta, ugyancsak a határozat
idézett pontjából kitűnik, mert végülohajtását fejezte ki, hogy
módját kellene találni annak, hogya megkivántató tanulmányok
tanItása két professor által eszközöltetnék. "
Az egyházi szónoklat - a]<kori elne~e?_és szerint cOQcjo .gyakorlását az 1847 évi Főtanács a teológiái t:díulókra tette kötelezővé. A határozat irásban maradott, mert a conciora a fel osztály u
ta"ulók mind eljártak és prédikációt lartottak a középiskolai törvény életbe léptéig, sőt még azután is több évig.
Erre Ferencz József püspök azt jegyzi meg: "a mi pedig a
próba prédikálást illeti, ugy2n hogy lehet azt gymnasiális tanul óktól követelni, hogy a biblia minden ismerete nélkül magok irjanak
egyházi beszédeket." E helyett ajánlja, hogy csak az előadás gyakorlására szoritkozzék a prédikálást vezető pap, "tehát a szónoki
előadásban lehetne gyakorolni a gymn. tanulókat is."
A teológiai önálló cursus az 1847- 48. tanévben II tanulóval megnyilt. Kriza János tanította. Az első félévben archeologiát
és paptant, a 2-ik félévben egy háztörténetet és papi gondot tanultak. Minthogy ugyanakkor fölállott a jogi tanfolyam is, a teologusok az első félévben magánjogot, a másodikban törvénykezési gyakorlatot és közjagat tanultak. Megalakult az önképzőkör.
A szabadságharc megszakitolta a megkezdeIt munkát. A teológus cu rsus csak az 1853. tanévben kezdődött meg újból. Ekkor
az I. évfolyam ra 7 tanuló jelentkezett. Az I. félévben hit- és erkölcstont, bibliai régiséget, egyháztörténetet, a ll. félévben egyháztörténetet és paptant tanultak. A jog tanulása elmaractoIt, mivel a lan-
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szék alapitványa a sza bad ságharc

leverése után

megsemmisült

Kossutll-bankjegyekben volt befizet"e.
1857-1896. Theologiai Seminarium. 3 éves tanfolyam.
1857-ben az egyház újult bizalommal és megfe l elő eréllyel
fog hozzA a teológiai oktatás rendezéséhez. Az t847· ben hozott
határozat végrehajtását lüzi ki célul s úgy intézkedik, hogy a
teológiai tanár mellett, aki egyben kolozsvári pap is, tanítson a

pGspök 5 órán s két gymn. tanár is vegyen ré szt.
A 12-1857. sz. főtanáesi határozat az ének és orgona tani ·
tását, a "barom orvoslást," a gyümölcs és selyemtenyésztés tanulását is megrendeli. Az egyhá, jog tanítását Mikó Lőrinc tanárra
bizza.
Ez a határozat sem valósitatta meg a reménységet. Két év
mulva (1859.) újból a "Theologicum seminarium" felé fordul a
figyelem . A 38-1859. sz. főtanáesi határozat fölújílja az 1847 évi
intézkedéseit, de az ott megjelő lt tantárgyak mellett még "a bölcselem, t i. ethica és metaphysica kapcsolatban a logicaval, paedagogia
és zsidó nyelv" tanítását is határozza. A tanítandó tárgyakat ezekben foglalja össze: "hittudomány, erkölcsi vallástan, pastoralis
theologia vagyis homiletica, exegesis, catechetica, litu rgia, egyházi
igazgatás ismertetése, egyházi. jog, symbolica theologia, theologia i
tudományok encyclonaediája, egy házi történetek, archeologiai vagyis
bibliai régiségek, az ó- és új testamentum ismertetése, továbbá
ethica és melaphysica logicával kapcsolatban, paedagogia és zsidó
nyelv. «
A tantárgyak célszerű kioszthatása és taníthatása tekintetéből
a teológiai tanfolyam két évről háromra nyújtatott s a püspököt
(Székely Mózes) a gymnasiumtól a teológiához helyezte a főtanács
heti 5 órával. Igy lett két rendes teológiai tanár: t. i. a pGspök
és a kolozsvári pap. Hozzá van téve az a meghagyás is, hogy
szükség szerint két vagy három gymnasiumi tanár segitsen.
Az 1859. évi főtanác s 39. sz. rendeletével megszünteti a
zsin ati s partiálisi vizsgákat. E helyett kimondja , hogy "a három
évi tanfolyamot végzett theol ogus ifjak ezután mind a három évi
s igy az egész theologiai tanfolyam végeztével egy álta lános vizsgálatot köteleztetnek letenni a püspökség, iskolai igazgatóság s E.
K. Tanácsi bizottmány összes vizsgáló széke előtt, még pedig mind
a három évfolyam alat! tanult tantárgyakból." A félével< v/gén tar-
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tott vizsgálatok megmaradtak, a theologusok a vizsga eredm énye

szerint "rangsoroztattak."

Ha az énekvezérek papi pályára akarlak lépni, az eddigi
zsinati vizsgáló bizottság előtt vizsgáztak. A partialisi vizsga rájok
nézve is megszünt.

Ez a határo"t tekintettel van a papi üresedésekre s megengedi, hogy valaki a három év végezle elött neveztessék ki papnak, de . renneli, hogy a bizotlság előtt tegyen viZ5gát, mielőtt
kineveztelnék.
A két éves tanfolyam helyeit a három éves életbe lépett az
J860-61. tanévben. Ekkor kezdették tanítani a sym bolika theologiát
és az unitárius vallás történetét. A három éves tanfolyamon tanítottak; Székely Mózes filozófiát, közönséges egyháztölténelmet és
az unitárius vallás tö rténetét Erdélyben,
Kriza jál/OS, Dogmatica, moralis, pastoralis és symbolica
teológiát,
Nagy Lajos exegesist és görög nyelvet, Brassai Sámuel zsidó
nyelvel, M ikó Lőrin c egyházi jogot. *
1859-ben a zsinati főtanács a tantárgyak közé fölvéteti az
angol nyelvet _az angol unitárius egyházi irodalom bőségét és
gazdagságát tekintetbe véve, mint szUkséges kulcsát szent vallásunkat érdeklő némely tekintélyes . eszmeforrásoknak. u A tárgy
tanulása nem volt kötelező, de mégis megkezdődött már a következő évben. Buzogány Áron kezdette tanítani, folytatta Simén
Domokos , majd Kovács János.
Az angol nyelv tanításának nagy lendületet adott a Paget
Olivér emlékére 1868-ban a nevezetes tordai emlékzsinaton tett
alapítvány, minek jövedelméből állandóan ki van tűzve három (25,
50, 100 frtos) jutalom.
1877-qen az angol nyelv a teológusoknak kötelező tárgyává
tételeft:
A
teol. encyclopédiát fölvette Simén
Domokos,
lett az intézet tanára.
A teológiai oktatás ennyire útba volt igazítva, de nehezen

tudott célja felé közeledni. Kriza püspökké választása (1861.) után
.
• Lásd Ferencz József idézett ké ziratát és Kolozsvári Unitárius Kollégium
J$:rtesitöjét 1896-97-röl : " Visszapillantás a papnevelő intézet 50 éves lllultjára
Boros György dékánt61.
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is csak a kol ozsvári két pap tanított egyik- másik gyllln. tanár

segitségévet, Ferencz józsef, Marosi Gergety, majd hetyette Simé n
Domokos, Derzsi József, Péterfi Dénes, Mózes András . Ferencz

józsef püspökk é választása után is tanított heti 5 órán.
Az orgona tanutás,t t860-ban (272. E. K. T. sz.) kötelezövé
tette az E. K. Tanács, de csak 1870-ben léptette életbe s 1878-ban
a papnövendékek tetszésére bizta a Főtanács. (25. jk. sz.) E helyett
kötelezte a műének tanulására.
Az egyházjog tanulását 1872-ben (326. E. K. T. jk. sz.) kötelezővé tette. Egyik évben egyetemes, a másikban unitárius egyházjogot kellett tanulni.
Gazdasági és kertészeti ismeretek szerzése szükségességét
hangoztatja Ferencz józsef püspök 1879-ben az E. K. Tanács előtt.
Az inditványt a kereszturi zsinat (15-1879. sz.) elfogadja é.s
életbe lépteti.
A közegészségtan ionilására 1882-ben a vallás és közakt.
miniszter hivja föl a figyelmet. Az E. K. Tanács intézkedik (245-'1882. t. ü. sz.), hogy az iskola orvosa (dr. Bartók István) heti 2
órán tanitsa. Azóta állandóan tanittatott.
1884-85. tanévben Boros György (ki 1879-ben lett tea I.
tanár) kezdeményezi egy új tudományág. a bibliai te%gia tanítását és a bibliai szövegbirá/atot. Ezzel kapcsolatban ahittan tanitása az I. évről áttétetett a II . évre.
Ferencz József püspök fölvette a szónoklal/ant, Péterfi Dénes
a vallásbölcsészetet, Gálfi Lőrinc a neveléstan/.
A vizsgála/ok érdekében meg-megújuló intézkedéseket tesz
az egyház. 1861-ben az E. K. Tanács határozza (199. sz.), hogy
a teológusok a három év elvégzése után még egy félévig készüljenek a papi szigorlatra. Ezt a határozatot a Főtanács t862-ben
megerösiti (53. jk. sz.). 1869-ben a Főtanács (6. jk. sz.) rendeli,
hogy irásbeli vizsgát tegyenek. Simén Domokos teol. tanár ezt a
határozatot úgy kivánja értelmezni, hogya teol ógia összes tárgyaiból írásbelit kell tenni. Az E. K. Tanács méltányoita ugyan a
Simén felfogását, de .körülményeinkhez képest gyakorlati szempontból" fogta föt a kérdést és (34- 1870. jk. sz.) azt IJatározta,
hogy "a predikáció és agenda készítésböl" tegyenek írásbeli vizsgálatot.
Ferencz József püspök 1879-ben azt inditványozta, hogy fl.
3-ad évesek az év folyama alatt a teal. tud ományok köreJől fél-
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évenki nt egy-egy írásbel i dolgozatot készitsenek, a dolgozatok tárgyát a szaktanár jelölie meg, a dolgozatot ő birálja meg és a
vizsgáló bizottságnak tegyen jelentést. Az inditványt a Fötanács
(15-1879. jk. sz.) elfogadta, fönntartván a zárthelyi dolgozatokra
vonatkozó intéz kedést is. Egyik dolgozatot jan. 31-ig, a másikat
máju s 31· ig kellett beadni a püspöki hivata illO z, a ki a szaktanárnak adta ki birálatra. A zárthelyi dolgozath oz segédkönyvül csak
a bibliát vagy a bibliai szótárt szabad használni . Ha az írásbeli
dolgozat nem felel meg, a szigorló szóbeli vizsgára nem bocsátható. A szóbeli vizsgálat a püspök elnöklete alatt egy bizottsáa
előtt nyilvánosan tarlatik. Öt érdemjegyet alkalmaztak: kitünő, jele;'
jó, elégséges, elégtelen. Egy javítás volt engedélyezve. A ki másodszor is elégtelen, a papi pályátó! el van zárva.
Az osztályok félévenként v:zsgát tesznek. A ki elégtelen, egyszer javithat, ha kettőnél nem több tárgy ból elégtelen . Különben
az osztály ismétlésére útasittatik.
1885-töl kezdve életbe lépik a 4-ik év, mint szigorló év. A
tanulók nem járnak előadásra, hanem készitik az irásbeli dolgozatokat és készülnek a szóbeli vizsgára.
Agyokorlali lelkészkedésre elökészülés érdekében igen fontos
intézkedésnek bizonyúlt a gymnasiumi vasárnapi iskola életbe
léptetése. Boros György inditványára az E. K. Tanács meghatározta, hogy az alsó öt osztály unitárius tanulói a téli vasárnapok
reggelén gyűljenek össze istentisztelet jellegű vasárnapi iskolára,
mely i ll gyülekezeti énekből, imából, közérekbő l, tanításból és
bezáró énekből. A tanitást a papnövendékek rendre végezik. A
tárgyválasztásra, a tanitás menetére és megbirálására felügyelt az
indítványozó. Kezdődött 1880-ban és egy vezetés alatt tartott az
1908-9 tanév ,-égéig, midőn a főgymnasiumi vallástanári állás
szerveztetett. Ettől kezdve a vallástanár, jelenleg Vári Albert vezeti.
Az E. K. Tanács az alapítónak és a vasárnapi iskola 30 évig
vezetőjének, dr. Boros Györgynek elismerő köszönetet nyilvánit. Az
első időszaki munkálkodásról terjedelmes naplókönyvek nyújtanak
tájékozást, metyekből a tanitás tárgyát, a tanitás menetét meg lehet
ismerni. Igen hasznosnak bizonyilIt mind a papnövendékekre, mind

a tanulókra nézve az az eljárás, a mety több évig gyakorlatban
volt, hogy a papnövendékek a tanitás után a tanulók 8- ·20-as
csoportját magu k körUI gyüjtötték s ott kérdezés, vagy a tanulók
kérdései alapján az eltanitott tárgyat földotgoztAk, megbtszélték.

II

A Teológiai Intézet 1909. évi

Értesítöje (X I. évf.) a vasárnap i

iskoláról kimerítő tájékozást tartalmaz.
Az intézet önállósága későre kezd ett kibontakozni, mert habár
1847 óta van is bizonyos szervezete és 1859 óta két tanára , a
főgym nasiu lllm a l oly szoros kapc solatban él, hogy az önállóság
nem vehe tő ész re .
•

A teológusok egyUIt taknak a gymn. tanulókkal. Szobafönőkök, osztály ta nítók és magántanítók. Ez a viszony jövedelmi néző
pont ból elő nyös, mert az i dősebb és főképpen a végzett teológu s
különböző címeken a nnyi jövede lmel bi ztosi t magá nak, hogy ha
takarékos, még tő két is gyüjthet. De másfelől az önáll ó tanulmányozásra kevés, vagy se mmi ideje s még kevesebb al kalma, mert
szobájába n 15- 20 tanuló va n összezsufolva.
Annyira szorosan be van ékelve a gymn asi um ba, hogy igazgatója a kollegi umi igazgató. I 879-80-ról "Értesilő" jelenik meg,
de abban a teológia csak ugy szerepel mint a gy mn . és elemi
iskola me llett egyik, az első tag. Csak a z 1894-95. évi Értesítő
ben jut annyi önállósághoz, hogy saját ci me alalt - .Hiltani
in lézet" - kül ön van fölvéve és egy évi tö rténete egy cso portba
foglalva van is mertetve. (A kolozsvári un igrius főiskola: hittani
intézet, főgymnasi u m és elemi iskola Érlesi/öje az 1894- 95-ik
tanévről , szerk. Boros Sándor igazgató.) (XVI. évf.)
Az 1895 -96. tanévben munkába vétetett az intézet új szabályzata és a következő évbe n életbe lépett.

1896- 1909. az Unitárius Vallásközönség

Papnevelő

Intézete.

Az 1896-97. ta név llj i dős zak kezdő éve. Az un itárius egyház Magyarország ezeréves fönnállása ünnepi évében uj szabállyal
látja el a főgymnas ium o t, megalkotja a Papnevel ő Intézet e l ső
önálló .. szervezetét és rendszabályait K a tanári kar előterjesztése
alapján. A sza bályzatot az E. K. Tanács 226-1896. t. ü. sz. alatt
jóváhagyta, étetbe léptetését meg határozta. il. szabályzat egyik tegtényegesebb pontja, hogya Papnevelő Intézet nek önálló igazgatója van: a dékán. Az E. K. Tanács a dékáni teend ő k végzésé vel
Boros György teol. tanárt bizta meg. Az E Fő tanács 64-1896.
sz. ala tt megerősitette a sza bályo kat s az Intézet önállóan kiadta.
Dékánnak egy évré megvál asztotta Boros Györgyöt és ezt ismételte év r ől - év r e 1910-ig. Ekkortól a választás 4 évre szót t.
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Az önölló szervezet

előnyeit

és föltételeit a dékán így kör-

vonalazta:

Ma egészen megfordítva áll a helyzet az 50 évelőttivel
szemb~n. Akkor a külső formára helyezték a főfigyelmet, ma a
tudományos miveltségre. Akkor törvények, rendeletek, szabályok és
büntetések korlátozták a pályára készülő ifjakat, ma a büntetések
megvannak szíínve, a tudomány mezeje ki van tárva és az intézet

. azt várja növendékeitől, hogy az erkölcsökben feddhetetlenek, a
tudományban jelesek, a szorgalomban jutalomra méltók legyenek.
Ma, ha a növendék jól fogja fel helyzetét és helyesen értelmezi a
szabadságot, abból az ő állásához és jövő feladataihoz mérte n alig
hiányzik valami, vagy talán nem is hiányzik semmi, ha csak nem
olyasmi, a mit sem az intézet, sem önmagok meg nem adhatnak.

A magába szállásnak, a lélek mélységeibe merülésnek és
magasságaiban szárnyalásnak, a belső teljes átalakulásnak és ujjá
születésnek sehol, egyetlen pályán is nem forog fönn oly nagy
szüksége, mint itt.
A tudomány bősége és sokoldalúsága kisegíti az orvost, a
birót, a tanárt s még a nevelőt is, főleg ha a tapasztalat és a gyakorlat is segítségére mennek, de a lelkészségre készülőnek egész
lényében, teljes valójában s nemcsak gondolataiban és tudásában,
nemcsak izlésében és ítéletében, hanem szivében, érzésében, hitében és reményében is át kell alakulnia, újjá kell születnie.
Az az elv, amelyet az egyéni, benső átalakulásról elmondottam, áll mint föltétel a tudományos készülésnél. Ez az intézet nem
kivánta és most sem kivánja formulázni önöknek a tudományos
fogalmakat, nem kivánja tanlételekben emlézteh>i be a dogmai tételeket azért, hogy majd azokhoz mérje hithűségöket és azok szerint
ítélje meg kvalifikációjukat. A tudományos készültség alapföltétele
a szabad vizsgálódás és azt ezek között a falak között mindig a
legnagyobb becsben tartották, anétkül azonban, hogy valaha szemGk elől tévesztették volna az unitárius lelkészt jellemző tiszta
keresztény elveket. "
.
Az intézet továbbfejlesztését az intézet vizsg. és fetügyelőbizottsaga sürgeti és a főhatóság előtt kifejli, hogy egy tetjesen
befejezett négy osztályú teológiai intézet hez hat tanszéket tart ~zük
ségesnek a kövelke~ő tanszakokra: I. Rendszeres teotógia. 2.0test.
biblia-Ismeret. 3. Ujtest. biblia· ismeret. 4. Filozófia. 5. Jog és történelem. 6. Gyakorlati teológia. De mivel erre egyelőre a pénzügyi viszonyok miatt nem számíthat, a halaszthatjan szükség szem
előtt tartásával azt ajánlotta, hogy az újtestamentumi bibliai isme

ret tanítására áll ittas sék be egy rendes tanár s a telkész· tanárok
legalább félannyi órán tanítsanak, mint a rendes tanárok.
A bizottság javaslatba hozta, hogyahiflani inlézetnek a Fe-
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rencz József Tudomány-Egyetemmel való kapcsolata alapján a filozófia, egyetemes egyházjog, joglörlénelem és pedagógia előadása
részint kihagyassék, részint oly szűk körre vonassék, a milyent e

tárgyaknak a teológiához való viszonya megkiván, ellenben a lélektan, logika, filozófia, de főleg a keresztény ethika előadásá ra nagyobb súly helyeztessék s azonkivül mindenik fötárgy mellett speciális kollegium ok tartandók. A bizottság a gyakorlati bibliamagyarázat, gyakorlati erkölcstan, a kateketika és a hitoktatás tanitását
ajánlja figyelembe. A nyelvek közül az újtest. görög és az angol
nyelvet emeli ki.
A javaslatot az egyházi főhatóság tárgyaita, de az intézet
és a tanári személyzet érdekében is egy fontos lépés már előre
tétetett. Elvileg kimondatott s részben gyakorlatilag is megvalósúlt,
hogya lelkész-tanárok legalább félannyi tanórán tanitsanak, mint
a rendes tanárok. Ezzel kapcsolaiban sikerült a Föt. pilspök urral,
mint egyik rendes tanárral szemben azt az előnyt nyújtani, hogy
egy pár tárgy tanítása alól fölmentessék, tekintettel negyven évet
meghaladó szolgálataira. A szimbolika teológiát Gálfi Lőrinc h.
tanár már korábban, az unitárius egyháztörténelmet Mózes András
átvette és előad la.
Az 1899. évi zsinati Főtanács a tanárok fizetésének rendezése ügyén is lendilett annyit, hogy kimondotta, hogy a teológiai
tanárok fizetése legalább olyan összegben megadassék, amilyent a
kolozsvári főgimnázium hasonló korú tanárai élveznek s hogya
dékán is némi fizetésben részesittessék.
A papnövendékek számának növelése tekintetében a Papnev.
Intézet Vizsgáló és Fegyelmi Bizottságának javaslata alapján az E.
K. Tanács meghatározta és életbe is lépteIte a VIII. osztályú azon
tanulók segélyezését, akik szülöik beleegyezésével, lelkészük láltamozásával benyújlolt folyamodványban kijelentik, hogya papi pályára szándékoznak lépni.
Az új szabályzat szerini alakult intézet tanító személyzetél és
az eltanilolt tárgyakat az Értesitő részletesen kimutatja.
A hallgatók száma: I. éven 3, II. éven 2, III. éven 3, IV.
éven 2, összesen 10. Papjelölt volt 4.
A sajál lábára állitott intézet gyors léptekkel halad. Először
is keresi az egyetemmel való kapcsolatot s dr. Wlassics miniszter
43083. számú rendeletével megnyeri, hogy "az intézet 1., II., III .
éves rendes hallgatói a kolozsvári tudomány-ei:yetem

böJcsészet-
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nyelv- és történettud ományi kará n féléveik te ljes beszá mi lásá ra való
jogosúttsággal rendes hallgatók ul olykép iratkoz hassanak be, hogy
csak heti 10 óra hallgatására kötelezte ssenek s az egyetemi rend es

hallga tókat megill ető jogokba n és kedvez ményekben, az ösztö ndijakra való jogosúitság ki vé tetével, ré szesedj enek". "Az unitáriu s
teológusok az egyetemi tanfolyamnak elvégzése után kUlön miniszteri engedély nélk ül bölcsészetdoktori szigorlatra bocsáttassanak."
A jog csak azért volt az l-III. évre korl átozva, mivel a IV.
évesek, mint szigorlók, nem jártak el őa dásra.
Az egyetemi dijak at az egy ház fizeti , de enn ek fejében megköveteli, hogy legalább a fő tá rgyakból kollokváljanak az egyetemen. Aki ennek ne m tesz eleget, a követ ke ző félévben az egyetemi
díjak kifi zetésére nem számíthat. Ez az inté zkedé s később oda
módos últ, hogy kötel es a befizetett tandijat visszafizet ni. Ezért atyja
vállal jótállást a belépéskor ki állitott hiteles nyilatkozattal.
Az új szabályzat értel mébe n elsö alapvizsgálat vo lt 1897-ben
szept. 4-én. Első szakvizsgdlat volt 1898 május havában.
Az 1898-99. tanév nem felelt meg a várakozásnak annyiban,
hogya haltgatók szá ma csak eggyel növekedett. A jelen évi hez
hasonl ó csekély még nem vo:t a hittan hallgatók létszáma. Ez a
tény az E. K. Tanácso t arra indította, hogya Papnevelő Intézet
Bizottságálól javasialot kérj en a létszám növelése érd ekébe 'l, A Bizoltság a kérdést tüzetese n megvizsgálta és azt a véleményt nyilvánította, hogya P.pnövetdébe lépésre e l ő kell ké sziten i a VII-ik
s fő leg a VIII . osztály a zo n tan ulóit, akik a rra hajlandóságot mutatnak. Az ilyen ifjak, ha szülő ik hozzáj ár ul ását és lelkészük ajá nlatát i. bemutatják, nagyob b segélyben is részesi te n dő k s a teológiai
önk épz6 körbe tagokúl fö lveendő k, hogy a hittan hallgatókkal érin tkezés útján a szak pálya iránti érdek l ődés és hajl am ébredjen fö l
bennök.
Az 1899 -1900. tanév neveze les jelenségek szin tere. Először
tart az Intézet önálló megnyitó ünnepet.
A dékán a tanévet értekezésse! nyitja meg ily cím alatt :

A teológiai oktatás feltételei.
Hasonlóan nevezetes, hogy ebben a tanévben lépett gya kortatitag is étetbe a negyedik évfolya m és hogy az Intézet Igazgatósága a továbbfejlesztésre tervezetet készített és ny újtott be az E.
K. Tanácshoz.
Lendületet vesz a hallgatók jelentkezése. Ébred a reménység,

15

hogy nagy változások fognak következni, mert az új iskola-épület
Illár készen van. A dékán így jellemzi a hangulatot az 1900- 901.
év mozzanatai között: "állandóan kisér és kisért a megválás gon -

dolata. Itt a régi épület falai között minden arra utal, hogy közel
van már a vége. Avúlt, roskadozó, kopott és kimerült minden s
mégis van valami rajta és bennük, ami leköti figyelmünket: a múlt,

melynek jelene éppen azért oly megviselt, mert hosszú és viszontagságteljes volt".
1900-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter 74837. számú
leíratában az egyetemi jogot kiterjeszti a IV.-ik évre is. Az E. K.
Tanát s az intézet tovább fejlesztését nem igéri, mivel az anyagi
körülmények akadályozzák az új tanár beállításá!.
Az 1901 -2. tanév öröm esztendeje. Az új kollégiumban a
Papnevelő Intézetnek külön helyiségei vannak a templom felőli
soron. Első a dékán hivatalos helyisége, azután a hálóterem husz
ágygyal, a dolgozó-terem husz asztallal és szekrényekkel (képe közölve van az Értesitőben). A házirend megfelelően van szabályozva
a dékán felelősségével egy felügyelő vezetése alatt.
A hallgatóknak van külön olvasószobájok, van két tantermök
(később egy harmadik is átadatott).
Az új viszonyok szerint átalakitott, tehát mjsadik szabályzatot az E. Főtanács jóváhagyta (43-1901. sz.). Az új szabályban
a régi reggeli praeces helyett, melyre a diákoknak öt órakor ketlett összegyűlni, a hittanhallgatók fél nyolc órakor mennek .. közös
imádkozásra" és azt sorra vezetik. Sorrendje: egyházi ének, egy
bibliai részlet olvasása, imádkozás, ének. Az első szabály 26 pontból állott, a második 63-ra bővült.
A szabályzat és az önál ló elhelyezkedés nagyobb mértékben
biztosit ja az egységes vezetést, valamint a hallgatóknak egymásra
kölcsönös hatását, de megváltoztatta a killső társadalommal való
viszony!. A hittanhallgatók csaknem teljesen az. iskolai segélyezésre
vannak útatva. A gimnáziumi tanulókkal csak az étkezés alkalmávat érintkeznek. A gimnáziumi tanulók magán oktatása (privát tanilóság) megszünt, a szülők csak ritkán veszik igénybe a hitlanhallgatókat, akiknek e miatt a jövedetmük nagyon megcsappant, csaknem teljesen az ünnepi szotgálatérl (Iegacio) kapott kis összegre
vannak útalva.
Az új elhetyezkedés a hallgatók lé/számára jó hatással volt.
A dékán az 1902-3. tanévről szót ó jelentésében örömmet hirdeti,
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hogyelérték a létszám maximumát (20). Azt is hozzájegyzi, hogy
nemcsak a számbeli eredmény mondható kedvezönek, hanem az

" általában nyilvánilható, hogy a Papnevelő Inlézet hallgalóit a
is
pálya iránt lelkesedés, a tanúlmányakban szorgalom vezeti. AzI
nem mondhatjuk, hogya célt ebben az évben már elértük, de az
intézet ifjúságának tapasztalt jó közszelleme följogosit sok reményre.
"Ha Papnevelő Intézetünk megnyeri a Magyar Unitárius Egyháztól azt a támogatást, amelyre szüksége van s amely iránt már
ezelőtt négy évvel megtette a Papn. Int. Bizottsága az előterjesz
tést, vagyis ha a tanári /e/szám növeltetni, a szakkönyvtár gazdagíttatni fog, ha a haligatók pályadijak nyújtásával is serkentetni
fognak, akkor ez az inlézet még jobban meg fog felelni magasrendű föladatának. "
Az 1902-3. tanévben az Intézet bizottsága előterjesztést tesz,
hogya híttanhaligatók az internátusi 50 korona díj fizetése alól
mentessenek föt. Az E. Főtanács 130-1902. sz. határozatával a
díjfizetés kötelezettségét törölte s ugyanakkor a haligatókat az étkezésnél asztalfőkké rendelte .
•
Uj törekvések mutatkoznak az új intézetben. Erre vall a dékánnak az 1903-4. évi Értesilöben (ll. Iapon) közzétett fejtegetése:
"Az Unitárius Papnevelő Intézet Magyarországon egyedüli
hely, honnan az unitárius egyházak lelki pásztorokat, az unitárius
eszmék apostolokat várhatnak. Akármelyik célt is tekintjük, olyan
nagy föladat vár most Intézetünkre, amely még akkor is csak részben oldható meg, ha minden tényező egész erejét egyenesen ennek
az érdekében használ ná. Ez ideig a célt ismertük, de az eszközöket csak nagyon hézagosan kaptuk meg. Mióla az új intézetben
önálló szervezettel s külön helyiségekben müködik a Papnevelő
Intézet, a tanulók létszáma elérte a tervszerinti legnagyobb összeget.
Ez megnyugtató, de a nyomába már bele lépett egy újabb óhaj:
vajha ez az intézet iskolája lehetne a köziinségnek ís. A teológiai
oktatás, ha nem is a tudományos szakok részleteiben, de a tudo-

mánynak általános érdekü főbb vívmányaival érdekli s kell, hogy
érdekel]e a nagy közönséget is. A Papnevelő Intézet feladata voln.a,
hogy koronkint közérdekű előadások tarlásával fölhivja a közönseg
figyeimét azokra a nagy változásokra, amelyeket a vallástani, a
bIbliaI és egyházlörlénelmi kutatások sikerei elöidéztek. E nélkül
~saknem elkerülhetetlenül

keletkezni fog egy tátongó nagy űr, az
ISkola és a társadalom s illetőleg a lelkészek felfogása és gondol~ozása s a köz.önségé, között, ~ert a magyar napi sajtó, me~~ az
Irodalomnak mInden agát felölel! és a könyvirodalmat leszontja s
csakn em föl öslege ssé tesLi, a teológiai kérdéseket nem érinti, nc-
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hogy felekezeti zavarokat létesítse n, a teol ógiai és egyházi lapok
pedig a nagyközönségnek elenyészően csekély részéhez jutnak el.
Ezt a nagy hiányt részben pótolhatnák a hittani intézetek s
a mienk is. A mi intézet ünk gondolhat ilyesmire, de a megvalósítás lehetőségétől fölötte mes~ze áll, mivel. a tanári létszám még
mindig a minimummal küzködik, azzal, ami ezelőtt ötven évvel is

meg volt",
,"
Midon te ha'! az uJ

ln

té zet a' Id asas
'
hatasa
' 't és e I-onyelt, öröm-

mel látjuk a tanulói életben, a közszellemben és a munkakedv

fokozásában, indokolt az az óhajtásunk, hogy minél

előbb

új szak-

tanárokat nyerjen in tézetünk, kik erejüket, bU7.galmukat és tanul-

mányaikat az Intézet előtt lebegő magasztos cél érdekében használják fe l."
Az 1904-5, évi megnyitójában a dékán 25 hallgatót mutat
be és ezeket mondja :
"Érd ekes jelenségnek nyilvánitom, de mindamellett is gondal kazó ba ejt mindnyájunkat, nem annyira azért, mert inlézetünk
berendezése kevesebb ifjú részére készült, hanem főleg azért, mert
azok, akik ide most először lépnek be összesen 12 en, jól tudják,
hogy a papi állások ez idő szerint csaknem kivétel nélkül mind
be vannak töltve, nagyrészt ifjú emberekkel s hogy a mi viszonyaink között, rendes úton, csak 2-3 papi állás üresedik meg
egy év alatt, tehát a 25-ik papnövendékre csak tiz év mulva kerül sor.

Miután a hely,etet is merve lépnek erre a pályára s miután
a személyes figyelmeztelés után is mindnyájan megmaradtak szándékuk mellett, jogositoltnak érzem magamat, tovább men ő okokban keresnem a jelenség titkát. Talán a kor szelleméhez fordulhatok legalaposabb reménnyel, ahhoz, a mely az exact positivismusból átcsapolt a történelmi alapon nyugvó spiritualizmusba, Amely
etford últ attól a rideg arche ("-(_I",) tól, amely önmagán kivül nem
tür semm i l étezőt; amely felöltöztette szépséggel, kellemmel és életleheletlel az anyagot, miután élettársával nem volt megelégedve,
Talán megérezték az úr szellöjét járni az élet kertjében, a nap
alkonya szürkületében és meghallották a hivó szót és jöttek, mitől
sem rettenve vissza.

Talán kiolvasták a mai népek szellemi forradalmából, hogy
az lsten megvetése és a haza megtagadása, amely az alapjában
oly üdvös szociálizmusból kinő tt újabb társadalmi szövetkezetek
alapelve kezd lenni s a hierarchizmus, amely száz esztendők alatt

konszolidált befolyását ke,di vesziteni, nemcsak a magasabb körökben, hanem a nép között is, újabb kisérleteivel olyan helyzetet
fog teremteni, melyben csak a názáreti mester szelleme tu~ békét és
boldogságot hozni létre s a melyben a mi egyszeríí evangéhumunkra
szükség lesz.
Talán azt is következtethetem tehát, hogy önök nemcsak élet-

IS

pályát akarnak biztositani magukn ak, nemcsak megél hetést, hanem
olyan műveltséget és szellemet is, amelynek ön magában rejlő

jutalma van. Én hajlandó vagyok a legjobbra következtetni ezen
elhatározásukból, hajlandó vagyok arra a föltevés re, hogy ha nem
is valamely öntudatos meggy öződés, de bizonyos szent sejtelem

lelkökben s készteti, hogy igyekezzenek bejutni az alá a
la alá, amelyhez az ősko ri próféta gondolata szerint lsten a jó és
rossz tudását kötötle.
Önök nyugodtan vágyakozhatnak a tudásnak ezen almájára,
mert a mi Istenünk nem Iéi, hogy az ember olyanná lesz, a milyen Ő. A mi Istenünk nem igyekszik tilalomfát álliIni a tudás
útjába és nem féli i . hatalmál az embe rt ő l, hanem azt akarja, hogy
legyünk szentek, mmt ő szent, legyünk tökétetesek, mint ő tökéletes és tegyü nk egyek vele, mint egy volt a Jézus.
•
A tudás szomja hozta ide! Felséges ösztön. A hiten kivül
talán egyedül olyan, amely kizárólag csak emberi.
Első tekintetre nem lálszik halaáásnak az intézet életében ,
de mégis annak minősitjük, hogy az intézet tanári kara 46 évi
szolgálat után 1906-ban lölmenthette Ferencz József püspököt a
tanilás atól. Tárgyait egymás között kiosztotluk. Tanitott koronként
szimbolika teológiát, erkölcstant, egyházi szónoklattant, egyházi
szertartástant, unitárius egyháztörténelmet. Az Intézet ünnepélyesen
veti búcsut a !őpászt ortó l, mint teológiai tanártól'
Nehézségek az új intézetben is mutatkoztak. A dékán ·az
1907 --8. évi Értesitőben igy tárja föl a helyzetet:
A liázirendnek mindig megúj úló akadálya, hogy husz ifjú
ember egy teremben kell, hogy aludjék s egyben kell végeznie a
magánfoglatkozás!. A legszorgalmasabb ifjll sem tud an nyit végezni,
amennyit óhajtana, mert kivihetetlen, hogy egyik vagy másik ne
zavarja, ha szándéktatanul is. FőkÉppen az irodal mi és más versenyek csaknem lehetetlenné vannak téve, mert mielőlt valami
eredményt elérhetne, aki dolgozni akar, már fölfedezik. Azok, akik
a megelőző években pályáztak, rendesen a tanterembe, vagy más
idegen helyre vonulva dolgoziak. A Papnevelő Intézet vezetősége
a kérdéssel sokat foglalkozoit, de az épü let beosztása miatl ered,;,énytelenül. Ezen csak majd a messzi jövőben s akkor is csak
ugy lehet segiteni, ha a Papnevelő Intézet egészen önálló és a
célnak megfelelő épületbe fog elhelyeztetni.
Az intézet megerősítése érdekében tovább foly a sürgetés.
1908-ban az udvarhelyi egyházkör közgyülési (22-1 908. sz) javaslatot terjeszt löl az intézet fejlesztése érdekében. A Papnevelő Intézet 46-1908. jkv. sz. alatt szintén előte rj esztési tesz. Kéri, hogy
működik

az intézet neve legyen "Teológiai Akadémia ", legyen hat rendes
• Az Értesítő kÖ1J i az üdvözletet és a választ.
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lallá ra és rendeztessék a dékán fizetése. Az E. K. Tanács 964 t 908. sz. alat! "a papn e ve l ő intézet f ejlesz/ése kérdésének megoldá sát a maga részérő l is elke r(ilh etetl enn ek tart ja, minth ogy azonba n e nagyfontosságlí ügyet még ke ll ő l eg nem tanu lmányozhatta ,

kéri, hogy bizassék meg a fejlesztés ügyét beható tárgyalás alá
ven ni s figyelem mel egyházu nk p-énzügy i helyzetére is, a jövö évi
Fő ta n il c sna k

tegyen rész letes el ő lerjesz té s t " . Az E. Főla náes a javaslatokat kik üldi véleményadás ra az egyházkö röknek (32 - 1908. sz.).
igy jul a kérdés a pap nevelésben érdekelt egyh , zközségek közetlen közelébe.
A ta nári ka r javaslata meg járta az egyházköröket. Nagy érde k l ődés és élénkség nyi lvánult irán ta . Az alapjavaslat, valamint a
körök véleményének lényege kö zöl ve van az Intézet é rte s itőjében
( 1909- 9 10. évf.). Értékes és fi gyelemre méltó munka. Nagy terjedelme miatt ide nem vehettii k át, de a k övet kező k, mint állalános
érdekíi tételek nem me ll ő z ;, e t ö k :
A Pa pn evelő Intézet föladata g yakor lati és tl/dományos. Gyakorlati annyiban, hogy gondoskod nia kell a papok e l ő k ész ité s érő l.
Go ndoskodnia kell arról, hogy az un itári us vallás elveit meggyő
z ő d ésse l és m e ggy ő z ő l e g hirdessék a s z ó s zék r ő l s a papi gondot
bu zgósággal végezzék hiveik közölt. Inspirál nia kell arra, hogy az
önm egtagadásig m enő buzgósággal sáfárkodjanak a rájok bizott
gyü lekezeiben s ta núságot tegyene k arról, hogy Jézusnak hű köv elői, az lsten országának apostoli lelkesedés ü mu nkásai.
Hogy az Intézet ezt az átalakitó és hasznos mun kát teljes ithesse, szüksége va n olya n taná rokra, akik a papi hivatást maguk
is szépnek tartják, azért lelkesednek. De ezek a ta nárok egyben
a tanuló ifjakat is ke ll hogy szeressék s a ve'ök való éri ntkezésben már e l ő re tanits ;k meg saját példájukkal is a l eendő hivek kel
való elbánást
Papnevelő IntézetUnk csak akkor fog hiva tása magaslatán
állani, ha az egy e r~ s tanári testulet vállaira nehezedik s ha ezek
a taná rok e l ső helye n s legfő képpen az Intézetnek szentehk
mun kaerejüket és gondolataikat.
Erős tanári testület alatt hat rendes ta nárt s egy-két helyettes, egy-két szaktanárt é:tünk. Ezeknek magas müveltségií és tárgyaikban tudós embereknek kell lenniök.
A teológiai tanári kartól lehet és kell is vá rn i azt, hogya
teológiát tu dományosan mű ve lje s az unitári us eszI11 éknek a tudom:ínyos mUvek, tanulm ányok és érte kezések kia dásáva l nemcsak
irányt ad jon, hanem azokat az e ll e nkező fölfogáti uak kal sze mben

-

ha szOkség, védelmezze is.

A teológiai taná ri kar fö ladata

e l ső

helye n az

.
IS,

hogya
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szakludományok fejl ödését figyelemmel ki sérje, ismerje és azok
felől a tanulókat, de megfelelő alkalommal a nagyközönséget is
tájékoztassa.
Hogy ezek a nagyszerű feladato k immár valahára munkálatba
vétessenek az Egyházi Képviselő és Főtanács döntö intézkedéseitől függ. Ki kell már mondani s meg is kell valósitni a Papnevelő
Intézetnek megfelelő kiépítését.
Az E. Főtanács 24-1909. sz. alatt meghatározta, h"gy neve
legyen: Unitárius Teológiai Intézet. 1909 szeptemberétől kezdve
legyen négy rendes tanszéke:
l. Rendszeres teológiai, 2. ószövetségi történelem és exegetikai, 3. újszövetségi történelmi és exegetikai, 4. egyháztörténelem
és jogi tanszékek.
Az ötödik (a gyakorlati teológi.i) tanszék beállitását egyelőre
mellőzi és kötelezi a tanárokat, hogy ennek a tárgyait is lássák el.
•
A tanári fizetést is rendezi a Főtanács s két új tanszéket, a
harmadikat és negyediket betölti: Gálfi Lő rinc és Csifó Salamon
tanárokkal. Péterfi Dénes lelkészt meghagyja eddigi munkakörében,
dr. Boros György rendes tanár marad az ószövetségi tanszéken.
Egyben rendeli az E. Főtanács azt is, hogy az intézet szabályzata megfelelően Atalakittassék és a tanárképesítésr ő l is szabályzat készittessék.

1909-1915. Unitárius Teológiai Intézet.
Minden eddigi sikert fölülmul az, amít 1909-ben az egyház
főhatósága biztosítolt. Most már van az intézetnek önálló tanári
kara is. Ferencz József püspök maga nyilJa meg az új tanévet s
többek között ezeke I mondja: .Kiváló örömmel köszöntöm mindnyájokat az új tanév kezdetén, amellyel papnevelő intézetünknek
egy új korszaka nyilik meg ... "
Mire alapíthat juk hát az új korszakat ? Arra, hogy bár az
intézetben ezután is ugyanazon tanárok fognak műk öd ni, akik
eddig is müködtek, az új szervezettel az eddigi 1 egész tanár
helyett az intézetnek 3 egész tanára lesz, akik kizárólag ez intézetnek szentelhetik .tehetségüket és munkaerejüket, 4· ik tanárnak,
a mIg e tanszékre IS rendes tanárt állithat be főtanácsunk, megmarad~án a féltanári állás is, valamint az

sincs kizárva, hogya
szUkségh.ez képest az intézetben ezután is még segéderők, óraadó

tanárok IS alkalmaztassanak. Minő lendületet fog ez adni, de kell
IS, hogyadion ez intézelünknek egyfelöl az által, hogy ezzel a
szervezettel az igen tisztelt tan ár urak most már inkább érvénye-

sithetik magok között a munkamegosztás s;kert biztosító nagyelvél;
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azállal, hogy kiki a maga szakkörébe jobban elmélyedhel és így mínél több és buzgóbb gyöngyszemeket hozhat felszínre azoknak mélyeíböl, amik aztán szükségképpen hallaatóikban
is fokozni fogják az érdeklődést, a tudásvágyat ; a szem i~áriumok_
ban pedig, amelyek szin tén új intézmények lesznek az intézetben
figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik az intézet tagjainak mun~
kálkodását.
Ami az igen t. tanár urakat illeti, nem tartom szükségesnek
buzdítani és lelke síteni elhivatásokra ; mert ismerve eddigi

désüket részint éppen ebben az intézetben is, leljes
és reménnyel vagyok az iránt, hogy minden erejökkel
nek, hogy vele emeljék teol. intézelünkel. Ez a theol.
tárius theol. inléze!. Mi ebben az intézetben unilárius

műkö

bizalommal
azon leszintézet uniegyházunk-

nak kívánunk lelkészeket nevelni. Az unitárizmus szelleme hassa

át. és vez~sse az ige.n .ti sztelt tall~r u~ak at is előadásaik~an szintúgy,
mmt az mtézet tagjait tanulmanyalkban. Nem a rllt felekezeli
elfogullságot értem én ez alaJt. Ez lávol volt egyházunktól mindig s legyen táv ol ezután is. Az unitárizmus szelleme szerinlem az igazság keresésében és szeretetében, a testvéri érzés ápolásában és a hazafiságban nyilvánúl. Erre van alapítva egyházunk
is. Ezért ragaszkodlak annyira s hoztak ennek érdekében annyi
áldozatot hilel ődeink is. Kövessük őket ezután is egyházunk forró
sze re letében, hitigazságainak védelmében és terjesztésében.

A programmszeríi főpásztori beszéd után Csifó Salamon, most
már rendes tanár, olvas föl értekezést Az élet és valláscimen. A dékán
dr. Boros György tart megnyitól, melyben többek közötl igy szól:
Először

is a hála és köszönet meleg szava it intézem a Mélt.
és Iőt püspök úrhoz, mert hogy intézetünk nem csak címben,
hanem erőbe n is oly nagy lendületet nyert, azt első helyen sze retett püspökü nk lelkes k özrem űködésé ne k köszönhetjük. Nem akarom
fölidézni a múlt idők neh éz küzdelmeit, nem akarok rámutatni
haladásunk lassúságára, elég nekem, hogy most örvendezhetek az
új idő kezdetén. Elég, hogy fölemelhetem reménységem szárnyait
abban a biztos tudaiban, hogy ezentúl nagyon sokat m~gvalósit
hatunk abból , ami eddig csak ábránd és óhajtás vol!. Uj rendes
tanáraink Csifó Salamon és Gálfi Lőrinc nem új emberek, hanem
régi munkatársaink, akiket jól ismerünk s akiknek erős vállaira

immár teljes bizalommal nehezitjük a nagy és magasztos föladatokat.
Az új idő nagyon előnyös változást hozott létre, amit a tanrendből már ész revehettünk. Megszaporodtak a seminariumok. Mit
jelent ez? Azt, hogy r.: i önökkel nemcsak ex cathedra akarun~
beszélni, hanem közetlenííl. Magukkal együtt akarunk dolgoZOl.

Segitni, irányitni akarjuk. Várjuk és kérjük, legyenek bizalommal
hozzánk. Nl:!mesak tanügyi, hanem benső kérdéseike t is terjesszék
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előnkbe

s mi legjobb igyekezettel fogjuk

keresni és megadni

a választ.
Az Unitárius Teológiai Intézet címet csak 5 évig viselte. Ez
alatt dékánja volt Csifó Salamon 4 évig. Utána Gálfi Lő ;;nc átlépett
a legújabb rendszerbe . Ekkor újból revizió alá vétetett és az E. Fölanács megállapítotla a fennebb közölt szabályzatot. mely negyedik
önálló szabályzat. Az intézet most már Teol ógia i Akadémia.

1915-Unitárius Teológiai Akadémia.
Az új idők jele. hogy I 896-tól kezdve. tehát nem is húsz
év alatt. állandóan bővül. javul a helyzet és ahhoz képest módosul.
javul az intézet szervezete, szabályzata. külső és belső élete
Remélni lehet, hogy most már nyugvóponthoz jutott. Hihető az is.
hogy az egyház életében befelé és kifelé is meg lesz jótékony
hatása. Első eredménye, hogya negyedik rendes tanárt Györli
István személyében az 1914. évi Főtanács megválasztotla. 1915
szeptemberében tanszékét ünnepélyesen elfoglalta.

A hallgatók segélyezése.
A változott viszonyoknak megfelelöleg új intézkedések váltak
szukségessé a hallgatók segélyezése érdekében is. Az egyház a
lelkészi pályára késziilő ifjakat saját embereinek tekinti. Lakásukat,
tanulásukat ingyenessé teszi. Még az egyetemi díjakat is az egyház
pénztárából fizeti.
A pénzügyi javulást lehetövé teszi első helyen ab. e. Berde Mózsa
fejedelmi alapitványa, azután az egyháznak nyujtott állam segély.
Egyesek is hozzájárultak a tanulás könnyitéséhez, a szorgalom fokozásához.
Először is egy nagyszivíi, költő i lelkű férfiú, Murányi Farkas
Sándor fordította az intézet felé jóságos figyell11ét. Szegényes hivatalnoki fizetéséből először 300 frl. alapitvány t tett nejével egyült, melyet kiegészitett 1000 frtra (2000 K). Az alapítványozó célja az volt.
hogy egy pályára lépő ifjúnak a palást járól minden évben gondoskodjék. Ala pító-levele a Teologiai Akadémia mult jának igen becses
okmánya.
A nagysz ivű alapitó célja az volt. hogy az életbe minden
anyagi segedelem nél kUl kilépő ifjú lelkész nek a kezdel nehézségeit megkönnyítse, hogy szent hi vatásá hoz első szukséglelét, palástját. bihliáját és imakönyvét beszerezhesse.
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Az Intéze! azza l becsülte meg az alapítványt, hogy önáll ó
könyvben évről-évre följegyezte a vonatkozó í,ntézkedéseket és a
nyertese k nevét. A teológus ífjak ís lerótták az alapító íránti hálájukat azzal, hogy költeményeit egy terjedelmes kötetben kiadták.
Legújabban Ha dilá,y Sándor közpénztárnok és családja atyjok
Hadilázy józse/nevére, Tibáld lózse! h.·ujfalví lelkész és neje
tettek szép és értékes alapítványt ifjai nk segélyezésére, a teolugiai
oktafás elősegítésére.
A teológus ifjak 1887- 88. fanévben lelkes buzgósággal megadóztafják önmagukat s évi hozzájárulással megferemfik a Pályadíjalapol, melyb ől évenkint egy vagy két pályadijjal jutalmazzák
a szorgalmas munkásokat.
A Dávíd Ferenez-Egylet koron ként pályadijat és jutalmat füz
ki az önálló munkásság méltafására.
Mózes András-alap címen az egykori kedves tanár emlékére
alapítványt gyííjtenek önmaguk között és az alap jövedelmét könyvvásárlásra fordítják. Mózes András családja tekintélyes számú
könyvvel ajándékozta meg az ifjúságot. Az alapból ezt a könyvtárt gyarapítják.
Egyesek dr. Boros György dékán, Balázs András, Végh
Mihály, Nagy Dénes lelkészek, dr. Bedő Albert ny. államtitkár,
Lőrinczi Dénes altábornagy koronkint pályadijat tűznek ki a hallgatók öll képző körébe n. A Nagy Dénes járai lelkész pályadíjai
már tiz év óta ismétlődnek halotti beszédek irására.
Székely László ny. lelkész alapítvánnyal gondoskodott a hallgatók jutalmazásáról, mert "közpályán töltÖtt hosszas szolgálatom
tapasztalatai és az egyházi élet terén végezett éber megfigyeléseim
arra tanitottak, arról győztek meg, hogy egyhá7unk jelen és jövő
sorsa nagy mértékben lelkészeink kezében van letéve s attól függ
jelen és jövö elöhaladásunk vagy hanyallásunk, hogy milyen lelkészeink vannak és lesznek. Kihatásában, valamint az egyesekre,
úgy a tömegre is nemesebb hívatást nem ismerek a letkészinél.
Hogy azonban egy lelkész a feladatát hivatásának megfe lelően
lsten és emberek, valamint önmaga megnyugtatására betölthesse,
elvégezhesse: felette kivánatosnak, söt elkerülhetetlennek tartom,
hogy mind tudományos és társadalmi téren, mind erkölcsi tekin-

tetben magát önmivelés által is kiképezni igyekezzék s mindezen
tekintetben mint kiforrott, határozott jeftem áftjon a hivek elé.
Nagy súlyt helyezek kUWnf)sen arra, hogy szerény, szorgalmas,
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jó magaviseletü , Istent szerető , népet megbecsü lö oly egyének
járjanak a nép eló.!t, kik az alázatot ö nérzettel párositva, elmondhatják az Ur Jéz ussal : ,amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek". 2113 K a'apitványt tesz.
Egy pátyad ij, valamint a jutalomdíj 40-60 K lehet. A pilya-,
vala mint a jutalomdij nagyságát 100 korona keretén belül évről
évre a teológia i intézet bizottsága állapítja meg; az füzi ki szabad, legjobb belátásának és mindenk or a szükségnek megfelelően
a pályatételeket a teológiai tud ományok bármely szakából. A birálatban azért, hogy növend ékeinkei közelebbről is megis merj e,
óhajtja, hogy az ill ető sza ktanáron kivül egyházunk mindenk ori
püspöke vagy föjegyzője ré szt vegyen.
Jutalomdíjul szintén a teológiai intézet bizottsága által évrő l
évre megáll apítandó összeg adassék ki egy szorgalmas, szerény,
jó magaviseletu, papi j ellemű , magát ebben képező növe ndéknek.

Külföldi akadémiákon tanulás.
A XVI-ik százban Olasz és Németország, a XVII-ikben és
XVIII-ban Hollandia, a XVIII-ban Hollandia, második felében
Ausztria, a XIX-ik első felében Németország egyetemei és akadémi ái voltak azok a forrástadó medencék, ahová az unitárius tanulók
eljártak, hogy hazatérve új életet ébressze nek , új eszméket terjeszszenek intézelünkben és egyháza inkban. A fe l sőbb oktatásnak ez
a z ága ma még nem áll kellő világitásban előttü n k, de reméljük,
nem sok id ő alatt ti sztázni fogjuk, hogy jeles egyházi embereink
hol és mennyi ideig folytatták tanulmányaikat. Ez úttal csak azokra
mutatunk rá, a melyek a mai teologia i oktatás unk kiegészitőinek
tekinthet ő k.

A XIX-ik század 50-es éveibe n az idegen elnyomás ell eni küzdelemben szerencsése n létrejött az angol unitáriusokkal való benső
kapcsolat.
A Kolozsvárt megtel epedett főur Paaet
Já nos közbe njárá.
b
sara és buzdítására az angolok nemcsak egy házu nkon segitettek, hogy
iskolái t megmenthesse, hanem gondoskodtak ifjain k fel sőbb oklatása befejezéséről is, fölajánlván a Britt és külföldi un itárius társul at segélyét egy ifjuna k, aki teológiai tanu lmányait a londoni
Manchester Co ll egeban óhajtja folytatni. Egyel őre félsegélyt igértek,
de azután a Társulat segétyé nek megfeleló összeget felajántott az
tnt ézel. A Coll egeba még mielótt a segély meglett volna, Német-
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országból átme ntek Feren cz József, Bu zogány Áron és Marosi

Ge rgely, akadémiták, de az ola" háború kitörése miatt pár hó nap
multán haza kellett jönniök. Az angol alapítványra elsönek 1860· ban
Simén Dom okos ment föl s utána

ezid eig már 17- en, kik közül

16 ott löltött legalább 2 évet, de nehányan 3 évet is.
Az öszlöndijra az E. K. Tanács jelölte ki az alkalmasnak
vélt ifjut a teologiát végzett vagy tanuló ifjak közül. Pályázat nem
volt hirdetve, hanem a püspök vagy a tanárok javaslata alapján
járt el az E. K. Tanács.
1881· ben az eljárás. annyiban módosult, hogy a jelőltn e k
elmenése e l ő lt vi zsgát kellett tenni.
A vi"ga tárgyát a Papn. Int. tanári .kara jelöli ki , Azok, akik
a frlancJlester College-ban, mely most Oxfordban van, legalább két
évet lanulnak, s tanulmányaikról a bizonyitványt az E. K. Tanács
nak bemutatják, a mire kötelezve vannak, alkalmazhatók voltak a
papnevelő intézetben ta ná rok ul, sőt a gimnáziu mban is a bölcseImi
tanszakia.
Másik teológiai college (akadémia) Angliában, az .Unitárius
li me Missionary College" Manchester városban van. Ide is ösz' (ö ndijra mehetnek a magyar unitárius teológusok. Az ösztöndij élvezését 1906-ban Kiss Sándor kezdette meg. Azután élvezte Benczédi
Pál. 1911-ben Sharpe Emilia kisasszony állandó alapilványt tett a
nevezeIt manchesteri intézethez egy magyar unitárius papjelölt
részére. Az ösztöndij évi 170 font sterling (m iniegy 2600 kor.)
.) Az amerikai Meadville School nevii teológiai intézet és a
-Harvard Egyetem teológiai fakultása is szivese n fogadja és segélyben is részesíti a magyar unitárius teológust.
Németországi egyetemre szóló alapilvány az Ezerév em/éka/apja, melyet a magyar mill ennium alkalmából gyüjtölt Ferencz
József püspök úr. Az alap tőkéje 1909 ben 10494 K volt s életbe
léptetését az E. Főtanács 21-1909. jk. sz. ala lt azzal határozza
meg, hogy a kamal egyötöde a tő kéh ez csatolandó, amig eléri
a 20.000 koroná!. ·f;, részéből két évenkint segély adandó oly
papjelölt nek, aki azért folyamodik s akit a Teo!. Akadémia igazgaló
erre ajánl.

::--:J

Ezt az alapitvány t első ízben

ródjános!alvi lelkész élvezte.

Zoltán

Sándor, most homo·
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Ahittanhallgatók önképzése .
•

Az ifjuság önkéntes vállalkozása, munkára és önmivelésre
szervezkedése az újabbkori paedagogiai fölfogás szerint elsőrendu
jelentőséggel bir. Ezt az unitárius lelkészi pályára készülö ifjak
annyira átérezték, hogy már 1847-48-ban, midőn az intézel
megalakult, ők is azonnal önképzőkörl szerveztek s ahhoz hüségesen ragaszkodtak még akkúr is, a mikor 6-7 csekély számra
apadl a hallgatók száma. Az unitárius teológusok önképzőköré
nek igen szép múltja va n. E múlt részletes ismerletését mellözhetjUk, mivel a kör 50 éves· fönnállása alkalmával önálló kis
köny,'ben kiadta múllja leírását.'
Az ifjuság jóravaló hajlandóságát mutatja, hogy magának
alapol tudott gyüjteni és ma már szép és ér ékes kis könyvtára
van. Becsületére válik az ís, hogy alapítójának Murányi Farkas
Sándornak a költeményeit kiadta.
A hazai protestáns teológiák kal több éven át élénk összeköttelést tarlott fenn, az északamerikai meadville-i unilárius teológia ifjuságával is barátságos levelezést folylatolt. Olvasóterme
mutatja, hogy saját elöljáróit és kitünő férfiait, a hazai jeleseket
megbecsüli, mert olvasó helyiségél arcképekkel feldi szitette. A szavalás, szónoklás, bírálat, írodalmi munkálkodás klilönb öző ágai
nlindig jó mivel őkre találtak ön képző körében . Kebli lapja először
•
Egyházi Lap, most ,,Jövendő" címen sok jó dolgozalot rejteget.
E sok irányu munkásság haszna a gyakorlati élelpályán
számtalanszor észl elhető.
Munkásságukat főhatóságilag jóváhagyott szabály szerini egy
teológiai tanár védnöksége alatt folytatják .

-

Alapitványok.
A Teológiai Akadémia fönntartására s illetőleg a teológiai
oktatás elősegitésére nehány értékes és szép alapitvány t bocsátottak a kegyes jóltevök a Magyarországi Unitárius Egyház rendelkezésére.
l. Kelemen

Benő-atapitvány.

Az 1868. évi tordai háromszázad os zsi nat em lékére Kelemen

Benő a nemesen gondolkozó férfi, alapitvány t tett. 1869- ben kelt

*

KOlozsvári unitárius Papnevelö Intézet öl/képzö körének történetI! .1
X l X-ik szá2.ban. 2'2 I. Irta : Ba rabás István.
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alapitó levelének 4· ik pontjában rendeli: Az Angliába kUldend ö
ifj u jelölt segélyezésére az egyház pénztárnoka kezéhez alapitványul
2000 f. földteherm en tesitési kötvény t azzal tesz le, hogy annak
kamatja fordittassék a sz ükség hez képest a kijelölt ifju nyelvtani tásá ra s a szükséges költségei fedezésére, mikor pedig jelölt nem
lenne a kamat tökésiltessék." Az alapitvány tökéje 1915. végén
7336 K 28 f. volt.
2. Richmond Anna tanszék-alapítvány.

1875· ben Richmond Anna Amerikában Providenceben lakó
kegyes szivü és nemes gondolkozású asszonyság, levélben fölkereste az E. K. Tanácsot, melyben azt irta: "Midőn értesültem a
kereszténység ügye iránti nemes buzgalmukról, amaz áldozatkészségről, melyel nevel ő intézetei ket fenntartják és azon szabadelvü
munkálkodásaikról, melyeket niindenféle nemzetbeli és vallásu
honfitársaik közt folytatnak, mélyen megvoltam hatva s elhatároztam ötezer dollárt, az Egyesült Államok értéke szerint fölajánlani
a kolozsvári unitárius kollegium javára. Ez összeg Amerikában lesz
betéve s onnan lesz évenkint elküldve 500 dollár aranyban, egy
tanárnak fizetése fedezésére az említett összegből, mig az tari" ...
"Az illető tanárt a Consistorium válassza meg, de az önök barátjának Paget urnak a jóváhagyásával, ki oly nagy szolgálalot tett
I 857-ben, mid ő n az önök szükségeit az angol és amerikai uniláriusokkal megismerielte. "
A kedves alapitványozó továbbra is megtartotta érdeklődését,
amit nagymértékben el ősegitett Fretwell Ján os, aki haiánkat és
viszonyai nkat jól ismerle, s a Richmond családdal szoros össze,
köttetésben állott. 1883·ban mid őn Kovács János tanár meglátogatta az amerikai hitrokonainkat s a családnak vendége volt Richmond Anna asszony gyermekei, rokonai alapítványát néhai édes
.- anyjuk, illelöleg nagynénjük emlékére kiegészítették tizezer dollárra
"a kolozsvári főtanodánál egy hittan-tanári szék fenntartására
Richmond Anna tanári szék nevezete alatt. A tizezer dollár öszszeg semmi körülmények között más célra ne hasznáttassék, mint
a fennebb megnevezett célra. " Az alapítvány jövedelmét Boros
György teológiai tanár fizetésére forditotfa az tgyház. Az alapitvány
tökéje 1915. végén 55.134 K 30 f. volt.
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3. 51mb Domokos könyv/dr-alap.

Az egyház a néhai jeles teológiai tanár, Si~lén Domokos,
gazdag könyvtárat részben megvásárolla, részben Urmössy Gyula
tanártól a könyvtár gya rapítására 300 frt alapitvány t kapott ajándékba azzal, hogya könyvtár teológiai müvekkel gyarapittassék.
Az alap 1915. végén 1200 K '28 f. volt.
4. C/lanning- Priesl/ey-a lap.

t883-ban az egyház Amerikába a saratogai conferendára kiküldötte Kovács János igazgató tanár afiát, hogy az amerikai
unitáriusok rok onszenvét és segélyeit megköszönje Kovács J. meglátogatta a nagyobb unitárius gyülekezeleket, előadásokat, beszédeket tartott egyházunkról és vallásunkról, mely alkalmakkor perselygyüjtésböl igen szép összeg gyült be a C/larlflúrg és Priesl/ey
teológiai tanszékekre, az amerikai titkár Orin dal Regnolds jelentése
szerint nehány ezer dollár. 1geO-ban dr. Boros György, ki Bostonban az amerikai unitárius társulat 75 éves jubileumi ünnepélyén
volt jelen, szi ntén küldött 5486 K 80 ft. Az alap 1915. év végén:
43 .090 K 53 f.
5. Mózes Andrds könyv/dr-alap.

Mózes András kol ozsvári lelkész és teológi ai tanár emlékére
halálakor t iszt elői és barátai adományából gyült összeget az E. K.
Tanács a teológiai könyvtár gyarapilására rendelte. Az alapitvány
tökéje 19t5. végén t088 K 16 f. volt.
Had/l ázy józse! és neje [(ele lda-alap.

Deésfalvi lelkész Hadházy Józsefet hivei és csa ládja 4 1 évi
szolgálata alkalmából megün nepellék és annak emlékére "gyermekvédnők, menyek és unokák a sz ülői szeretet hálás érzelmeitől
indittatva, abból az alkalomból, hogya mi drága, édes jó anyánkkai, Kele Idával, ugyanakkor házaséletüknek 40· ik évfordulóját a
1~l en évvel, lsten kegyelméből megérhették, a Magyarországi Unitanusok Kolozsvári Papneve lő Intézete (theologia akadémia) részére
400 K alapitvány t teszünk."

Az alapitvány kezelésével a papnevelő-intézet igazgatóságát
bIzlAk meg azzal, hogy az alap Allásáról minden évben a Főtanács
elébe ~e ndes számadást ad jon be s az alap ról a tanév végén az
.Értcsltöbcn" megemlékezzék. Az alapitvány 1915. végén 743 J(
99 f. volt.
.
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7. Sylves/er György-alap.
A kolozsvári kollegiumban hittani tanszékre, 2000 K a lapi tványt tett a néhai jeles pap és tanár emlékére, leánya Koronka
Antalné azzal, hogya kamat egyötöde tökésittessék, négyötöd e
használtassé k egy teológiai tanszék jövedelmére. Az alap tökéje
191 5. végén 2241 K 83 f.

8. Koronka Antal-alapot.
Ugyanarra a célra tette Koronka Antalné, néhai férje emlékére. Az alap 1915. végén 2241 K 83 f.

Göröngyös, de nem dicstelen pályára tekint vissza az Unitárius Teológiai Akadémia. A nehéz és lassu kezdet után legyen
haladása fokozatos a tökéletesedésben és hasz nosságban .
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