32
során a templomtól kezdve 7 teleknek, valamint az ekklésiátol
Schyrmer János szász. unitár. pap által I710-ben testált egyik papi
háznak és a leúnyiskolának megszerzése. Igy az építkezés eszkÖ7,Ö!hetővé vált, miután a .Berde Mózsa által e czélra hagyott 50.000
frt az egyház rendelkezésére jött s a vallás és közoktatásClgyi minister VV'Jassics Gyula ő nméltósága is 110.000 frt törlesztési kölcsönt előlegezett. l)

JV. FEJEZET.

Osztályok. Frequentálás. Egyenruha. Házi rend.
Esküdtszék. Büntetésnemek. Közvizsgálat. Szünidök.
• •
Kollégiumunkban 1718. után csaknem a század vegelg
valószinüleg azelőtt is - következő osztályok voltak:
Elemi osztályok (syllabisantes, legentes).

I Declinisták.
1. Comparisták.
Conjungisták.
l; Syntaktisták.
\ Etymologisták.

•

s

,

b Poéták.
Orátorok.
Ezen osztályokban addig maradtak a tanulók, míg teljesen elkészültek, tehát némelyik két évig is .
. Ekkor léptek a ebilosophia- vagyis didk-osztályba, hol aZ
első évben novitiusoknak, azután veteranusoknak neveztettek.
A diákok közé való felvétel úgynevezett frequelltálássa! történt, a mi nehéz megpróbáltatás volt. Az új diáknak ugyan is, ha
togátus egyenruhás akart lenni, hat hétig egyenruhában kellett járnia. E nélkül még az ajtón sem volt szabq.d kimenni. Felöltözve
folyton az asztal mellett ült és tanult, pontosan feklidt és kelt,
mindennap kétszer templomba ment, magaviseletében, járásában,
beszédében kirogástalannak kellett lennie.

l

1) A 9 lelek vélcliu·a., mellék l\iiltségekkel cgyliLt 142.331 fd.. 9G lu'. o
C. 284.G63 kOI' . 93 fill .

A hat het leteltével az cgesz diákság, il tanárok s késiíhb az
es küdtek előtt vizsgát tett a IGitébó l és görögnyelvből, melyre kö~
\le1kozett cl birálat és az anyakönyvbe sajátkezüleg beiratkozás,
S7.m1azat döntötte el, hogy az illető felszabaclul-e vagy ismétel, Ez
fo ntos volt, mcrt felszabadulása előtt senki scm részesülhetett jótétemény ben. A b ő beszédlí fc cs egőre nézve silentiull1mal sul'yo s bí~
tott ák az ismétlést C
t. i. a frequentálás alatt senkihez sem volt
szabad szólnia).
Némcly hibákért a veteranusoknál is rrequentálás volt a büntetés, ,melynek kiállása után kidolgozott latin oratióval, vagy Ciceronak e végre kijel ő lt és betanult beszédének liibátlanul elmondásáva l kell ett az illetónek az egész "coetus" előtt felmentést kérni.
Ezután a z üj diák első éves egyenruhás, "togatus'l lett s mint
ilyen, tanult logikát, metaphysikát, algebrát és görögnyelvet. melyekből rendre sikeres vizsgát tévén, a következő évben a "veteranusok " közé lépett. Mind az al-, mind a fels6osztályok bevégzése
utún minden tanulónak heszéddel kellett az előbbi osztályból kibúcs uzni s a következőbe a felvételt kérni. l)
Az egyem'u/w a XVII. és XVII I. században volt: fekete nyakken dő, magyar csizma, sötétkékszínű posztónadrág, mellény, dolmány, bárányprém1llel szegélyezett, szárközépig érő mente (toga)
•
és s üveg. i\ linclen dara bnak meg volt szabva színe, hossza, gomb,
csattok nagysága. A diákok fülközépig érő hosszú hajat viseltek. 2)
Ugy az egyenruha, mint a frequentálás módja 1848-ig sok

l) ily !'zón oklaloL tarLoU-16f,4. már·cz. 9-én az 1653. aug. G-,in I\e l"c_<;eden eHcnwlctt Be thlen Fere ncz buzg ó unitárius föl'JI· két lia: Jo'f~r · ka!; es
(;cl"gel y, továhbá V. Daniel I s h·{~n 6!'ö P. Hor·váth János is.
,) A ho ~~ zü haj l c vágá'~a miat~ sok b<l~ volt. A n éhai I.abol·[alvi 13e nkc
HMa J ó kai ~!ó .. né alyjá,r'ól lévo;; az az állíta"', hofo!"Y a\/, e nyedi 1\O!légiurnból a
hO!i!'öZú haj levág atá', ,\ miatt k ics apat.) ll Ucnke .JÓzse f sohasem tanult Enycd(m ; hane m a 1\Olo\/'<;\'ál'i unitá.!"i rl i'l kolll'giumb;~n , mint a I,alnoki unitil"íus
mestel' fia. Igaz , hogy fL hajle\'ágá<;cr·l töhbekk l'r ('g,Y,iU ót is megbünte tték
180·1,-hcn , de nem c zér· t hagyta c l a l\OlIégiumot, han em az6r-t., mCr·t őt 1llc1lózvc Molnost kíildté k ak~démiú.l"a .
A lul1-ta haj at a zsin főtan L807. juJ. 2 ;'~ n a diákok k é l"~él'c vah\hál"a
Ilv "lgcngcd lc. (Pro t. Gell . Con s. VI. 2 L5. I )
A pantalon vj"clcte t8i2-bcn engedtetett mog, mikOr· az óve t eltöl"iilték.
3

/

34
változáson ment keresztül. t) Egyebeket mellőzVe csák azt emiíten1
meg, hogy a süveget a nagy fra nczia forradalom felszegzett kalapja
(~ litJ'ovszky), ezt pedig 1820-ban fl fekete magyar kalap szorította ki.
Az ifjúság 1837-ben 5 7. fötan. sz. a . folyamodott, hogy mu'"
gyal' helye tt Hgatya".:.nadrágot viselhessen, de ilem nyerte meg,
1848... ban alig étkezett J<ólozsvárra Pe st rő \ a má,'cZ. 1 5 ~ iki
események hire, a mi diákjaink is forrongásba jöttek. A kétfejü

su!?ok és so k más mellett valami külön vívmány ra is áhítoztak. Hirtelen nem találván egyebet, márcz. 26-án épe n consistori umi ülés
alatt egetve rő uszabqdság U kiáltásokkal a tanácste rem abl ak~ti elé
gyűlte k és " roham-kérvény t" nyujtott ak be, Illclyben az egyenruha
- tehát a magyar öltözet - rögtön i eltörlését követelték. KöveteIésök teljesíttetett. Az 50-es években aztán szivesen fölvették volna,
de az absolut kormány csak a "nulgyarka U viselését nézte el.
A kik nem szándékoztak egy házi szolgálatra lépni, azok a
frequentálás alól mentesek voltak s stamdamisok-nuk neveztettek
és kiv ételes törvényeik volta l.::.
,
A frequentálás sok módosuláson ment át, míg 1839-ben vegleg eltöröltetett. Ugyanekkor tö rölték el a secundanusok külön tör,
"
venyel t IS.
A togatusok és secundanu sok után következtek az u. n.
1ltlttralisták. Igy nevezték u poétákat és oratorokat ; végre csak az
utóbbia kat és azon fe lső osztálybelieket, kik szegénységök miatt
nem szerezhettek egyenruhát.
Az alsó osztályokban is egy testületet képeztek a mf1ldica1lsok.
Szegénysorsú gyermekek voltak ezek, a kik a lakó- és tantermek,
ben mindennemű szolgálatot teljesítettelc Az óvárbeli és piaczsori
iskola korában a tehetősb polgároknál a főzetés sorrendjét bejelentették, az ebédet másnap a di ákoknak felhordották s a négy asztalhoz beosztott diákoknak felszolgálták . "A magyar-utczilj iskolában a
segélyezés ezen neme má r megritkult, de a polgárok estén kénti megkeresése - l<ántálás - éleimi czikkekért 1810-ig fennállott. lúilönben II mendicansok is al kotmányos életet éltek anny iban, hogy sokáig maguk választották el nöküket, a dCCUI"iót. Kés{)bb az iskola') A Fúlan 37 - 178·i- foIZ '
folytolloS Ilol·d á<.;át lÜ!'ülLc cl.

lt.

a fr-cqucntál ás alaLL a

111 CJllo és süvcg

rdnok s;;;olgája volt eméltóság viseJője. A tehetősebb diákok kiilön
szolgát is tartottak.
A piaczi iskolában tizenöt lakószobában voltak a tanulók elhely€zve 17 j 8-ban, a magyar-utczaiban szintén 15- 18-ban. Az
ügyes szobákoan egy idiJsebb diák, mint szobafőnök - hospes ---:tartotta tenn a rendet és fegyelmet. Minden szobában a lakók gond01?kodtak házi szükségleteikről, fütésről, világításról, takaritásról stb·
A bennlakó diákok reggeli 1/,6 órakor és sok~ig estve is 7
órakor kiiuyór,gésn gyültek öss~e, hol .bibliaolvasással, imával és
énekléssel nyitották és zárták a napot. E mellett hetenként kétszer
szónoklati gyakorlatot tartottak,. hol kinek-kinek a saját munkáját
kellett előadnia .
.Fegyelemtar/ás tekintetében a gyermekek az iskolafőnök és
osztály tanárok alá voltak rendelve. A diákokra mindennemü m ulaszt~sért, hibáért, törvényelleni vétségért pé!lZbüntetés volt szabva,
melynek fokát a pénzbeli javadalmak felosztásakor az egész "coetus"
állította meg s az iskola főnök, illetve exactor (al főnök) V~)!lt le s tett
a divisiocassába. A coetus ezen joga 'é s kötelessége 1770-ben az
ifjúsúgnak csaknem kitörő lázongása mellett az esküdtszékre ment
át, ' mely állott az egész diákság úHal választott 12 id(5sebb diákból
az iskolafőnök elnöksége alatt. Az e$kiidtszék intézménye a közelmult 1893- 4. tanévvel szünt meg_
A büntetés nemei és fokai sok változtatást szen"vedtek: Legkeményebb büntetésselsujtották a' lopást. A tettesnek ugyanis, ha
togatu s volt, az udvar közepén az egésr- ífjüság előtt togája szárnyait levágtúk, azután a tanulóktól alkotott két sor közt végigment
s mindenkitől egy~egy vesszőütést szenvedve el, az iskolából csengettyú-szó mellett kiüzetett. 1) Kemény büntetés volt a több napig
tömlöczbe zárás ís, melyet bizol'lyos szerelmi kalandjáért még a
később nevezetes emberré vált Fel.vinczi Györgynek, mint iskohlfő
nöknek is ki kellett állnia. E miatt sokszor volt ribillió. Az ellenszegmön a végrehajtást eszközőlni a novitiusok eff)'ik
köteleso.
sége volt.
•
A pénzbüntetés 2 (lrtól :') mftig váltakozott. Gidófalvi Samut
1720. fcbr. 28~án káromkodásért 1 mfrtrn büntetik, 1795-ben már

-

-

,

l) Egy ilycn c~c l. le van ir-va Exad. In<'lÜic. III. GS. l.

:lu
a kúromkodásel1 25 drt ],:ell fizetni. Pipázás i) 15 dr, kapúban ilUás

50 dr, idűe] ő tti lefekvés 9 d r, kártyajáték 12 dr, magyarbeszéd
(j dr, lecz ken való játszás 9 d r, fogadóba mellés 25 dr, mente nelküli kimcnés 50 dr büntetést vont maga után. A leczke-, templom-

és temetés Illulaszui.sért' kirótt büntetéspénz 1832-ig az igazgatónak
járt. Ezután a koll égium pénztárába fol yt be. Az énekóra mulas7.tásúert járó birságot a hármon iát és éneket tan ító ekklésiabeli két
kántor J,aj)ta; a " ploigapé nzt " ,-ilágításra fordították. E gyéb büntetéspénzek a "divisiocaSsaba" mentek és a nemhibázók kőzt felosz•

tattak.

..\. tanév megJ1)lÍtása ünnepélyesen és a törvényeknek az egész
ifjúság előtt való felolvasásá\-al történt. IS 70-ben a rendszabályok
kinyomatván, többé nel)1 olvastattak fel, hanem csekély díj mellett
minden újonnan belép ő ta nulónak kezébe adták.
Az is kola 1lych:e l841-ig az elemi osztályokban a magyar, a
többiben a latin volt. .A. ki magyar szót ejtett ki "plágát "' kapoIt.
Ez két végén körlapban végződő rudacska volt, a gyermekeké fából, a togatusoké vasból, a secunda nusoké ezüstb ől. Kinél aplága
reggel, délben és este talá ltato:-t, ha gye rmek volt, bizonyos számú
latin szót vagy mondatot kellett felmond an ia, ha diák - nehány
dénárt fizetett a divisi ócassába a fennebb már eml ített czélra. A
szász tanulóknak azo nban magyar beszédért nem \"olt szabad plágát adni. 2)
K oz-vizsgálat (exa men) é\"enként kétszer ta rtatott; február elején és junius végén, a mi azonban i dőnké nt sz intén változott . .-\
téli vizsga 1890-ben az influenza miatt nem tart atott meg s ez évi
aug.-ban a consístoriul11 jövőre is megszü ntette. Ezeken a yízsgáI<on a vá r. tanács, ekldésia gond nokai és tagja i, mindig nagy szám_
mal jelentek meg. A felügyelőgondnokok elejétől végig bámulatos
pontossággal kitartottak, kik közül kü lönösen P. Horváth Ferellczet,
ífj. Daniel Eleket, lszlai Lászlót, Dr. Brassai Sámu elt, Hajós Jánost,
Kövá ri Lászlót és P. Horváth Kálmánt kell kiemelnünk.
A köz\'izsgálat után valam eb'
szíudarabot ad tak elé'ső
t natTr
J
o.
ünnepélyek alkallll!ival is, mint pl. Bethlen Gábor második házi.lsI)
~)

A pipabli lHetés 16G8·ban fOI'du l lcgelúbb clé.
I.eges secund lll. 45 L
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s/iga és l(o] o;;.svúrr<1 6rke%ésc <11kalrnával az óvári iskolában l Ci2G,
mÚrcz. 22-6n, En.lélynck' csaknem összes mil.gnásai jelenlétében. E

Szí ni cUjadást márc7.. 25-én a városi közönség előtt ismételték I)
Szünidő volt szüretkor 10- 12 nap. a három sátorqsünnep
all,;,tlrnával két-két hét, a téli vizsga után egy hét és az országos
v{ts,irok napja. Hetenként szerdán és szombaton délután, mikor csak
enek és irás órák s í(júsági gyúlesek tartajtak, tavaszszal és öszszel a kollégium hátsó kertjébe, a ".I(ismczőbe" vítték a tam,L lókat,
honnan az elmaradás óramulasztásnak számíttatott és büntettetett.
1805. !:lzept. l·től két délután helyett a csütörtök délütánja jelölte- •

él

tett ki, 1892. szept. l-től újra a szerda és szombat délután igazo·
hísául annak, hogy semmi sem új a nap alatt.
Szokásban volt egy évben kétszer egész napra a zöld ei'dőre
is kimenni, a mit 1850-től 1860·ig az osztr. absolut kormány n~m
engedett meg.

v. FEJEZET .
•

Kormányzás,
A kollégium

főhatósága

Felügy~let.

a városi tanács, 1638. után az ekk·

lCsia prcsbitériuJlla volt 1718·ig, Ez idő alatt a főbiró (polgármester)
s illetve az ekklésia gondnokai vitték a felügyeletet, ellenőrzést az
első pappal, Idnek plébános nevét az unitáriusok is Illegtartottálc A
gondnokok hajtották végre a határozatokat, az ekklésia pénztárnokai kc:r.elték az alapítványokat, jószágokat, szóval ezek intézték
az iskolii.nak is minden külső és belső ügyét. Azonban az országgyúlések alkalmával az unitárius követek mindig tartotta k külön
gylílést, hol a~ egyház, a kolozsvári és tordai iskolák ügyeit is meg_ beszélték, az ekklésiát jó tanácscsal, utasítással ellátták, szükség
LJ kl anyakönyvben lJ1lÍl'úZ, 21-röl e bejegyzés olvashato: «TnvilavililU s
Ilohile::; mitHos ad comediam cO ll spil'iendanH , mál'cz, 22·rŐI: Hepl'flesentaví-

mus eomoediam inlventibus fCl'e omnibus Tl'anssylvaniae In:lgnatibus ct
nobilibus». 1790. jun, 30.án az auditOl'iumban cOllloediát és il'agoediút ját·
SZ<lIHLk nagy l,özönség clőtt, A lragoed ia czime: Bigiliac, t. i, miként akal-t
ez Atli!álöl mcgölctlclni. A colt1oedia czi lll c "Libl'i venale::;», Fast , VII, 13, L
Több ily szini clóad,'tS1. J;:öúilLem a:/. "Ellenzék» hil'cútjában ]892. okt. 15·en
23ö ~ :/..
,
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Főuraink I~ülönösen nz Óvúri iskola
elvéteiét az egész egyház ügyének tek~~tették. Az ekklésia pelmája
Sárosi János híres ítélőmester volt. O fogalmazta az ekklésía r é_

esetében anyagilag is ségítették.

széről

ez időben kelt hivatalos leveleket, a követnek adott utasí tá_
sokat, melyek a consistorium levéltárában Öriztetnek.
Piaczi
főiskolánk elvétele után az eddigi rendszernek szükséO"
.
o
Sze"rillt meg kellett változni. Az ekkléz sia és státus Jüilön vál-

•

-

tak. A kollégium fenntartása s ezzel együtt minden ügye az egész
egyház vállaira nehezedett. Az ügyek vezetését, intézését az 1718-ban
megválasztott fő- és köri gondnokok vették át. Fennmaradásunk
ezek lelkes buzgóságának köszönhető . E fögonclnokok s ezek közt
is főleg V. Daniel Péter, V. Daniel Fer?ncz, P. Horváth Boldizsár
P. Horvá th Ferencz, kénosi Sándo r Gergely, kaitli Kun István gyakran megjelentek Kolozsvárt, mindeneket megviz-sgáitak s az ekkléssia
gondnokaival egyetért\"e, a ' szükséges rendelkezéseket megtettélc A
végrehajtók, a közvetlen felügye l ő k ekko r is az ekklézsia gondnokai
maradtak l 778-ig, mikor a zsinati fő tan ács a kollégiumnak külön
gondnokakat választott, ft ](i k a tanári karral közvetlen intézői maig
is az iskola ügyeinel,- Ugyanekkor 1778-ban - állították fe l
a k épviselő tanflcsot is, mely 1899. végéig , vasárnaponként tartotta
üléseit s intézte az ügyeket az évenként, régebbe n kétszer, ké sőbb
egyszer ta rtott fő tanács által hozott törvények szerint.
Az iskola első hatósága mindig az iskolai igazgatóság (Rectorale forum) volt, mel)' jawlslata it, határozatait 1778- ig az ekklésia
gondnOkai utján a presbitériumhoz, ettől kezdve a képviselő tanácshoz terjesztette és terjeszti.

V I. FEJEZET.

Iskolai hivatalok. ')
Őseink teljes alkotmányos szellemhe? és formákhoz szoktatva

ígyekeztek ífjúságunl\:at nevelni s az élet kü:al6 terére e tekintetben
is felfegyverezve bocsátani. Ennek megfelelőleg az iskolai belső
') Uzoni F ..1. 1·lis \.. BecI. Il. 8IG. I. mellett az crcdeti an ,W\.- éi> jegy7-61, ü n p'c l(c~ és ma" leyélkiri adatokat hasznaltatn

,

,

•

•
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,
hivatali állásokat szábadon, szavazat többséggel töltötte be az íljúann\lira
hO'1v
méO'
a szolga
gyermekek is magok választottak
sa'"
:;. ,
J
<,
1;>.1
t>
,
magok közül egy főnököt. Es e választás, a mint megitélhető, ritka
kivétellel teljesen méltókra esett. A mult, XIX. szá'1ad folytán a bürokratikus szellem hullámai addig mosták, szaggatták az alkotmányosság e kisded szigetét, míg teljesen eluszott s az isk. igazgatóság kijelölése egyetlen személyre zsugorodott.

A hivatalok voltak:

l. A Senior (iskola

főnök).

Ennek megválasztása kü!önösen
fontos volt, mert mint egy segéd-igazgatónak volt tekinthető. Jogai

és kötelességei fontosak. 6 volt az ífjúság pénztárnoka, kötött szerződéseket, folytatott pereket. Mintegy - tribunus plebis, minden oldalról védte az ífjúság érdekeit. Megválasztása a tanári kar jelenlétében, az ílJúság szavazat többségével történt. Jövedelme is szép
lehetett, mivel minden adomány pénz 1/ló -ét 6 kapta. Az isk. rend,
fegyelem első sorban rajta feneklett . Hende's en a legjelesebb végzett
ta nulókat tüntették ki, kik 2- 3 évi szolgálat t;\tán, külső akadémiákra küldettek s tanárok vagy kolozsvári -papok lettek. 1626. előttről
csak egy párnai< neve maradt fenn, a későbbiek ismeretesek. Ez
áll a többi hivatalok ról is.
2. Exactor (ellenőr, alfőnök.) Három volt 17.18-ig, egyik a
magyar, másik a szász diákok, a harmadik a secundanusok részéről. Főkötelességök volt a mulasztások nyilvántartása, szolgák felügyelete, iskolából hazamenők . és' visszajövők nJ~ ilvántartása és a
"plága " minden ügye.
3. OecoJlomus (gazda.) Ezt hetenként rendre vitték fi togatus
diákok. Főkötelességök : kapúzárás, nyí tás, csengetés, tanároknak
az óra jelentése, névsor olvasás, ide-oda menés jövés. l-Iorélo7.ás
helyett a secundanusok bizonyos csekély összeget fizettek a divisió
cassába. E hivatal rendreviteje eltöröltetett 1861-ben és áll~lndó gazda
neveztetett ki a végzett papnövendékek közül 1894. szept. I-ig,
mikor az ellenörséggel egyesíttetett. I)
4. Observato1- (őr. ) l(ötelessége a templom, t emetés és mús
mulasztók feljegy zés ~.
l) A ga~dai utas ítást l. 370·-1861. E Je T. sz. u.

,

,
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E:t:pIM'ator (fürkésző, hiradó.) Ennek kötelessége volt a
vidékről Kolozsvárra érkezett unitár. urak és urnsszonyok, lal.::odalmak, ){cresztelések s más családi i.Innepélyck ]<irtirl,észése, versirással, éncld. :el való mcgtisztelés (cantálás) czéljából.

.?

6. Conservator vagy Dispensato1"

(éléstár-felügyelő. )

7. Praebendista (élelemgyUjtö.)
8. Astalor (templom ajtóban álló.)
VII. FEJEZET .

Iskolai díjak.
Iskolai díjak fizetésére vonatkozó adatot az óvári és piaczi
•
kollégiumban nem láttatll. Ugy kell lenni, hogy az iskola minden
szükségét az ekklésia látta el, a tanulók csak tankönyveket szereztek,

illetől eg

irtak.

A magyar-utczai iskolában is úgy tUnik ki II hiányos adatokból, hogy csak az alosztályúak (a mostani elemi s az l- V. gimn.
oszt.) és a feloszt. közül csak a secundanusok fizettek csekély dí-

jakat. Az 179U- 1800. tanévben már a következő díjak emlittetnek :
. Ágyhely egész évre személyenként 40 dr.
Szükséghely " "
"
24"
T üzifa

""

"

18

"
6"

Kéménysep rés "
"
Ez évben ily czímü kiadások voltak:
-Fára
47 mL UU.
Szükséghely re
26.
100
"
Gyertyára
44.
5
"
Közszül{ségekre
81.
33
"
Oeconamiára
64.
8
"
Papi rosra (séniornak)
64.
2
"
Az 1803- 1804. tanévben:
•
Agyhely díjat csak a secundanusok és az alosztálYlíak, egyéb
díjakat már a togátusok is fizettek és pedig:
Szükséghely díj egész évre
40 dr.
T i.izifa

"""

J<éményseprés "
"
"
Szeméthordás "
"
"
Aratás díj (csak bennlakók)

l S• "
14

6
18

"
"

"

41

magyar-utczai új kollégium, 1805. szept. t -től a
díjak: l~övetkezőleg állíttattak meg: 1) •
~ A szobák 3 osztályba soroztatnak :
I. osztályba tartoznak a magyar-utqára néző középső sorbeliek.
2. osztályba a magyar-utcza felőli alsó és felső sorbeliek s a
F'clépülvén

fl

templom és kollégium udvara felől is a közbe!ső sorban levől~.
3. osztályba a templom és kollégium udvara felől való alsó és
felső sorban levők.
Díjak: az l oszt.-ban asztal és ágyhelyért külön-külön 3 Rft.
a 2
2 "
"
"
"
"
"
a 3
I
"
"
"
"
"
"
Az olyan helyekért pedig, melyekre asztalt nem lehet tenni,
az asztalos helyek árának fele-fele része.
A togás diákok, minthogy az Oecollomiát és más kollégiumi
terheket ezután is hordozzák, , a fennebbi dijaknak csak fejét fizetik., A se1dor egészen mentes.
A jf1l1lfláló sectmdánusokra és Clossistákra a kolJégiumbeli
Oeconomiáért eddig fizettetni szokott 12 lu'. díj eltöröltetik.
A más vallásttak, kik fennhúlnak, fizetnek :
az l o.·ban asztalos ágyhelyért
9 Rrt.
nem asztalos ágyhelyért 4 HIt 30 kr.
"
"
a 2 o ·ba1l asztalos helyért
6 " ,
nem asztalos helyért
,
3
"
"
"
a 3 o.-ban asztalos helyért
4
"
"
"
nem asztalos helyért
2"
Ez a szabályzat életbe lépi],;: 1805. szept. l-én.
A smior az isk. év elején a díjakat felszedvén, a rector megvizsgálása után adja be cl ].;:özpénztárba a perceptorlloz, a kinek kötelessége lesz a kémények sepretésé ről, a gangok és szobák kimeszeltctéséröl s egyéb, az US LIS által okozandó re peratiokról minden
septemb. első napja előtt ügy gondoskodni, hogy az ífjak bejövetelére minden készen legyen.
.
Végül a Sza ppan-u tcza felől való ócska szobákban az asztalos
!lelyek ára lesz 24 kr, nem aszfalos~ 12 kr. J fl tOljások itt ifj c~al\
réldíjat fi.zetvén.
. - .. ..

'l

I~ . ji'Mf\n. :).805. Jan. 22 2'~
, o.
", ,',

~

A többi, eddig szol{ásban volt pracstatiok továbbra ts meghagyatnak.
. Az isk.

díjal~

,

a XIX. sz. folytán fokozatosan szaporocltal5 sok
változásoti, módosít;íson
mentek
keresztül, nevezetesen t 8\ O. 1812.
,
'

1824, 1839, 1842, 1845, 1857,

Ezeket

,

meJ1őzve,

az 1899- 1900. évi díjak álljanak míg itt,

mint a magyar-utczai iskolában fennálló utolsó tlíjak.
!." Theologusok semmi díjat nem fizetnek.
JI. Gymn. tanuló k :
I. Névbeirásért unit. 2 korona, nem unit. 4 k.
2. iskolai dij valláskU!önbség nélkül :f k.
3. Tandíj valJáskli!önbség nélkül 40 k.

4. /(órluizi

dli els6 évben 2 k, azután 40 nn.

5. Tanári
ll')lltgdi.i 6 k.
,
6. Ertesító-bizo1t)fÍtváuy-díj 2 k

,

,

7. Szobasziikség-japillz !) k. (bennlakók 13 k.)
,
Bemtiakó
ta1l1t!ók.
,
l. AgJ'lulydíj
a) unitáriuso k:
I. oszt. nagy ágyért 12 1<., kiságyért l k. 60 f.
lJ. "
"
"
10 k , , ,
Ic 80 f.
lll."
"
"
8 k.,
,,
k. 40 r.
VI - VIII. Q. unitárius tanulók e díjaknak csak felét fizeti!\.
b) nem unitáriusok:
...
I. oszt. nagy ágyért 24 k., kiságyért 2 k.
II. "
n
,,20 k.,
"
I k. 60 f
16 Ic,
- k, 80 r.
lll."
"
"
•
"
II. Agyflasználat:
a) nagy ágyért l ftókkal 6 k., két ftókkal ti k.
b) kis
l
3 k'
"
"
l'vlég két díjról meg kell emlékeznünk. Az egyi l;: az ll. n.
zsákpénz, a másik az a,.atásd(j.
A zsákpénzt 1740 körűl kezdették a togátus diákoktól szedni
a vidéki birtokos ural, által adott dézma és malom vámból , gyUlt
gabona Kolozsvárra szállítása v.égett szerzendő zsákok vételére. Ily
czélra is fordíttatott 1802-ig, mikor a K. Tanács miu'cz, 28-án tartott ülésében 23. sz. a. eltörölte1 e helyett a7. új diál\"okra II J,önyv~
•
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Ilir szú má ra 100 dénár fizetését tette kötelezővé. 18:3 ..1.. I I~. peJlz·
ügyi sz. ri. e díj is oda ll1ódosi tla tott, hogy az unilá riusok fizesse·
nek I, - a- nem unitáriusok 2 ezüst forintot váltóban.
Az aratás díj jelentése az, hogya rectornak köteles volt -legalább I 620-tól, valószinűleg azelő tt is - egy nap minden feloszt.

tanuló aratni menni. E kötelességnek a togátusok személyesen tetlek eleget, a sccuml.anusok pénzzel is megváithatták , \"alamint a
togátusok is a XVJlI. sz. vége felé. A váltságdíja fejenként tett 18
dénárt. 1753. juj. 31-én vo:tak ara_tni az ig.-nak; a senior, exactor,
14 lOgás, 10 secundanus es 9 ncutrálista. 1755. juJ 14-én összesen
liO-an. A főtaná cs aztán 1805-ben e díjat is megszüntette, úgy, hogy
a tény leg élvezetében levő igazgató kapja hivatala viseléséig, Kö·
möczi J. pUspökké választa tván, e díj t 813. szept. !·től végleg
megszünt.
VIII. FEJEZET.

.

Segélyezés, divisió, életmód.
A tamllók kezuettő l fogva tetemes segélyezésben részesültek,
melynek módja és foka a körülményekhez képest sokféle változáson m~llt keresztül. Ilyenek voltah:
•
A benlllakás, melyben az elemi osztályokba járó, nem kolozsvári iJJetőségüek is részesültek.
1I1agállta1lÍtás, Az alosztályü tanulók, mint magán tanítványok,
az igazgató által a felosztályúak (diákok) közt osztattak ki, kik fá·
radtságuk jutalmául kosz tot, vagy pénzt kaptak. Ez külöl)ösen sok,
szegény fiúra tette lehetővé a ta nulhatást s a mellett nagy neve l ő·
hatása is volt, mert a családokkal való szakadat.lan érintl(ezés meggútol t.1. a különben szegletessé válható móclor megrögzését.
Kántálás. I<arácsonban és a téli nagy bőjt alatt a tanulók ti
három vagy négy részre OSztott \'árosi hível(et hüzról-házra felkeresték s a hol kivántá,k, énekeltek és köszöntöt mondottak. A böj t
elötti napokban mindenik pars-ba választott a togútus ífJúság két
praebendistat és két curSQrt. i\ lindenikben volt még egy salutatol"
és egy kántor. Az egyikben vagy az iskolafőnök, vagy az ellenőr
volt a salutator s ez jart n tanúroknál1 kettőben a ·J.;ántorságot az
•
•

,

ckldésia kél kántora vitte, a többiben
sok

változáson

átmenve

1857 -ig

arravaló diákol...
fennállott

S egyik

E

szokás
főforra sOl

volt II tanulóság jövedelmének és fentartásánal~, mert a hívek közűl
a tehető se bbek rendre ebédet főztek, II kevésbbé tehetősek pénzt
adtak. 1718. után az ily főzes csaknem egésze n megszűnt, dc annál több lett a pénzbeli segély.
Ebédadás. A városi módosabb polgárok rendre ebédet kü ldtek
hetenként kétsze r a di ákoknak, melyet él szolgagye rm ekek, szükség
esetében a novitius diákok hordtak fel 1626-tól l 800-ig. A kevésbé
módosak étel helyett (20 drttól 1 mfrtig) pénzt, egy-egy kenyeret,

,

sajtot, bort, szalonnát, 10-20 font húst, ső t egész juhot is adtak.
Ilyefalvi Jstvánról például 1626. febr. 25~ én be van irva, hogy a
Tordn~utczábó( két hóig küldött ételt. Szegedi Gergely ápr.~ben ~OO
kalácsot. Kanta Mihály máj. 3~áll két kenyeret és egész bárányt.
(pasc, L 69: L) Paczo!a; !(r;stóf !627, feb r, 3-án két kosár sajtot
és két egész sz~lonnát.
Astatió. A segélyezés emc módja abban állott, hogy a t ei11~
plomajtókban a szentmi hály napi, karácsoni és pünkősti úrva csora~
osztás alkalmával egy~egy~ diák és mendikáns állott pohárral vagy
tányé rral kezében. A templomból kij övet alkalmával .jl hivek pél1í:~
beli adományait elfogad ták és az egész összeget az iskolafőnökh öz
(seJ~ior) vitték, ki azt összeszámlálván, az astatol'ok iJletményét ki~
adta, a maradékot pedig a közelebbi díjosztáskor (divisi o) ú togátusok közt a megá llapított arányban kiosztotta. A mendikánsok hozományát ezeknek I,ülön protocollumába írta be, valamint a kiosz ~
tás idejét és arányát is.
A XVIII. században, míg a l\llonosto r ~ és Kö zép~utczákbHn
- tehát két h~lyen - tartották az istentiszteletet, az asta tió is c
két helyen volt. Ezenkivül, míg a szegényekházán_ál (az ú. 11 . ispotály vagy Szent-Erzsébet aggháznál) nekünk is Sc'1ját papunk volt
s hiveink közül némelyek ide is jártak istentisz teletre, astato rok itt
is állottak, ső t a lengyel unitáriusok tem plománál is, úgy, hogy
negy helyről is kaptak egy id ő b e n segélyt. Két
utóbbi megszűm-é n
,
csak a két előbbi ma radt.
A magyar-utczai mai templom 179G-ban föl é pűlven s nbban
az istentisztelettartás 1796. deczember 1 5~én megkezdődvén, az
astálás is ennek három ajtójában történt, mely köz ül kettő élZ llt~
czúra, egy pedig !{elet fel ől a czi nte rembe nyilt.
,

,

"

17l0-ig csak cl karácsoni és pünkösti astatió volt szokásban.
Husvétban és Szt.-iVlihály• napkor e jog a mendicansoké vblt. Ekkor
a hideg a szőJőt elvevén, a diákoknak adni szokott bordé2mát az
ckklésia nem adhatta meg, hanem a helyett rendelte a Szt.-Nlihálynnpi élstátiót, mely aztán állandóan megmaradt. 1)
1716. szept. 24-én özv. Rhener Szőts Istvánné Bekk Borbál'a
három darab ezüst poharat ajándékozott aranynyal futtatva és aranyfonállal átszőtt l(eszkenőket az astálók számára. i\'l indhárman ez a
felirat olvasható: "Csináltatta ezt a pohárt Rhener L-né Bek Borbám
a Kolozsvári Unitária Scholában tanuló Deákok számokra 1716.
Esztendőben. "
A piaczi iskolából - ennek 1718. márez. 30-án történt elfoglalásakor - csak e három kolduló poharat, négy csengetty üt és
n.ehá-tl. · "n vet hoztak magukkal, egyéb minden ott veszett. E P9harak 1886-ban a könyvtm-ba helyeztettek el, mint becses ereklyék,
il keszkenőket azonban egy szolgagyermek elHintette.
Az astátió 1857-ig állott fenn: 2 )
Legatió vagy ünnepi követség. A sátoros ünnepekre a tehetősebb ekldésiákba s úri családokhoz l - 2 diák küldetett, kik a
•
ncm unitárius községekben lakó csa ládoknál is rendes istentiszteletet
tartottak. A hozott honoráriumnak bizonyos része az illetőké maradt,
a többi a divisió cassába adatott be közös felosztásra• .
Eddigi adataim szerint az ekklésiák közül az abrudbányai volt
•
az első, mely 1710. óta legatust vitetett. 1716-ig husvét ban, a%után
pünköstben, később míndkettőn_ , még pedio'
o kettőt. T öbb tehetős .
ekldésia követte .:\brudbánya példáját, birtokos uraink pedig majd
mind járattak lcgátust, némelyek kettőt is.
lly patrollUsok voltak a XVIII. században: Daniel Péter, Daniel
Ferencz, Sándor Gergely itélőmester, kaá!i Kun lsván, H.-sztmártoni Biró Sámuel és fiai , H enter l inos , Horváth Kozma, Horváth
. Boldizsár,Horváth Ferencz, T holdalagi Gábor, Daniel Klára Biró
Samuné, Biró Klára (I{iskend), Balogh Dávid (Czikmántor), S2ath') 1626-1699. évenként 20-60-140 vedel' mustot kaptak .
.~703. okt. 19-én 77 vedl'et, melyet rt I'ector vett meg 38 mf. 4 Jénár'ort,
moly of>szeg 83 lógás diák közl osztatott fel. I"asc. r. III. 118. l.
,) Az v.slatiób61 1626, kani.csonban (~ diákok jövedel me tott 25 fr'(;"~ 5ó

UI·t; 1782,ben 15 mft. 50 dt.

•

•
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mári Sfunllcl (Hanl\1gláb) stb. Az utolsó ily patronáÍ1oz, tvl iske J111réméhez 1858. karácsonban volt legátus. A szétszortan lakó több
•
híveket is fölkerestél< í:y rnódon és pedig három részre os%tva, ll.

Szilágyság, ?\'Iezőség és Marosszél< , Hunyad .. és Zaránclmegye.
Mindegyik legátust egy "comcs'j vagy "menclicans" szolgaf\ú kísérte.
A hozott összeg l/Ir--e majd l/a-a ment a seniorn ak , lia-a a 110%6na]<, a többi közös osztályra maradt. Az egyházakban a híveket
lll ,

•

házanként k eresték meg. A brudbánJ1ai híveinktöl
ily módon 1710-től
•
1799-ig összesen 2815 111ft 56 dr folyt be a tógások s mintegy
harmada a mendicansok részére.
A főtanács 1857-ben 3 1. ' sz. a. az összes legatiókat is meg-

szüntette, de egyes elddésiák kivánata szerint ma is fennáll,
Mennyi kedves emlék, víg történet, adoma fűződött ~ legatusok és mendicansokhoz !
Üdvözlés ,
•
A vidék ről Kolozsvárra érk~zett urakat és uraszszonyokat az ,
"exploratorok" ta rtották számon , A jelekből azt lehet következtetni,
hogy ezek ma is kitünő "detektívek" lennének , A vendég alig pihente ki az akkor terhes utazás fáradságát, be kopogtatott a "Senjor"
'
által kiküldött két-négy diák s a szerencsés megérkezés feletti örömének kifejezése után még áradozó bb szavr.d<kal köszönte meg a
kapott frtokat, melyek kÖ7,ÖS osztályra, szintén a divisi6 cassába
, adattak be,
lakodalmi és temetési kiiszö'ntés,
A lakodalmi, keresztel ési és temetési eseteket szintén az explorat?rok kötelessége volt jó előre a "Coetus"-nak bejelenteni, me!y
illő versek írásáról és I\edv~zö kilátás esetében ki is nyomatásüról,
fl lakodalomra ajándékvételéröl stb, gondoskodott. Meg is volt cl jó
eredmény, mert a kollégiuli. nagy kandéraiban a mendicánsok 3
napig hordták az ételt-italt s avendégsereg dénárjai bőven peregtek a mulattató vers szavalók perselyébe,l)

.

,

1752.

') i\JiJ6n Henlel' János fógondnokot
JUll 15, Szamosr:d\'<Íll cltemellél" özvegye 3 napig 3-SZOl' vend 6gel te Illeg:lz f'güsz 1::1.llulú>,úgol.;
pénzbeli is adott 8 mft 19 dl·t.
HiG9. :iP!·, l -un egy szőcs laliOdahnat is - s:l.oká<; szerint - - "el"~sd
és énekl,el liRzt.elte meg a Coetus. lU azL a h'Mát engedték meg magol;nak,
hogy élellel, itallal júl megvendégelték, dc IIlolj,üa 1'I.>I'a !lust adUt1c Nagy
hil·o leU a ,,;'U'OSO I1 ; így a diákok is m egtudván, leLt hadd el hadd, a szegéll y - meglehet ál'tfl,l lan - SZÓ('~ család nal" míg a cóh mcslel' ki nem, JJeldlü l1 (: , ,

•

-
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tlirasztás betegckllél.
Ez terhes betegnél vétetett igénybe, de sok visszaélésre 5201ITálvún alkalmuJ ltg\l
Játszik 1718 lltán már ellöröltetett.
",J
liagyomány ls ajándék. Gyakori eset volt, hogya végrendel _
kezők bizonyos 'összeget úgy hagytak az iskolára, hogy a~ temetés ük után kiadatván, a di{ilwk közt a maguk törvénye szerint
osztassék' ki. A J\llikó Ferencz temetése után pl. 1635-ben 300 frt
osztatott ki a t9gátusok között. Bethlen F . temetésen 1653. aug.-han
l:) ,

,

s7,intéll 300 frt; özv. Mikes Mihályné tem~tésekor 1679. j UIl. 29-én
7:) mfrt.

Az ajándék is sokféle volt, l) de legérdekesebb az, hogy

il

város gazdák a piaczon confiskált mindenféle sületlen ételnemíít,
éretlen gyümölcsöt a kollégiumba több versen küldöttek. Nincs följegyezve, hogy a diákok hideglelést kaptak volna.
Mmzkavállalat. Talán hihetetlennek fog tetszeni, hogy szegényebbsorsú diákjaink még 1820. körül is a szün i dőkön épen úgy
mentek' kapálni, kaszálni, aratni, mi nt az a lsóbb osztályúak ; pedig
•
erre számos adatunk van. Es ez a valódi "törzs hajlításkor is láb
nyujtási" kör nem szorítkozott csak a kolozsvári határra, hanem
kiterjedt a vidékre is egész 'Tordáig, Székig, Fenesig. A XVI L században Tholdalagi András gazdag unitá rius főúr egész csoport diákot vitt ki az aratásra Iklódra s gabonával megrakott szekerekkel
küldte vissza. 2) Ep~n így még nehány patron us bírtokos a nyári
időre egy-két dIákot vitt magához - úgy gondolom felügyelőnek k, t aztán egész évi költséggel bocsátott víssza. Ezeket almmmsok1lak ne\7ezték. lJyen alumnusa volt Daniel Ferencznek 1734. nyarán
Palti Béni, Sándor Gergelynek 1736-ban Eperjesi Gyö rgy, Maurer
' ) A 17-ik szazadban Paúzolai I\ l'istóf, Hcn lcl' Pál, lVIikes Mihályné,
..\ngyalos i .1áno ~ nó és még sokan úsalo1ClU minden évben külrlenek 5-20
!oiajtol, l 2 egósz szalonát,
Iwlba.szt, kenyel'et, bál'ányt, malaczoL Volt
honnan lOegl'almi a coetus négy 3o'lzlalát. 1644. nov, ll-én Küveocli úJ/öl'gy
Szcntlllá.,-ton napj{u-a küld a magya.l" diákoknak (it fazék ételL és öt vedcl'
bort, a mcnd icán soknak egy fl\zék é lclt, egy kenyel'eL és egy vedel' bo!'!,.
F<wü .. 1. 248 l. 1684, decz. l G.án Solymosi né, 17-én Linczegh János- üt-ül
a~zlalnál ven(lóge!ik meg gall:dagon ;.~Z egesz ifjüs:lgot.
1) Többel. lüizt 1689 aug. 4-25 húsz diák volt I<'magóba is Tholclalaginál a"atni' Fac;c. I l. 463. l.
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Gábornak I(örmöczy József (püspökünk atyja), Hentcr jánosnak
Péterfi György stb.
Szőlőmúvelés. Solymosi Si~nó István 1685. márez, 9-én házsongárdi két hasáb szőlőjét ' oly feltétellel testálta a diákoknak, hogy
azt miveljék és használják. Ehhez Erdő István senior és Szombatfalvi IVJíkJós a "nemes coetus gazdája" 1762. jan . 12-én még egy
hasáb pusztát és gyümőlcs'öst vásároltak
ífjúság pénzéből 22 mft
44 clrral, melynek kiterjedése három fertály s szomszédja keletről
a kollégium szőlője, nyugatról a temetőkapura járó sikátor. 1754.

az

•

nov. 5-én a szomszéd szőlőt szintén megszerezték.
Ugyancsak egy-egy drb szőlőt ajánd~koznak vagy testálnak
a diákoknak Márczi Sámuel abrudbányai

gazdag polgár

és

neje

Almási Borbára, Rhéner Szőcs Istvánné Bekk Borbára és 'vVissováti András.
E szőlőkben és kertekben minden munkát az ífjúság sajátkezüleg végzett. A bort, gyümölcsöt a kollégium pinczéjében a
•
senior gondosan kezelte, míg kedvező áron eladhattál<. Ara a divisiocassába ment. A XVIII. század végén pénzzel és kárral kezdették miveltetni, miért a főtanács határozatából 180Z-ben árverésen
eladattak.
Itt rneg kell még emIítenem, hogy El. kollégiúmnak a XVll.
század közepétől maig meglevö játszóhelyét, a Kismezőt egészen
1815-ig szintén ·az ífjúság maga sánczolta, kerítette, nyulfogókl\i1}
ellátta. ')
•

•

•

E munkában való ""'n evekedésben leli magyarázatát az a tény,
hogy' iskolánk még a közelebb letünt században is annyi jeles
ga7.datisztet, jószágigazgatót
adott. az uradal1l1aknak 2)
.
Az előszámlált kútforrásokból elég bőven folyt az áldás. EIlne/{ bizonyítékául az isk. anyakönyvek és számadások szerint álljon
itt egy pár évi bevétel:
cl r.
1627 -ben az évi összes bevétel
469 mft 57
500
43 'I, dr.
1628-ban "
"
"
"
"
I) A «l\ismez671 tür·ténetét mcgi"l'lam a Km'. Magv.-ben 1885. 304. l.
2) 1666. jan . 19-1"öl ily bejegyzés van a többek köz!. : «Ampliss. AunCI"
Gábor ÚI' fut adott az el'd6n, melyet a diákok levágván, Illa hazahozlak a
coetus gzámár-a.» 1<'aso. II. 216. l.

4\)

[7G5-bcn volt a bevétel.

93 mf. lj,) dr.

, 'csoni kan tálasból
I . l,ara
2. Böjti
"
3. Astatióból ka rácson han
piinköstbcn
"

Szt.-~ l i h á J 'ynapko r

"
4. Legatióból karácso n ban

57,
10
9

"

"
"
8
"
35
"
32

.

husvétban
f)ünköstben

54
Ol
0'1

30
70
15

76 " 82
" II
120

"
"
5. Lakadalolll, temetés ' stb.

"
59
"

G, Borból

22

7. Hagyomállyból
háJy nevu n.-ajtai székely embe rtől.
8. Buzából

12

Összesen

"

"

,'

"
"

"
"

"

OG "
"

Olah ~ I i-

"

542 mL 44 dr.

l\lindezek a pénzek a séniorhoz folytak be az ugy nevezett

divisionális cassába.
1799- 1800 tanévben e cassa bevétele tett 10GI mft 72 '/2 cl rt.
A medikansoké
85 ll1 ft 40 "
"
E cassát évenké nt rendesen négysze r osztották cl a togátus
diákok közt, melyet Generalis divisiólIak neveztek. Ekkor összcgyült
az egész tcstü let (Coetus). A senior fizetésül kapta az összegnek
1/3~át, a légátusok, böjti kántálok a z á lta lok gyüjtött összegnek 1/ 15-&t·
A Illi fenn maradt, azt elosztottá k, de a kiknek vala m i hibájo!.; volt,
az eme törvény szerin t leirott összeget levo nták, s a közk iaclásoI.:at - mint II szűlűműve l éshez szükséges karokat, eszközöket, a
betegeknek az o rvosságot, meghalt tá rsak temetési költségét stb. ebből fedezték.
A felosztás ará nya sokszor és sokféleképpen változott.
Volt még ll. n. partialis divisio oly illiomány v. Iw.gyományoJ,ból, melyek azonnali kiosztúsra adaltak.
Legrégibb s így legnevezelesebb II Seplimi1lalis divisio.
A mig ugyanís II János Zsigmond fcjcJelclll által

fl

l.::oloz5-

~úri kollégium fenntartására adolllúnyozott déz1llél negyedet (qua rta)

17\8. cl nem foglal ták : a tógás diákok a kolozsvári ekklésiit tól,
mint ezen quarla s általában aZ iskola nlinden pcnze és vflgyOJ1tlJ.;czcJöjétül minden két hé tben, vagyis minden hónap ,'-)-én és 30-ún 7 mft .

IS

•

"O
08 tl r!., te hát havonkcnt 15 111 ft. 36 drl, kaptal~, k ivé\'c a nyári kél
hónapot. Erre együtt járt 15 mft. 36 dr. Pontosan ki is osztatott
\d.i!önböúí arányban, a fennmarntI t 32 dr. a scnior clijául maradt.

1718. után fiíurainl~ adóztatták Illeg magokat, adnkozvún
évenként pénzt v. gabonát, melyhez j únlIt :lZ esperesek ál tal az
ck kl ésiá k tól és egyesck töl gyújtött ú. n. Collecta.. Az ily jövedelmct is, mely a tordai isiwin
kolozsvári ek klesia kezelte.

fenntartású ra is s~olgált,

1724-ig a

Ez é vben az iskola jövedelmeit elvúlasztottúk, külön pénztarnokra bizták s valamint más kiadásokat, úgy a Se/Jfimalla di'l,isiot
eze n jövedelmek ből fedc7.ték.
Ez is 1856-ig állott fC Il Il.

Az utolsó ílynemű divisio volt a Suki divisio.
Sukj László ugya nis a tógátus diákok jutalmazására is 300
111ftot. rendelt évenként fo rdí ttatni. E z legelőször 1793. jun. 30-án
oszta tott ki, és pedig a 7 köztanitó kapott fejenként 15 mftot
( 103. mft); a togátusok 3 osztályba sorozva, kijlönböző arányban
a többit.
Ez is sok változ,áson men t keresztü l. ISjO-tűl WOl -ig 52 frl
50 kr. o. é. osz tatott ki minden tanév végén a togátusok közt.
1839. szept. l-én új isko lai törvények lépvé n életbe, fenti di visiok kiosztásl megváltozott. E zu tán csakis a ta név végén volt,
tehát egy div isio, és pedig 1 85 7 -től kezeive él S uki féle, a tcmctésekért s a legátiokból hozott összegekből.
A divisioka t főleg 1860. óta, az egyes jóltevők szeretteil, eJlllékére tett nagy lelkű állandó alapitványai váltották fel, melyek az
i lletők neve alatt, a renc!elkc7.ő k akaratának kegyeletes tisz teletben
tartásával adatta k ki.
É léstár. (Conscrvatoriulll.) Conse rvato riUllll1ak, d ispcnsatoriulllnak neveztetett a kollégiumnak egyi'k terme, hová haz ulról hozott,
vagy küldött mindenféle ' élelmiszert köteles volt minden tanuló beadn i jegyzék mellett. Felügyelője conservitornak vagy elispcnsútor~lak neveztetett, ki reggel 7, eiéiben l és este 7 órakor ad ta ki a
Jcle~ltkezöknek a kivánt czikkeket. Bizonyos időnkén t szintén v.ú ltO~~. d e",általában csekély dí jat fize ttek fejenként, melynek fe le a
felugyeloe volt. Ily élósknmra még 1820-ban is létezett'.
Ez, éléstárba. rakták a keg
· )'e s ilJ'úndc'I,'o l,--,' 1 .
15, mi lyene k ke l
nagy Szamnlal ta til lkozun k.

,

•

öl
•

•

ro

! GGG. jhn. J .J-én N%ts Bodoczi Mária, r~ÚC% Józsefné kü ldött
véka ÖÚ%lIt, dec:.:. 2-án ivlusnai Mártot'l D vékátJ özv. Kemény

Péterné 12 vékút.

!ü73. <lecz. 20-fm Henler Pál küld 20 véka búzát, melyet 3
mft. GO drért adtak cl.
Gyerőfi Györgyné nevével 1680-Qan taVllko7.unk először, a kj
ez évi jan. 25-én küld 100 véka búzát, clecz. 14-én ismét 100 vékút, szept. 17-én P. Horváth I"':ozllla 8B vékát, Hentcr
Pál IGO font
,
túrót nov. 10-én T holdalagi Jáltos 100 vékát. 1) Es így megy ez évről-év re megszakadás nélkü!.

-
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IX, FEJEZET:
Jóltevők.

.
mennyJsege
,

,

szerint elő
Ha a jóltevőket nev- és adományok
akarnók számlálni, köteteket írhatnánk tele. Hely és iclűhatúrt szab
a kegyelet és hála ily n1óclol1 való nyilvánításának. Ezúttal inkább
csak általánosságban s csak a legnevezetesebbek kiemelése mellett
kell maradnunk.
,
A jóltevők közt első helycn á ll János ' Zsigmond fejedelem, I·.;j
I,jG2-ben a kolozsvári c1ézmancgyec\et kollégium fentartásúra adományozta.
rvlásodik helyre a kolozsvá1'i fluyal/kklesiát és ennek hí\'eit
I~ell tennünk, a kik három századon keresztül az iskolát édes gyermeköknek tekintették, él'clej(eit védtékJ ügyeit intézték J tanárait 200
éven keresztlil képeztették és fi:.:ctt6k, tanulóit pónz7,el, élelemmel
cl1útták .2)

Az anyaekklésia utún a XVII. sZ.-ban kiemelendől, : I-lidvégi
~ I ikó Fcren cz, ki a XV II. sz. ,'n úsodik és harm,ldik tized ében Id.ilö,

SiG. ,"s 378. 1.
' ) Az eldd. jótéteményei \'i"zonzá.:.;útil a ilj:.\.lwk kiilelességc volt a !crnlorllba (,s tcrn cléf':l'c j{u'á«, ünnnpnapolwf) ü>: va" úl'nap délll!ún [l1·(O(ljld!~·~;;;;
lúml..'nlatió 6ncldúfI hllSV(:t nagyh(.teIL ;\ nY:.\.I·j sziinidlill 12 tJi<.iknak iLt ',cL
I) Fa;;;c. 11 .

le tt tnanHlnia. kikül aZOllbUIL kosztlal <'1\üH",!; t~ " kapt;',!; l~ H, mf. di\'i"jt·,!. a
s z,>ntmihálynapi :\'i latit. jii\'<,dclmt>t j'i .

.'

nősen

a· Bn.ranyamcgyéböl jött tanulókat segélyczte s halálakor
3500 rrtot htlgyományozott a diúkok tal1ittatására.
l\likes Mihályné, Paczolai Borbára életében 2000 drb aranyat
adományozott.
Vargyasi Daniel István és neje, Petrichcvich- Horváth Ferencz
és i'vliklós pénzzel, gabonával és tanácsaikkal sokszor segítették ki
az ekklésiát. Méltó utódaik követték s Ill<lig is követik a buzgó
elődök lelkesítő példáját.

Ide sorozandó Gyerőfi Györgyné, Kemény Kata, ki testvér volt
Daniellstvánnéval. E vallásához htí ragaszkodásáért a jezsuiták és
bércnczeik által sokat üldözött, szenvedett, fiaitól is egy időre megfosztott nő 1G80-.tól kezdve haláláig csaknem minden évben 2- , 300
véka búzát, télen a szalonnát, túrót, tavaszszal a bárányt szckér
számra küldötte a tanárok és tanulók számára. Mákói szép birtokát
is az iskolának testálta volt, de ezt kath. vallású veje katonai kar~
hatalommal elroglalta.
A XVII. sz. végéről még csak J(1llita, Andrásnét említcm, ki
az ífjúság sokoldalú segélyezése mellett, . az el<ldésiának 1607-ben
0748. mfrton nyomdát szerzett, melyben vallásos könyveink kinyomatását ~ a mi 1693-ig tiltva volt ~ csak éppen megkezdették a
. bekövetkezett Rákóczy-szabadságharcz miatt. E nyomdát 171 G-ban
elfoglalták.
Egyházunk nehány lelkes tagja a XIX. sz. elején egy nyomda
szerzését újból tervbe vette, mi végre kaáli Nagy Miklós 1812-ben
igért is 500 Rfrtot. rvlások is adakoztak, úgy, hogy 1814-ben Döbrentci Gábortól 1230 Rfrton meg is vették a hat mázsa 48 fontot
tevő betűket és berakták a kollégiuIllba, a földszintcn, a később levéltáru l használt kis szobába. Eleget folyamodtak aztán él nyomda
felállításának megcngedéséért, de ez 1818-ban a fels. udvartól is
megtagadtatván, 1819-bcn eladatott Török István nyomdász nak él
vett áron. l)
Brassai Sámuel 1848-ban úfra felajánlta egynek saját költségén való fClitllítását, a mit I{öszöncttel cl is fogadtak, dc a bekövetkezett szabadságharcz és országos romlás ezt is háttérbe szorította. 2)
I) La.<;d: P I·OI. G. Cons. V Ill. köt. 254. I.
tI Lá!;d: Föeonsif>1. 1848. 220. sz.

;;3
A sit/állásokat kell még különösc n kiemcJnem a XY]lI. 52 .-ban
tett alapítványo], közü l. Ilyen kettő volt. Egyik a T ivoli-utcza keleti
szegletén levő telek -végében, a Bánffy-udvar kapüjával szemben. l::
tcU,ct, mely régen a nc,"ezetes Linczegh-családé volt, 1746. márez.
8-án vették meg a kaálí Kun István és V. Daniel Ferencz által
adott dézmabüzák árából 445 111ft és egy 45 vékás szántóval. A
magyar-utcza felőli házat tanári lakásul használták, a végében levő
sütőhúzat pedig 1746. ápr. 20-tól 1787. ápr. l-ig házilag kezelték;

1806-ig bérbe volt adva, azután 1827 ig ismét házilag. E kkor bérlakássá alakíttatott át. 1870. márez. 20-án fontos okból örökösen
eladatott 2·000 frtért Q. é. úgy, hogy ez összeg tanári lakás építésre
rordíttassék.
A házi kezelés idejében innen a püspök és tanárok bizonyos
számú kenyeret kaptak hetenként, a Illi nagy segítség volt a csekély fizetés mellett.
/\. másik sütőház a gőrbe szappany-utcza nyugati oldalán· volt,
a szép-utcza szegletétől a második telek, melynek ablaka előtt az
utczai kút most is megvan . E szép telket özv. H. Szentmártoni
Biró Györgyné, Stentzel Klár~ 1755. márez. 26-án ajándékozta az
ekklésiának, ez pedig a kollégíumnak. Az e l őbbi módjára ez is kevés ideig bérbe adva, azután házilag kezeIve. Örökösen eladatott
1830. okt. ll-én 1000. Rfrton.
A XVIlI-ik század legnagyobb jóltevői voltak:
Daniel Péter, Daniel Ferencz s ennek fia szintén Ferencz, P. Horváth j":ozmáné, Folti Borbára és fia Boldizsár, unokája Miklós; P. Horváth F. l ) hasonszerű fia és unokája, kénosi Sándor Gergely. i\linclezck _
mindjárt a piaczi kollégium eivétejét követő években nagy mennyiségű gabonával és más terményekkel járultak évenként a szükségek
rcclezéséhez. Később egyik-másik jószágaik gabona dézmáját, lllalmaik szombati vámját adták e czélra.
Hasonló segélylyel voltak: a Horczoi Gúlfalví, S. Szentiványi,
Gidófalvi, j\llaurer, S. Szentiványi Henter, Símén, Pckri, T oroczkai,
stb. családok tagjai.
I dőn ként tetemesebb segély ly el járultal..:: az Árkosi Benkő, Belényesi, Biró, Csegezy,Daczó, Donáth, Jármi, [szlai, kövendi Gál, Marothi, Márt?i, bölöni i'vlíkó, Ozdi, Sárosi stb. családok tagjai is.
~) b~lclru.jza é~ alapítv<i.nyai Ker·cszt. !\fn,g vctó 1878. 136- 177. l.

•

•')4
•

J\ lég cgy csa]úd hiúnyzik a fenti szép koszorúból, . a I'='.-Suki
•
ldlwIl Sul.;i család, mcly cgy l,or hilzánk tört0net.ében is nagy szere-

pet jilt5z0tt, még a XV II -ik szúzadbal1 is magas hivatalol.:at viselt.
E csaJúd tagjainak is csaknem minden tagjával taltUlwzunk, a hol
egyhiLzunk és iskoláinkn;ü:: ke ll ett áldozatot hozni. Legutolsó f0rli
tagja Suki László pedig 171> l. febr. 14-en ke lt adomány és illetve
végrendelkező

•

•

levelével feltette a koronát s példaadásával oly fáklycit gyujtott, melynek fénye nemcs..'lk az akkor nyomorral küzdő
egyházra és, iskolára bo ruló sötétséget osz.~atta szét, hanem fénye
meg a XIX. s~ázaclo t is bevilágította. ~ O a XVIII. század végét
halhatatlan cmJéktívé tette. Nagyszerú hagyomúnya, mely pénzben
és é rt ékekb~n 78725 111 ft. 08 1/ 2 drt tett,' képesítette nz egyházat a
tanárok si lány és bizon.vtalan fize tésének megjaví tására és biztosítására, a magyar-utczai toldott-foldott összeroskadó félben levő kollégiumnak alapjából újra épitésé re. 1)
A X1X. század jóltevői hossz ú sorát azok nyitották Illeg, kik
1805-ben I-\:olozsvárt az 5-ik taná ri széket megalapítottill,;, adván c
czélra 1805. jul. 5.
V~ Daniel E lek
500 mft.
p, Horváth János
500
p, Horváth Miklós
1000 "
"
P. Horváth Károly
1000
"
p, Horváth J'Jlia
200
"
S, Simén János főst rázsa mester
500
•
"
ífj. I\ laurc r Sándor
500
"
S. Szentiványi Sámuel
500
"
K Sándo r Lajos
500
"
Biró József
500
"
Járm i Mik lós
400 "
1<:. Nagy Lázúr
500 "
S, Szentiványi György
200 .,
B. Sikó István
240
"
Belényesi Zsigmond
200
"
Ab. Nagy iVlíhúly
200 ••
I) L. I{ ii nll őezi H nQf; Apany I(iinyvc 75- 80, I.
lall;.'1,I'löl I\CI'{)flZ l. Mag\'c\.Ö, l 8Gi:!,

1:: lcll'ajz,'l l Nagy I.ajos

•

--

.)0

.Júrmi Júnos
D. Pataki S{tndor

D. Pataki Sámuel
D. Sándor Gergely
K. Orbók László
Alihá!y János
Sepsi Szentiványi Dániel

200
100
100
100
300
100
360

mft.

"
"
"
"
"
"

Összesen: 8700 111ft.
A X IX . században általános közadakozás háromszor volt u. m.

a,) ISlI. a devalvatio miatt, mikor is I(ömöczi kiküldetvén, az
egész egyházban gyüjtött ÖSS7.csen: 76.230 mft 39 drt.
b) ,SI 7. és lS18-bmt II szük termések miatt beállott nagy
drágaság miatt, mikor ga bona gylilt.
e.) 1856-57-ben, mikor az absolut kormány iskolánkat bezá-

rással fenyegette, a főtanács által az 1856-ban kibocsátott megkeresés folytán az őseink h ez méltó buzgóság és lelkesedés oly mértékben nyilvánult, hogy az 1857 . évi ju n. 7-én tartott főtanácsban
1\:. Nagy Elek főgondnok bemutatván a Pákei Lajos isk. felügyel ő
gondnok által csupa buzgóságból készített arany könyvet, bejelenti,
hogy' az ekklésiák aláil·tak összesen 78.000; papok, tan"á rok, mcs·
terek és egyes hitrokonok 50.000, együtt : 134.000 ezüst frtot. E
nagysze rű áldozatkészség tette lehetővé, hogy a főtanács az isko·
lákat megtartható állapotra emelte. 1)
Bármennyire ösztönöz is a hála érzete minden egyes adomá·
nyoz.ó és végrendelkező nevét nyi lvánosságra hozni, hely és idő
csak il legnevezetesebbre kényszeritett szorítkozni. Ilyenek voltal{;'
Ifj. Daniel Elek, a ki 1817. jan. 5·én kelt ajándék Ievelében
3000 mfrt alapítványt tett kolozsvári főiskolánl{ szegény tanulói sc·
geclclmezésére.
Kissolymosi K01lcZ YálloS 1829- 18G ].ig irt több rendbeli
ajándékozó leveleiben és végrendeleteiben fő· és mindenik algiJl1·
núziumok tanulói részére igen tekintélyes összeget adott és hagyo·
mányozott. Il)
4

') Lá<;d 1857. évi fólan. 3 és 8 1 S:/' . :\" fon los halál·ozalail.
,) E hagyományok összege I;:CVl\S kivétellel, a h[myablil,ki birtokokba
yu.n fel' lelve.

,J6

AugusztiJlovicll Pál 1837. okt. l-én kelt végrendeletében Jadomosi birtokát, minden tökéit, könyvtáritt stb. hagyta első sOrban a
]wlozsvári föiskolának. E birtokhoz mcgszereztetctt az alamori birtok és a ladomosi gr. Bethlen-féle birtok-rész, úgy, hogy most az
egész hagyaték kö;;:el 4000 holdat tesz egy tagban .
Bö!ii71i Farkas Sándor, Gedő József, n.-ajtai Kovács István
,
Brassai Sámuel, dr. Joó István, dr. Bartok István nagybecsű könyv.
táraikat hagyták az iskolának s Farl,as Sándor annak gyarapitására
bizonyos tőkét.
Kelemen Bmő és családja 1873. jUI1. 22. a kollégium kórházát alapították és felszereJték,
I) összesen került 71 00 frt Q. é.
,
ld. Rédiger Károly 1843. febr. ll-én kelt ajándékozó levélben
a jogi tanári széket alapította meg 10.000 ezüst Rft. tőkével.
Gátjalvy Imréné, Sala Károlina 3000 frttül, üz amerikai RicltmO/ld Amza 15.000 dollárral, Kovács Dénes és neje Bencze Anna
mintegy 30.000 frt értékű bi rtokkal egy-egy tanári széknek tették
le alapját.
Özv. Gyergya.i Fermczllé, Bartha Susán na, B,'«ssai Sámuel és
n .-ajtai Incze Mihály a tanárok özvegyei és árvái segélyezésére
hagytak szép összegeket.
Lokodi Sándor Mózes körösbányai ügyvéd 1846, jan. 3-án
összes vagyonát hagyta a kolozsvári kollégiumra, mely közel 15
ezer frt értéket képviselt.
A tanulók részére ösztöndíj a lapítványokat tettek:
Árkosy P . Lajosné, Gyergyai Borbára 1869. jun . iS-án 1000
frt o. é.
Bagoly Sándor 1866. okt. 29-én 4000 frt.
Berde Mózsa 18G8. aug. 20-án 1000 frt.
,
Bulyovszky Gyuláné 1875. nov. 21. 100 frt. 1884, apr. 19,
400 frt.
Derzsí János i\4.-Vásárhelyt egy emeletes házat.
Dr. Demjén Farkas 1883. szeptembe r 9-én 2000 frt.
Fejér lvlárton és neje, Gyergyai Róza 1863. dccz. 24. Ödön
fiok emlékére 1000 frt., 1864. jul. 3. szépirásra 150 frt, 18G8. decz.
27-én kórházra 1000 frt.

,
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Koronka Liszlóné, l\'látyus Katalin J OOO frt.
ld. ],úszlóc%ky ])étcr örökösei 18D4. febr. 22. 200 frt.
Magyari rvlihály Arpád öcscse emlékére 1802. febr. 21. 30 frt.
Mártonfl Györgyné, Konc? Julia 1873. okt. 10. GOOO frt.

Paget Károly és neje t860. aug. 27. 5550 frt.
Özv. Pap Sándorné 1887. szept. 15. 100 frt.
Peiclle István és neje, Rauch Katalin 1886. ápr. 16. 3000 frt.
S. Símén Elek 1815. jan. 7. 3000 mft (könyvtarra).
H.-almási Szabó i\tJózes 1887 .. febr. 5. 1000 frt.
S. S;;:cntiványi Szentiványi Gyula és neje, Szabó PolixénCl 1878.

aug. 24. 200 frt.
Szilvási László 1862. május IB. 200 frt.
Tóth Ferencz t 890. nov. lD. 500 frt.
Szász Gergelyné, Incze Elára 1804. május 28. 100 frt.
.
Ürmössy Gyula, Simén Domokos könyvtár alapul 1884. Jlll1.
3. 300 frt .
Gálfalvi Imréné, Sala I(árolina K. Nagy Sándor emlékére 1877 .
•
ti pr. l-én 500 fr t.
J-.::elemen Benő 1860. jun. 25. czipóra 2000 frt.
•
I"::elemen Benő ugyanakkor az Angliába menő akadémita reszére 2000 frt.
Kovács Dénes a Kovács Arpád keresztfia emlékére 1887.
decz. 1000 frt.
Az osztrák cs. k. kormány "Erdélyi kincstári ösztöndíj" ez.
alatt 18':::11. okt. l-től 5 tanulónak adott segélyű l havonként 5 ezüst
Rfrtot, mely ma is folyamatban van.

ld. Fekete Pát kolozsvári buzgó hitrokon 1856-ban 400 ezüst
Rft. mellett temetkezési helyet ajándékozott a kolozsvúri papok, tanárok és tanulók részére.
Ezeken kivül küJönüsen P. Horváth JúLlrn<in, Paget János,
I\:aáli Nagy Elek, Fejér J\llárton, Pitkei Lajos, Ürmösi Sámuel, h:ővú ri
László, j'vlolnár Sándor, Gyulay Lúszló járultak igen gyakran HZ
egyház és kollégium oltárához.
A jóltevők sorát fejedelem kc"dte meg, hadd zárja be is fejedelem. 1\'l ert az álclozathozatctl tekintetében Benic JIIJÓzsa. v[l!óban
annak nevezhető . Gyermekkorától öntudatosa n munkálkodva és taI<arél<oskodva, 1gSS. szept. lO-én kelt végrendeletében összes VH-

;;8
gyonát az unjtárius felekezet egyhú;;.] és nevelési czéljaira hagyta.
Az 1893. szept. 22-én b~következett halála után felvett hivatalos

leltár szerint az összes hagyaték be~sértékc 072.560 frt 81 kr. o. é.,
mclyből " 50.000

frtot il kolozsvári lwllégium építésére, 50.000 frtot
tanári fizetések re rendelt s ezen kivül Kolozsvárt tOO, T ordán 50
és Kereszturon is 50 tanulónak naponként 3- 3 c7,ipót; él sZ.-keresztli ri gimnáziumnak szintén 100.000 frtot. Valamint a lllúlt század elején Sukj László, úgy 1110st Berde Mózsa tette képessé az
egyházat, hogy a kolozsvári kollégium ot a kór kivánalmain~k megfelelőleg feiépítse és sok más szükségeit fedczhesse .
•
•

X. FEJEZET.

Tanárok képzése, tanárok és tanulók száma. Tannyelv.
Tantervek .
•
A kolozsvári kollégiumban eleitől kezdve 4 rcnJcs tanár volt
1805-ig, a mikor az 5-ik tanári szék közadakozásból felállíttatott és
6- 7 úgynevezett köztanító a végzett diákokból az alsó osztályok
tanítására. 1859- 1891··ig nyolcz, s ettől kezdve tíz rendes tanár és
két-három h. tanár és a szaktanítólc
A tanárok a külföldi egyetemeken képeztettek, l G58-ig a városI tanács, ettől 1718-ig az anyaekklésia, azután vagy egyes pártfogók vagy az egész vallásközönség költségén, a 16. századb,lIl az
olasz, a 17-ben a németalföldi, a IS-ban a német, a lD-ik században előbb a német, utóbb az angol egyetemeken . Egy-egy tallárjelölt a szükség szerint 3--':'4- 5, sőt volt eset rá, hogy 10 évig is
künn volt. l730-ig egyik tanár rendesen orvos-doktor volt, a ki
természeti tudományokat tanította, mire mindíg kiváló figyelemmel
voltak. A bécsi kormány mindenképpen akadályozta, sőt pl. Szentiványi Mihálytól meg is tagadta az akadémiára menetelt, némelyiket
Bécsnél nem bocsátotta tovább.
A t heologia 1847-ben választatott állandólag ldilón két éves
tanfolyammal, addig minden tógatus : egyszersmind a theologiát is
tanulta és végezte.

A tnlllllók száma a 17, és IS, században

150

230 közt, a

ln, száz:H1 elejétől 250- 350 közt vÚltal,ozott,l)
.-\ tanterv általában megegyeze tt a többi protestans iskolúk
talltclyéycl. Az ídőnl"énti tantervekről, tanköll,p'ekről és ti.lnmenctröl,
fl

tanárok irodalmi 65 köztevékenys égéröl egész

könyvet lehetne
tért enged Illeg;

imi, Hely és idő azonban e tekintetben is szük
1880-ban é\'i értesítő adatván, ezekből tudomás szerezhető, a korábbi
időkről álljon itt egy púr adat.

1639, mú rcz, l -én következő tanrend va n feljegyezve:
Dálnoki T. 11ihály igazgató folytatja II logikát és görögöt.
Dálnoki János kezdi a physikát és theologiát.
Dálnoki Lőrincz il rhetorikát Cice ro beszédei magyarázata.val.
Rádeczky 0. lihály az ethikát és poés ist.

OszlálFIa/dlók .Szenti\-áni Orbán T amás isk. főnök.
l":ilyéni György,
Szcntg)'ö rgyi Basil
Ih'e !~lh'i ISl\-áll.
Hogya 18, sz, végén milyen volt a tanítási ten'-, kitűnik az 178 7/8.
é\-i tantelYből, a melyet és az 170-1-. évit ide iktatolll. A ncmetllyeh:j
ón,k nagy számát Il. József császá r uralkodása teszi érthetővé,2:)

T a nter v az 1787/ 88, tan évben.
•
.-\z 1., 11. es
Ill. - theol. és phil os, osztályok (a mostani
\ 'l. , VIl., VIII. gimn, oszt. és theol.) wnrclldje,

') A mi tanulóinkat tüln,'omóh\<~
•
o mindiO' a ~zckcl dölo ad ta., ..\ mcg\'ck,
,
l'lil aran ylil.!! l,cvesen tanulLal\ , minuk oka. az , ; :ho"~\'
a J'obb;.iayfiukat
a k'g:O,
.....
tiibb - nHi.~ vallású _ fö l des Ül' abban ali.ad~tlyoztil , a sz iilökcL ml~g bLl is
bÖl'tönll zte, A" székely hatúl'úl',.;cg rclilllitú..;a ulún a li.atona. szü löl, cs tanuló
fiak is sok zaklatásnak voILaI. kitóve, Szü nidőre haZatlWIl\'C azoIlnal fegy\'e1'l>e öllüztctlek, m ic" t sokan illÓ'" [l\':i
, l 'j :;z űnio 6 !l i:; I\oloz::w,i.!'t maradiak
Igr lelt pl néhai U('l'dc /\1'011 tami.!'llllk i:;, il l,i ke sc rűcn pana::zolta, hogy
a ~eo mando » mint ~Vagabl1nd lls t D kÜI'öz l ette,
2) A lHhnctnyeh' 1784-ben hozatott be, Az a.losztályúak kél csopodba
,'oltak o"zt\'a: magyabb n ő m et éi kisebb néme t _ o"zhily ez im alatt Az
li~S-1~~9, ónól ily bejegyzés oh 'a<;!mtó az Augus zlino\'ích Pal tanító neve
Illan: . I:.bbcn a scholads csztcndőbe l1 a n ómc lnyclv bec;;ülctc lejál'a s a
porba csók, sZiÍlIlkiveté<;be I,üldeték, szerencsés út3.t, Felix itc!'!~
~

~

.

~

GO
J-s6 éves pfúlosoplmsok.
félév: Dogmatica theol, logika, német, görög.
Moral. theol., metaphysika, zsidó és arabnyely.
2-ik
l-ső

"

2-od éves pltilosoplmsok.
l-sö félév: Moral. philosophia, ius natu rac, arithmetika, algebra,
pastor. theologia, syr gnlll1matilm.
2-ik félév: Polemica theol., geographia, Eccles, historia, theol.
encyclopoedia, néliletnyelv.

3-ad éves pltilosoplzusok.
l-sö félév: Geometria, physik. gener, a theologia iSll1étlése.
2-ik
"
Pbysika partikul. és a theol. folytatása.
Vagyis volt hetenként:
•
l. Theologia
5 ora
2. l\-1athesis és physika
5
"
4
3. Philosophia
"
2
4. Geographia és uni\fers. hist.
"
4
5. Hist. eccles. és keleti nyelvek
"
4
6. Németnyelv
Összesen:

24

•

"

Ol'a.

Az alo sztályok órái az 1787/88. tanévben .

lll. R h etorica Classis.
1. Catechesis (hetenként)
2. Geographia és univers. historia
3. Németnyelv délelőtt és délután
4. Regulae rhetoricae
5. Exercitil..lm in stilo comp. septimanale et declinatio
6. Exercitium extemporaneum
7. Expositio ex Justíno

Összesen:

•

4 ora

2
12

3
2
I

4
28

"
"
"
"
"
"
"

1V . Poetica Classis.
I. Catechesis

2. Geographia et unive rs. hist. alternat.

4 óra
2

"

6\

3. Nélll etn yelv (mind e n cl . e. és cl. u.)
12 vra
4 . Regulae poeticae
3
5. E xercitiu lI1 se pt ima nale et decla ma tio
2 "
G. E xcrcitiu Jl1 cx temporan culll
I "
"
7-. Ex posit i o ex III e tn III o rp h o,~s::.i_O
:::.;:v,::i':::\i::.i_-,;-____,.::4_-",,__
Összesen 28

"

V. Sy nta úUclt Cla ss is .
l. Catec hes is

l óra

2. Regulae sy ntacticae
3. Ex positio ex Ce m e lie Nc potc CUJl1 a ppl icatioll c
expreSS IOIlUI1l ad Regu las syntacticas
4 . E xerci tiulll sep timanale in S ty lo componendo
5. E leme nta Geograph iae e t Historia a lternatim
6. Exercitium exte mpora neu m
7. Arithmetica
8. Cnn tio nes

4

Összesen:

F f.

Rt hy m olog j ~ a

3
l

"
"

"
2
"
\

.-,
\

"
"

"

15

Clnss is.

1. Catechesis

l óra

2. Regulae ethymologicae
3. E xc rc itium Se ptim a na lc
4. Gcograph ia c t un ive rs. I-list.
G. E xpositio c dialogo Sacro Cas tell ionis
licatione
G. Excrcitium cx tcm po ran cum
7. Arithmetika
8. Cant iones

4
\

,

V Il. Con iung ist., Co mpal'is t. d

2
C UIlI

a pp-

Összese n :

3
\

2
\

16

"
"
"
"

"
"

"
"

dec/hú st. Clll,ss is. (T a nnyclv

latin és magyar).
l . Catechesis ct Cantus
2 . Coniugati o, Compara tio ct c1ecl in a ti o

2 óra
G

"

•

62
3. Arithmetica

2 o• ra

4. Geogrilphia

l

G. Expositio

4

.,
.,

1;)

.,

••

Usszcscn :

VJI l. P,II'f), (,'o /'mn.n iun Cla ss i s. (T annyelv magyar) .
•

Betli ismertetés, olvasás, német írús és phrasco·
login, mindennap 2 ·óra. -

IX

MagJ"AI'

12 óra

OS7. tú (y.
•

l ora

I. Catechesis
2. Számvetés
3. Betüzés és ol vasás
. •
4. Magyar !ras
•
5. Enek

l

8
2
l

"
"

"

.•

13
"
•
•
eYre
osz·
1794· szeptembe1' r·tó'! a philosophiai tanfolY[lll1 negy

Összesen:

lott s e szerint tanultak :

•

]. éves plli/osap/msolt.
l-ső

félévben: theoL, görög, némct, logika.
2-ik
theol., zsidó, német, metaphysika.
,
•

JJ. éveS plzilosoplmsok.
l -só félévben: th eol., görög-, ném ct, moraj. phi los., gcografia.
theol., zsidó, német, ius naturac, chronologia.

"

lJ!. éves pltilosoplmsok.
I-56 félévben : theo!., görög, némct, mathcsis, univ. hist.
2-ik
theol., zsidó, német. geometria, hist. patr.
"
TV. éves pltilosoplmsok.
I-ső

félévben : theo1., physilm, német.
2-ik
theol., physika, zsidó.
"
A végzettek tanultak még theologiát.

G3
i\linclcn szerdán reggel volt szónoklati gya1\;orlat s vasárnap
reggel praedicatio gyakorlat. I)
.Il secundanusok vagyis a világi pályára készülő],: timtárgyai
,
3 évre voltak beosztva.
Az alosztályok, millt eddig.
Igen nevezetes újitás történt a Brassai Sámuel tanár bU7.gó\kodása folytán I84f. szept. l én, mert ekkor tannyelvül latin helyett il.

magyarnyelv hozatott be minden osztályba és minden tantárgyban s

m: osztályrendszer helyett a szakrendszer.
rS..j.7. szept. I-éu, állittatott fel külön a thcologiai cursus 2 év i
tanrolyammal, mely majd 3 s legújabban 4 évre emeltetett.
, S5f. sz!'P!. I-tŐ! a tanulók 3 elemi és I- V_1I1. gimn. osztályba
soroztattak, de az elemi osztály még egygyel mcgszaporíttatván,
jelenleg az intézet áll :
I. Theologiai intézet: 4 osztálylyal.
II. Főgimnázilllll: l- VIII. osztálylyal.
III. Elemi islwla: 1- 4 elemi oszt.
,

XL FEJEZET,

Jogi tanszék felállítása.
ld. I~édiger Károly o-tordai postamester 1843. febr. II-én
IO.OCIO ezüst frt. alapítványt tett a jogi tansr.ék felállítására, oly feltétell el, hogy erre először lvlikó Li.Írincz s ha a Rédiger- fiuk között
később erre alkalmas talúltatlk, az a lkalmazfassék.
A7. alapítványi összeg nagyobb része kölcsőnkőtvényekben lé_
vén, a kamatok nehéz bcfoJyúsa miatt a tanszék felállítása 18.47-ig
hllzóclott. Ez évi máj. 2-ú n tartott fötan . ülésbe n a beállítás meghatúro7.tatván, másnap MiJ,ó Lűrincz 480 czüst frt ti 7.ctéssc! meg is
válas7.tatott, a ki II jogi előadásokat szep t. G-én nagyközönség előtt
tartott crtcke7.éssel mcg is kezdette. 2)
') A Con lio 1GM. szepl. l -tól tétetett kiit('!ezóvú. ra<;c. II 396. I.
1) i\likó l ,ól'incznek a GOl ls i.;lor. kótszer :\j;'udta (\z al.:a.. lútni{u·a külde
l('s l 1827. ('S I829-hon , dc nem fog,\dla cl. Igy lelt Szókely 'M,'w,('s kiküld\'(',
1'1'Ot. ( ;e n . (iOIl!;. IX. 322. és 332. l.

64
E tanszék fe .állításával az unitáriusok százados óhajtása tel-.
" esűlt. Az öröm leírhatatlan volt az egész egyházban. Este az ífjú~ág nagy fáklyás zenével üdvözölte az új tanárt. A főtanács meghatározta, hogy az alapító utódai iskolánkban mindíg kiváló figyelembe vétessenek és minden lehető kedvezményben részesittessenek
s esetleg a jogi tanszékre első sorban allmlmaztassanak.
A jogtanítás csak az 1847- 48. tanévben álla fenn. 1848-ban
bekövetkezvén a szabadságért való küzdelem, a közvizsga már máj.
elején megtartátott. Jogászaink és összes cliákjainl{ honvéclekké

let-

tele Oskolába a kolozsvári gyermekek is csak lézengve jártak. A
nemzet bilincsekbe verése után az absolut kormány .a jogtanítást
nem engedvén, MiJ(ó Lőrin cz az alapító beleegyezésével az egyházjog és németnyelv tanítását vette át. Az alkotmány helyreállítása
után a , tanszék visszaállítása feleslegessé vált.
Erdemjegy 1794. előtt nem volt, hanem az érdemeseket egyszeríien promoveálták, azaz felsőbb osztályba bocsátották. 1794.
.
után az érdemjegyek voltak : eminens, pnma cum laude, prima,
secunda, tertia, a magyar tannyeJv behozatala után: kiti"ínő, elsőrendű ·dicsérettel, elsőrenclú, másodrendü stb.

XII. FEJEZET.

Tanárok és tanítók fizetése,
Az iskolának minden szükségeit a kolozsvári anya-ekklézsia
fedezte 1718-ig. E czélra a János Zsigmond últal adomúnyozott
dézma negyed és évi 200 frt. mellett szolgáltak a 17-ik században
tett szép alapítványok, hagyományok s illetve az ezekre a várostól
zálogban birt jószágok jövedelm ei.
A mint az ekklézsia fennmaradt számadúsai részletei ből kivehető, egész 1718-ig az igazgató (rector) fizetése volt évente :1 sddlás mellett: pénzben 130 mfrt, bor lúO veder, búza 14 köböl. Egy
tanáré 90 mfrt, bor 80 veder, búza 7 köböl. EzenkivLíl egy rend
ruhára a rector kapott 50 f., rt tanár 25 frtot. EzeJ, lll-ellett mindenik lakodalma, keres%telése és temetése költségei t az ekklézsia fedezte;
a reetornak még ütazási költségeit is.

•
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A k(jztmu'tdk (Collaboratorok és praeceptorol,) fizetése fejenként volt 25 frt, bor 14 vede r, bllzet 12 véka. I)
Igaz, hogy főleg a l~ákóczi szabadságharcz alatt, vagy terméketlen és pestises években az ekklézsia is sokszor oly szükös viszonyol{ közé jutott, hogyajárandóságoknak még harmac\rcszét sc
tudta kiszolgáJtatni s c miatt nem egyszer támadt heves viszongús,
de rendes körtílményck közt az ellátás gazdagnak mondható.
1718-b<1n az ekklézsia minden jövedelem től elesvén, még il papok
és kántorok fizetését is kénytel en volt leszállítani. A tanárok és t;1-

-

nítók fizetését s a tanuló ifjúság segélyezését az egyház-egyetem
vette át. E végre 1723-ban egy "Elemozsia-Cassa" kezdetett, melyben minden aclomán)r, évenként egyesek től és ekkJézsiáktól i(rért
0 _
"Collecták'\ Wuraink és vagyonosabb bitsorsosaink által ajándékozott termésbeli dézmák és malomvámok befoly tale Az egész XVIII.
század lélekemelő példáit mutatja fel az ilyn emű áldozatoknak s
kivál6lag megmaradott főrangú csalcidai nk buzgó áldozatkészségének,
milyenek a Vargyasi Dániel, Petrichevich Horváth, Kénosi Sándo r,
Szentiványi, Torocz kai, Simén és Suki családok,
, A fizetések csaknem minden évben változtak il jövedelmek
szeri nt, sőt a tanár igen sokszor a megigért összeget se kapta meg
s előre ki volt mondva, hogy a hátralékot nem követelheti,
1722-ttH- 1792-ig a püspöknek rector-ígazgatói és tanári fizetése pénzben (beleértve a borértékét is) 180 mft., búzúban 112 véka ,
Az idősebb Í[Uláré : pénz 80 mft, bor 80 veeler, búza 80 véka,
Az ífjabb

"
" G O " " GO
"
"00,,
Szálláspénz egynek 25 mft, a többinek az ekklézsia adott ingyen
lakást.
Ezeket hol javították valamivel, hollejebb szállitották, csak a
kÜ7.tanítók kaptuk változatlanul évi I G-- lG mftot, és pedig két tanítónak C díjat 1857-ig a7. eJddézsia fizette, a többit a vallásközönség,
1792, szept. l-tő l nagyot javult n. helyze t, mert a Sllkj Uls7.ló
hagyománya lehcWvé tette, és a fijtan. 1703, jan, 30-1111 meghatározta, hogy 1792, szept. l-t61 kezdve a rectori fizetés 100 111ft,
mortualis angária GO mft.
Az oszlú.lylanilúknak tanilv{lnyaik _ J848-ig _ minden ol',w:<igo!'l
Vá.,<;:'l!' napján és zült! el'dóre Il1 crtolellwl' - a. Illi kclMWl' \'011 cvclIlc
:ljÚIldékol, nundinalc-l is vittel;,
5
l)
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Ez a fizetés marrtdt meg 1830. jan . I-ig. A Zsinnti Főt. ugyan
is 1832- 19. sz. ' a. fl nzetésel~e~ így állitotta meg 1830. jan. l-ig
visszamenőleg:

Kolozsvárt r. tanár évi fizetése
Tordán és Keresztúron
Igazgató tan{lr tis:delct díja
Szálláspénz
Nyugdíj
Temet:költs. püspöknek 60, tanárnak
l'v[ időn

900 mr.
750 "
150 "
2.40 "
300 II
120 >I

•

1850 után az absolut kormány iskoláinkat bezárással

fenyegette, ha kivánt síúmú tanárokkal el nem latjuk, áz álclozatkészségnck ismét nagyszerű jeiét adták egyházunk tagjai, mert 1850
és I857-ben 134.000. pfrtot írtak önként alá, a mi a tanárok szá·
mának és fizetésének javítását lehetövé tette, úgy, hogyafőtan.
95- 1857. p. ü. sz. alatt Kolozsvárt a fizetéseket így állíthatta
meg.
4 r. tanár pr. 400 pft. (420 frt. o. é.)
350 " (186\. szept. l-től ez is 400 pf. )
4 "
"
"
A lelkész mint tanár 200 pf.
4 köztanító pr.
60 "
2. elemi tanító pr.
40
"
l. Rajztanító
4.0
•
"
l . Enektanító
40
"
Igazgatói
100
"
Isk. főnöJd
30
"
Szálláspénz
120
Könyvtárnoki

40 "
"

18tJ8-ban az országgyüJés az unitál'. egyház részére is évi
0000 frt. segélyt s a kolozsvári főgimtl. részére az 1887- 8 tanévre
3800 frt rendkívüli segélyt szavazván meg, az egyes szegényebb
ckklézsiák segélyezése általlehetővé vált, hogy ezek kötelezettsége beváltható lett s igyar. tanárok fizetése (egyebeket itt mellőzvén)
1869. jan. l-től 120 frtaI 540 frtra, 1871 jan. t-től ismét 120 frtról.
GGO ftra, ig. tanáré 1GO frtm, a családos timár s7.úllitspénze J 872.
ápr. 24-től 300 frtra, il fizetés 1877. jan. l-től 40 fttal, 1888. jan.
I-tűl 50 ntal 750 frtra emelkedett.
Gróf CS{lky vallils- és közoktntftsúgyi miniszter úr jÓindu!H tú-

Q7
ból a ]wlozsvári fög im n. állandó segélyezése irúnt IgOO. decz. 2(-hil1
szt.: rzöd~s köHetvén az igy nyert ~vi 7700 frt és mús források leJlető,'é teHék a (h,:ctésel,; emelését ügy, hog~' 1891. jan, l-től ól
gimn,-ban I';Hpolt:
Hendes ta nár
1000 Ih.
SZ<Í lIáspénzben (v. természetes lnl.:ást)
300 fr t.
Próbaé,'es ranár
800 frt. fizetést
Szá.l]aspénzben
150 frt.
OkJ. helyettes tanár
i50 frt.•
Igazgató tisztelettIíja
200 frt.
T ornatanító
300 frt.
il korpótlék 1893. ja". l -töl tétetett folyó"i'I, még pedig 5 évenként GO frtjával.
A fögimn. segélyezése iránt 1898. múj, l-l-én 2-1869. sz. <l.
új szerződés köttetett, mely sze rinr az állam az é,'i segélyt fokozatOSan 1902-ig évi IG.OOO fnra emeli s a tamÍrok szolgálati éveik
szerint fizetési osztályba soroztatnak. Ennek megfelelőleg fi legidő
sebb tanar 1900-ban a legmagasabb osztályba lepett, \":Igyis fizetése
lett 1800 frt., két utána köyetkezóé 1600 frt ., kettőé l-loo frt, kettőé 1300 frt., a többie 1200 frt.
•
Az 5-öd éves korpótlék 100 frt.
A könyvtárral kapcsolatban meg kell emlékezn ü nk a k blcsiin
pénz!drróI.
1760, nO\'. 22·én azt ..1 tö n "ényr hozta az iOtiság, hog~' beiratáskor Ilzessen a kön)Ttúr szamara kolozs\'ári tanuló 3 denárt, a
\"idcki szegényebb ll10dú I drt, a nemes 18 dn . .-\z így gyi.ilt öszszeg :1. j.:öny\"tárnok kezelése alatt szolgáljon oly ala púl, melyből a
szegényebb tanulók égetőbb szi.ikségük re l - 2 mariúst kapjanak
kölcsön rövid idő re minden ka m at nélkül, a nuis részéből új hasz·
nos könv\'ek szereztessenek beköitessenel,; és a könv\·tiir apró J,:i.
adásai fedeztessenek. 1)
Ilyen pénz 1786. decz. 14-én volt 9-1- I~ft 23 J~r. S e pénzből
kinyomatott Confessióban még ,")9 Rfl. 23 kr. A di.íkok úhal Illih'clt
szőllők termése iimnak tized részét is, c kölcsönpénztlÍrba tették
183D-ben; bevétele volt 90 Rrl. -l3 kr., kiadúsa 91 Rfl. 40 kr.
v

,

.'

•

1) 1.""'<;d [a.'<-(". D. d, alat t.

ö'

E pénztil r Lendvai Lntkóeziné o:tlHpítványával

IR(:)()~ban

újra

életre kelt s jövedelme az ifjusági könyvtárakra fonJittülik.
,

I fjúság i kö n yvtár a k .
A kollégium l.;önyvtára mellett 'még van a papnövendékek nek,
a fel~ és alosztálylt tanulóknak is cgy~egy könyvtára és ünképzőköre,
a Jllelyekre bövebben nom terjeszkedhctem ki,l)
,

XIII. FEJEZET .

Államsegély iránti

,

szerződés .

A számos intÓí:~kec\és közü!, melyek él XIX·ik századbo:tll lör·
téntek, a legiényegesebbeknck is csak az érintésére szorítkozva
megcmlitendő; Az igazgatói ltivatal viselése, melyre az igazgatót 11)32.
állandói ag, ettől kezdve I 8ü4-ig 2- 2 azóta 4 - 4évre választja a főta·
nács; dektÍui tisztség, mely a papnevel őintézetre nézve WOO. jan.
l·től választatott külön, addig a püspök lévén ennek igazgatója.
Az isk. torvénJ'ck él megelőző végzesek összegyűjtése utún
1839·ben codifikáltattak és egyöntetűvé ·tétettek, többször újítva, mó·
dosítva 1870. év óta ki is nyomatnak. 2)
Az igazgató mellé ugyancsak 18494bcn tanvczetö tanár (paeda.
gogarcha) állíttatott, de 1852. szept. 14én e két hivatal ismét egyesittetett.
I) Az ifjusági könyvtál' és olvasó lál'saság történetét megirt..'\. Kozma
l·'el'encz. Az ér deklődők e becses milhól bö ismel'clcl mel'Ílhelnek.
2) Az iskolai tör'vúnyek legel6ször 1626. áp r, 10-én hi ..detlcilek ld s a
m:ül'iculáha he is irattak, (Ic bc\(ötéiiko l" a levelek i'zélei levligalyún, a 5z0veghöl annyi kiesett, hogy teljesen cl'thetetlennó vált, Fusa.• '. sch. l. 43. l.
8 maldc. végén rövid l,ivonathan cgy nehúny pon t idózve van t Exe
\'cled matr-icula leges colleclae. ez, alatt, pL
L Silentium alatt senki se lánnázzon.
IL Muzsikát a diákol, se ne tm"L<;aoak, su ne jáczodjanak.
III. T isztességes tá.rsaságokba járjanak.
I V. A gyakori exc111'siolttól óvakodjanalL
V. ~zcl'(~lmes énel,okut ne ir'jam\-k, ne énelwljenek. se ne ldildjenelc

VI. Kál'iyázni nom szabad,
VB Katona mlnH ne vi!:lf"Jljenek.

•
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Ncvc!és/igyi bizottság szerveztetett 1842-ben, mely minden ta11> nevelésűgyi j{érdésben véleményt és javaslatot ael . Ennek el50
~eSgyzője Káli Nagy Elel<, a későbbi főgonc!nok volt, kinek remek
J"e al,zű]{öJlyveit még mOSt is érdekes olvasni. [,ár hogy e bizottsáo'
o'

'működése az Lijabb időben kis körre 5zorúlL

o

]óltevök emlékére minden 5-ik évben emlékünnepély tartása
szintén 1842-ben hozatott be. A szabadságharcz után az első íly
ünnepély 1862-ben tartatott meg.
Az 1848- 50. években a tanítás csak a helybeli gyermekekre szorítkozott. Minden fegyver fogható tanuló honvéd lett, nagyon sok a csatatéren maradt, a kollégium épülete előbb az enyedi,
járai stb. menekültek szállása, majd a 'honvéclek s végre az osztrák
katonák kórháza lett, úgy, hogy csak 1850. nov . l-én lehetett újból
megkezdeni; addig hol a redoutban, hol a régi sütő- és p~ispöki
házban nyomorogtak.
E században a leggyőkcresebb reformok az 1856- 57-ik évben
történtek. Az iskola az Entwurf követelései szerint rendeztetett, sok
régi intézmény eltöröltetett, az eddigi 5 r. tanári áUás 8-ra emeltetett.
Legfontosabb változás a gímnáziumot illetőleg a vaUás- és
közoktatásügyi miniszter úrral IS90-ben kötött szerződés.
Főhatóságunk belátván, hogy minden ereje megfeszítésével
sem képes a főgimn.-t az 1883 évi középiskolai, tö rvény követelményei szerint rendezni, igénybe vette az országos törvény. azon
kedvezményét, h~gy önrendelkezési joga fenntartásával az állami
segélyt elfogadja. Ily alapon Erőclí Béla tankeri.ileti fóigazgatóval,
mint e végre kiküldött kormánybiztossal, a szerződés megköttetvén
s azt gr. Csáky Albin miniszter úr 1890. decz. 26-án 56028. sz. a.
megerősítvén, a 7700 frt évi segély 1891. jan. l -től folyóvá {étetett.
A szükséglet főösszege 17900 frt, ebből 10200 frtot fedez az
egyház, a többit az állam. Ezért köteles az egyhftz az igazgatót és
rajztanárt is beleértve 10 rendes tanúrt tartani, egyenként 1000 frt.
fizetéssel és 300 frt lakáspém:zel, vagy tenn~szetben való megfelelő
lakással, az igazgatónak 200 frt. igazgatói pótlék kal, két oldeveles
h. tanárt 750 frt, tornatanítót 300 frt, énektanítót" 150 frt. fizetéssel,
továbbá két iskolaszolgát) gondoskodni a könyvtár és tanszerek
gyarapításáról s az iskola egyéb vegyes szükségleteiről. A7; ujonn~n

•
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alkal mazott I'. tnnúrok I.::ét évi p róbaidő re alknlmaztatnal.:: 800 frt.
fizetéssel és 150 frt lakáspénzr.cl, dc próbaévcik szolgálati éveikbe
beszámíttatnak. .A. 10 rendes tanár !<özű! ötöt az egyház választ,

ötöt pedig nyilvános pályázat útján fl tanári test(í]ct és az E . 1<.
'T anács meghallgatása után, a V. K. M. nevez ki. A h. tanárok ,
torna- és énc1<tanító ]< allmlmazása az egyház joga.
.
yVlassics Gyula vallás- és közokta tásűgyi mi niszter úr belátván, hogy az évi 7700 rrt. segély a megszaporodott szükségletek
fedezésére nem elég, a Kuncz Elek tankerületi főigazgató jóakaratú
ajánlatára 1898. máj. 14-6n 24869. sz. a. új sze rződést kötött. E

szerint a szükségl'Jt fJösszege 36,435 forint, melybő\ 16,000
frtot az állam aci. - E zé rt ti tanárt az egyház előterjesztésérc,
de jelöléséhez nem kötve, mindenesetre azonba n unitáriu s vallásúak
közlil, a miniszter nevez ki. Fizetések: 2 tanáré 1800, 2-é 1600, 2-é
1400, 2-é 1300, G tanáré 1200, quinquenniul11 5-ször 100- 100
[rt. Lakáspénz 280 frt, illető l eg az 1400. fokozaton s ezen feWI
300. frt., vagy természetben lakás. H itoktatónak 400 frt, tornatanítónak
800 frt és lakáspénz 245 frt. Két helyettes tanár fizetése 800 frt,
lakáspénz nélkül. Igazgatói pótlék 200 frt. Egy isk. szolga fize tése
300 frt, lakbé r 100 fr t, második szolgáé 250 I'l't, lakbér 100 frt.
Könyvtárra és tan szerekre évenként legalább 1000 frt fordítandó.
E fokoza t szerinti fizetés teljesen 190 I. jan. l -től tétetett foJyóvá.
XIV. FEJEZET.

Kollégiumi felügyelő gondnokok, igazgatók és tánárok a b. magyar-útczai kollégiumban 1718 - 1901-ig.
a,

F e lű gyel éS

gon d n o k ok .

A mint fenncbb ~ má r emlitve volt, a kolozsvári kollégiumnak
1778-ig az elddézsia gondnokai voltak 'a felligyelői. A főtanács ekkor
tett előszőr külön f. gondnokokat, kik azóta élethosszig választva,

az iskola összes ügye nagy előnyére, lelkes buzgósággal töltik be
ti sztüket.
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Vitték pedig c lis;det:
Su k i 1,lÍszló
Szentiványi Sá muel
Sala Mihály
K. Nagy Lázár

•

1778- 1702.
1792- 18 12.
1793- 18 12.
1807- 1836.
1807- 1822.
Púkei János
P. Horváth Ká roly
18 12- 1815.
Si rn én Elek
, 18 15- 1845.
18 15- 1831.
Lázú r Sa rnu
1832- 1838.
Saln Mihály
1838- 1843.
Iszla i László
gr. Bethlen Ferencz 1838- 1875 .
Pata ki József
1843- 1802 .
1845- 1850.
Istvánfi János
Pákei L aj os
1856- 1864.
Brassa i Sámuel
1862- 1807.
I(a ronka László
1862- 1864.
Fejér .MártóÍl
1864 1865.
1866- 1890 .
H ajós János
•
1873 -- 1876.
Berd l! Ara n
1877r"': ő v ú ri Lúsz!ó
P. H orvúth l<álmún 1877- 1802.
Koz ma F'erencz
1802Fekete Gábor
1896b., Igazgatók.

Dr. Dimén Pál 1090. febr. 15- 1720. jan. 4-ig.
Szentábrahúmi ivlihály 1720 jan. 5-- 17:j8. m{lrcz. 3 1-ig.
J\ g l~ Istvú n 1758. ápr. 0- 1784. j uJ. I -ig,
l ,úzúr István 1784. j uJ. 1- 1708. jan. 29-ig.
Púkei J,ózsef 1708. feb r. 1- 1802. febr. I 3-ig.
h:örmüczi János I) 1802. jun . 2 7 - 1 ~ 1 2. jul. G-ig
·~·.'\ o l nos Dáv id [ 8 12. j u l. (j
li:;:;2. aug. 23-íg.
I) !\i\\'rniiczi J {lIl osig a. püs p ii llők gY:'lk r'an vo ltak ('Sy:<:zl'l1! mi nd igazg.
tan;'lI"ok is . Az :I Sb?, é vi "Zel"Vezet :<:zNi II I a p iis piik a papllt"1\'eW inlé;l.c l
igazg:llúj:l voll 1 ~99~ i g.
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Szél~ely ;\Iiklós 1832. aug. 26 - 1836. szept. l2-ig.

Székelv Sándor 1836. szept. 12- 1838. szept. l-ig.
~ Brassai Sú nulel 1838. szept, 1840. szept. l-ig.
Székely .\lózes IS-Ul szept. 1- 1845. szept. l-ig.
Brassai Sámuel 18 -1-5. szept 1-18-1-7. máj. l-ig.
Székely i\lózcs 18 -1-7. maj. 1- 1852. szept l-ig.
Berde Aron 1852. szept. 1- 1857. szept. I-ig.
Kovácsi Antal 1857. szept. 1863. szept l -ig.
Nagy Lajos 1863. szept. l - l S6 / , szept. l-ig.
Benczédi Gergely 18G7. szept. 1- 1877. szept. l-ig.
Km'ács János 18/7. szepl. 1- 189l. szept. l-ig.
lár Piti 1891. szept. 1- 1893. szepl. l -ig.
Boros Sándor 1893. szept. 1- 1900. jun. 28-ig.
,

Dr. Nyiredy Géza ideig!. ig. 1900. juJ. 1- 1900. okt. 3t.
Dr. Gál Kelemen 1900. no\'. 1-

C., Tanárok. I)

•

Dr. Kolozsvári Dimén Pit11G90. febr. l j - J720. jan. 4.
Keresztúri Sc.'Í.muel 1711. febr. 1- 1 { 19. dccz. 1-1-.
Szentábrahámi L. ~lihál.r 171 6. febr. 2 7- 1758. márcz 31.
•
Dr. Geyzanovits János 1720- 1 ( 26. s. tanár, 1720- 1720.
akadémián volt, 1730. marez. 3 1-től 173-1-. máj. 12.
Nagy György 1727. máj. ,)- 1731. május 20 s. ta nár.
Nagy István 1725. jan. 23- (?) s. tanár.
Agh István 1737. okt. 1- 1786. jan. 21.
Pálfi Beni ámin 1741. jul. 8-1771. máj. 28.
Fejérvár)' Sámuel 1758 . deez. 13-- 1770. juJ. l .
Lazar Istvan 1776. jan. 20- 18 11. okt. 7.
Nagy György 1776. npr. ü- I 7 ( I. JUIl. 12.
•
Geyza József 1781 - 178 2. jan. 1. _

II A tanárok és igazgatók Czoni JI' István. lI i,, 1. 8 ccl. ut/In 1:;tiziih'c
\":l.llnak 1 ÖGG- t úl - li 7 ~ ., illetve lS3S--ig Szel,ch' S,indOI' Lll it.h ia valhis (i)1-lÜ'"
llelel E,.MI~bcn (,z nHin~ben , Koloz,wá:', 1839

•

-o
Iv

Alárkos György I 78.J, jan. 11.-

1813. nov. 26.

Pákey József 178,), apr. 20 - 1802. rebr. 13.
J\agy Zsigmond 1792. márez. 17- 1811. okt. 22.
r<önnöc;;;y János l 797. nov. 29- 18 t 4. szept. 1.
Hí%i Júnos 1805. clecz. 1-- 1832. szept. 1.
i\/011105 Dávid 180ö. dccz. 1- 1836. aug. IG.
SyJvesz tcr György 1815. febr. 1- 1829. máj. 14.
Székely t>.liklós 18 14, szept. 18- 1838. S7.Cpt. l.

Székely i\ lózes 1832. nov. 11 - 1862. aug. Il.
Szabó Sámuel 1830. szept. 1- 1832. szept. l.
Aranyosrákosi Székely Sándor 1832. szept. 1- 1845. szept. 1.
Brassai Sámuel 1837. febr. 8- 1848. !lov. 15. 1859. szept.
1- 1862. szept. l-ig.
KrÍí:a János 1840. szept. 1- 1875. márez. 26.
Berde Áron 1842. szept. t - 18GG. szept. 1.
Jakab József 1848. szept. 1- 1848. okt. 30 .
.\Iikó Lőrin<;z 1847. jun. 1- 1872. márcz. 10.
Kovácsi Antal 18;)2. szept. 1- 1854. szept. 1. s. tanár. 1856.
szept. 1- 1892. jan. G-ig r. tanár.
Botitr Ferenc;;,: 1854. szept. 1-- 1856. szept. l-ig.
Bedő Dúniel 1854. szept. l - 185G. aug. 17. s. tanár.
:\Im'osi Gergely l 85(j~ szept. 1- 1857. juJ. l. s. tanár, 1862.
szept. l- lSGG. szept. l. r. . tanár.
Pap :\lózes 1857. szept. 1- 1891. szept. l-ig.

:-.'agy Lajos 1857. s"ept. 1- 1000. okt. 30.
Ferencz József 1859. szept. 1- 18 76. szept. I.
Buzogány Aron IS.)f), szept. 1- 1868. szept. I.
;\Iarosi G'ergeJy 18G2. sze pt. 1- 1866. szept. l-ig.
Simén Domokos l 86G. sze pt. 1- 18 78. szept. 9-ig.
Ben czédl Gergely 18nG. s7.ept t Uzoni F. Gilbor 18Go. szept 1- 18/0. nov. 4.
l"': ováes János 1872 . sze pl. 1•

Dcr7.si JÓ7.sc f 1871. szept. 1- 188 1. s7.epl. I -ig.
Ulár Pál 18 73. szept 1Péterll Denes 18 76. szept lDl'. Hajós Béla 1875. szept. l - I S7n. S7.Cpt. l -ig.
Boros György 1878.- szept. 1-

•
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Mózes András 1881. nov. 1•

Dr. Nyiredy Géza 1889. szept. 1.
Dr. Gál Kelemen 1891. szept. 1.
Péterfi Lajos 1892. szept. 1- 1893. jul. 1.
Perédi J,ózsef 1893. szept. 1- 190 l. márez. 1.
Nagy Gyula 1891. szept. 1Boros Sándor 1888- 1891. máj. 27. s. tanár. 1891 - 1900.
jun. r. tanár.
•

XV. FEJEZET.

Kolozsvár Szentpéteri iskola.
A kollégiumon kivül Kolozsvárt aSztpéter nevü kűlvárosban
IS volt az unitáriusoknak egy algimnáziumok azon a helyen, hol
•
most az Erzsébet-aggház fekszik. Ebben a tanulók a 10gikáig tanultak s akkor a kollégium ba léptek. A két intézetet a hívatalos iratok n nagyobb iskola u és n kisebb iskola", "lüilvárosi

iskola" czímek alatt különböztetik meg. Fenntartója ennek is az
ekklézsia.
E külvárosi iskola 1626. előtti, körülményei ismeretlenek;
, igazgatói, taDárai is csak ez év után említtetnek - hiányosan az anyakönyvekben, honnan neveiket . 1661-ig Uzoni F. István is
kiirta. Ez igazgatók vagy a kollégium végzett jelesebb diákjaiból,
vagy a külföldi akadémiákon járt fia.tal tanárok közül neveztettek ki.
llyenek voltak: '1)
1., Ilyefalyi Demeter, a ki meghalt 1633. okt. 24-én.
2., Bonyhai György, kineveztetett 1636. jun. 24.
3., Gáltövi (Guthi) András csak pár hóig, mert aug. 3-án
visszament a kollégiumba.
4., Árkosi Gábor kineveztetett 1638. aug. 21-én. 1639. máj.
,28-án papnak ment Arkosra.
5., Kilyéni l<. György 1639. máj. 28-tól- l 641 . juJ. 29-ig. Ek.
kor Akadémiára küldetett.
6., Angyalosi lstván 1631. aug . 3-t61•

d Uzoni 1<' . .J. His t Eedes. Kozma i\1. fél e példány ll. köt. 229 J,
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,
7. Baranyai Péehi András (Andreas Barovias Péehi) két évig
- volt itt reetor, honnan 1644. máj. t 8·án a kollégium Seniorána!<
választatottt
8., Kereszturi Demeter, mint Sztpéteri rectOr latin orátiót tartott Dálnoki Mihály kollégiumi rector felett 1647. npr. 28-án.
_
eO'jretemekre
o
9., Br. Rá!<osi Boldizsár 1651. juJ. IG-án külföldi
ment, honnan orvosi diplomával jött haza. 1654 1657. febr. 3-ig a
s7.tpéteri iskola ig. tanára volt s ekkor a kollégiumba ment át tanárnak, és 1661. óta rectornak, de orvosi nagy elfoglaltatása miatt
nehány év mulva erről is lemondott. I)
tO., Szentiváni Márkos Dániel 1657. febr. 4- 1659. okt. 20-ig
Akadémiára küldetett.
ll., Árlwsi Ferenez 1659. okt. 21 - 1661. ápr. 10.
12., Enyedi János 1661. ápr. 20-j ul. 18-ig.
•
Két utóbbi Akadéllliákon járt S az !661-ben Llralkodott pestisben halt el. 2)
Uzoni F. István több recto r nevét nem említi. l'vlegjegyzése
szerint ezután él "nagyobb iskola u lectorai sorra kormányozták a
szentpéteri iskolát. Az anyakönyveket átvizsgálva, a fent elősorolt
neveket és adatokat eredetiben 01vasta111 - kivéve Pechi Andrást,
ki azt hiszem, tévesen vétetett fel.
166 1. után azonban a pzentpéteri iskolánál alkalmazott reelo!'t
vagy tanárt említtet ni nem találtam. Ebb ől azt I,övetkeztetem, hogy
Szen tpéteren a gimnázium 166 1~ben megszi.int és csak az elemi iskola
, maradt meg tovább is.
Ezt igazolja az allyakönyvnek 1666. decz. 4-én bei rt következő adata is: ' " Larclner Dániel ezelőtt nehány évvel 6 frtot testált
volt a Szentpéter-külvárosi diákOk-nak, de mivel ott már diákok nincsenek, az ek kl ézsia előljárói a dIákoknak adták." S)

I) Ez az az ~ El'(l é lyi ásll·ononHlHD . kinek Fl'aknói \'illllQ'{ ogy i6áS-oan
kiadoit naptárát fedezle fel s a kil'ól azt il"ja, hogy Iszeln él}cl'ól cs Illunl;á,,s ágál'ól scnllui egyebet nem tudunk_. Magyal' J(önY\'szclIlle 1878. 261. 1.
~t Hajtok lli\'íi l m ég Beke Dániel es Jál'ai Jáno'i püspökök, Hávius
(Sz őrös) ~Iályás lelkész, D,'. l)alnold L61'i ncz és Al'l;osi Belledek tanál'ol, le tt el, ez évben a I'ettcnetes jál'\'ully áldozatai. ·PI·OI. Parl. COllsj.:l. 190. 1.
lj 1.:isd. Fa,>(·. I '. Scho!a" l. TI. 233. l.
•

•
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Ezzel befejc:.:zük e vázlatos történetet. Egy utolsó pillantást
vetve inté,z etünk negyedfé] sza7.aclos Illllltjara, lehetetlen újból is a
legmélyebb hilla érzelmével meg nem cll1 lélwznünk azon vezérekröl,
kik a 501';:5201' fenye.s: ető veszélyek közt bölcs előre látással, mérséklettel és a viszonrokhoz okos alkalmazkodással, az önbizalom,

összetartás és ~'lidozatkészség ébresz tésével ,intézetlinket megtartották, a jóltc,'ők ezerei ről. él i<:: ik il mcgtar tást biztosították.
:-\ régi éplíletet újjal, az egy ko ri kunyhót fényes pa lot ával~
cseréljük fel. .-\tkö!(özik-c az új otth onba az elődöktől ápolt szellem,
mely il felekezeti érdeket m indig egyeztetni tudta a hazafi as erdek•

kel, a haladó kort II természetes fejlődés törvényével? Nemcsak
tanítani, de nevelni is fog·e az új intézet annyi hálás tanítványt,.
buzgó és áldozatkész hívet, lell,e5 és munkaszeretű hazafit, mint a
régiek? E kérdésekre a feleletet a iö\'ő fogja megadni .
•

•
•

•
•

