
V. RÉSZ. 

IGAZGATÁS. 

I. feiezet. 

Az igazgató. 

János Zsigmond 1568 juniusában adja ki azt a rendele
tét. melIyel a templomok. hivatalok és közvagyon használatát 
a magyarok és szászok között egyenjogulag közössé teszi. 

Ez a rendelet az alapja annak. hogy az igazgatók kezdet
től a 17. század vége feléig (Jövedécsi volt az utolsó szász.) nem
zetiség szerint váltották fel egymást. Ettől kezdve azonban 
nincs több szász (illetőleg német) nemzetű igazgató. 

Az igazgató hatásköre. hivatali teendője kezdetben nem 
volt szabályozva. A gyakorlat alakította ki úgy. amint a 19-ik 
század elején Körmöczi püspöksége alatt készült első igazgatói 
utasításban formát ölt. Sok tekintetben az igazgató személyi tulaj
donságailól. tudományos irányától és készültségétől függött. hogy 
az iskola életét és tanulmányi rendjét a maga képére formália. 

Az igazgató kezdettől fogva a 19. század elejéig a theo
logia tanára volt. Teendője volt : az ifjúságot nevelni. a tanul
mányokat. tanárokat vezetni és ellenőrizni. szóval a kormány
zás és igazgatás. Ha a cétus dolgaiban valamit nem tudott 
egyedül elintézni. kikérte kartársai és a plebánus tanácsát. Ha 
ezek sem tudtak a kérdésben dönteni. akkor a papok és a 
városi tanács urait kérték fel birákul. kiknek iléletében meg 
kellett nyugodnia az ifjúságnak. mert rendeleteik törvényerővel 
bírtak. Ha ebbe valaki nem nyugodott bele. Ie kellett vonni~ 
következményeit. Igy történt 1632 nov. 26-án. miko~ ~. vároSI 
tanács a papokkal megjelent a Köpeczi Miklós fonok s az 
igazgató között dúló egyenetlenség lecsendesítésére. ,ami a~o~
ban nem sikerülvén. a magyar diákok 45-en elhagyta~ az, mte
zetet s többé nem tértek vissza. (L. Stegmann JoachimnaI.) 

• 
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Az igazgatói állás sokszor ütközőpont volt, részben a 
püspökség. részben a cétus felé is. minthogy a hatáskörök 
nem voltak szabatosan megh~!áro~va. és elkülönítve. A plebá
nustól való függés sohasem Jott kerdesbe. ha t. i. az igazgató 
nem maga a plebá~nus volt. ~~nne~ . okát Uzoni abban látja, 
hogy az iskola elso s~ervez?Je I?avld F~renc volt. mint plebá
nus s így mintegy atyja az Iskola nak. kmek hatalma a rektor 
felet! kérdésbe sem jött s szinte észrevétlenül álszálJott utódaira is. 

De más a viszony a püspökkel szemben. A püspök hatás
köre kezdetben csak a vidéki eklézsiákra terjed ki. a kolozs
vári ra nem. Ezért olvassuk pl. 1640 dec. 12-ről (Fasc. l. 212.). 
hogy a szenior és egy diák közötti ellentét elenyésztetése végett 
a püspök .. a plebánus úr képviseletében" (in persona Rdi Dni 
Plebanil az iskolába lép. az ügyet a rektorral együtt megvizs
gálja s döntést hoznak. Ezért terjeszti Koncz Boldizsár püspök 
1669-ben a kissárosi zsinat elé kérését : hogy a zsinat a kolozs
vári unitárius eklézsiától azok képviselői útján szeretettel és 
teljes tisztelettel kérje. hogy a helybeli pap mellett a püspöknek 
is adassék meg ama eklézsia gimnáziumával szemben a hatás
kör. hogy a tanulókat illetlen ruhában járásuk s más kihágásaik 
miatt meginthesse. hogy ily módon a mi vallásunk gyalázásá
nak. mieink megbotránkozásának ne legyen alkalma s az isko
lák rektorai a kihágókat ne védelmezhessék. Sok hatásköri 
összeütközésre adott alkalmat az igazgató és püspök között a 
mesterek rendelése is. Az 1681. évi jun. 8. ádámosi zsinat 
határozata e tekintetben : amely diákot a püspök a kolozsvári 
konzisztóriummal állásra küld s az nem megy. zárassék ki az 
iskolából és a főkonzisztórium engedélye nélkül ne folyamod
hassék sem papságra. sem mesterségre. A hatáskörök szabatos 
megvonásának hiánya az oka annak. hogy a kérdés ismételten 
szőnyegre kerül. Az t 722-i zsinaton megint tárgyalták. A rektor 
(Szent Ábrahámi) azt vitalla. hogy az állásba való kirendelés 
az ő joga. Ezzel szemben a zsinat a .. rektor jogának megröví
dítésével" meghatározza. hogy az elsősorban a püspökhöz 
tartozik. de a rektorral közösen meg kell beszélni. III a zsinat 
Szent-Ábrahámi val áll szemben s határozatában csendesítő 
szavakkal magyarázza. hogy meg kell értenie s elfogadnia. 
hogy dependeálnia kell neki is a püspöktől. (A kérdés részle
tesebb tárgyalását l. Szent-ÁbrahámináU 

Az igazgató hatásköre meghatározatlan voltát igen vilá: 
gosan mutatja az a kellemetlen összetűzés is. amely AlmáSI 
püspök. illetőleg az eklézsia és Kolozsvári Dimén Pál rektor 
között a 18. század első tizedében volt. (Részleteit l. Dimén
nél.) Dimén nem számolt el a Hollandiában gyüjtött pénzzel 
és követelte annak harmadrészét. Az eklézsia vezetősége so-
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kalta ezt. s ~övetelte a .. p~ntos számadá~t. ~idegség és ellen
ségeskedes allolt be koztuk. Ennek egYik kovetkezménye volt 
hogy az eklézsia nem adta ki a Dimén fizetését ; ez pedig 
nem tanítoIt, hanem orvosi gyakorlata után látott. Sőt diákjail 
is eltiltotta ismételten a templomi szolgálattól. A püspök panaszt 
ad be ellene s többek között azt is mondja: "talán tartana 
valami harmoniát, ha mindenek őkegyeimétől függenének, de 
hogy őkegyelme mástól függjön, sőt az egész eklézsiának is 
engedelmeskedjék, azt semmiképpen nem akarja cselekedni." 
Mikor deákokat mesterségre kell ordinálni, az nem mehet 
végbe veszekedés nélkül. Aztán kéri az eklézsiát, mutassa ki 
őkegyeImének "hatását", hogy "alkalmaztassa magát a szent 
gyülekezethez." A püspök egy másik panaszá ban felfüggesz
tésüket (őneki és Pálfinak) kéri, hogy "az én infringáltatott 
authoritásom is restituáltassék." A kebli tanács ülésén Dimén 
kijelentette, hogy .forumul az eklézsiát nem agnoskálja." 
Az ütközőpontok tisztán mutatják, hogy Dimén nem tiszteli s 
nem fogadja el a püspök hivatali tekintélyét, sőt az eklézsiát 
sem forumául. Söt egyízben azt mondotta: az schola az enyém. 
A rektor hatásköre hosszú időn át nem volt szabatosan ren
dezve a cétussal szemben sem. Azaz talán helyesebb, ha úgy 
mondjuk : a cétus régóta szilárdan megszervezett rendjére tá
maszkodva, olyan jogokat igényelt magának, amilyenekre a 
dolgok rendje szerint nem lehetett hatásköre. Ez a széleskörű 
autonómia helytelen értelmezéséből eredelt. 1665 január 18-án 
Koncz Boldizsár püspök alalt hozta a Főtanács azt a határo
zatot, hogy akiket a rektor a tógások társaságába felvesz, 
azokat a diákoknak is el kell fogadniok s a rektor, vagy he
lyettese akarata ellenére ne merjenek valakit visszautasítani. 
Ugyanez év szeptember 9-én a tanács urai mégis keményen 
megrójják a diákságot, hogy nem fogadták be azokat a novi
ciusokat, akiket a plebánus (t. i. az igazgató) méltó knak ítélt. 
(Fasc. II. 212. l.). 1693 februárjában egy felmerült esettel kap
csolatban a konzisztórium határozatot hoz s apatrónusok 
megerősítik, hogy ezután akik falusi mesterségből visszatérnek, 
vagy valamely más okból az iskolából eltávoztak, de oda újból 
visszatérnek, "a rektornak joga és hatalma legyen azokat fel
venni, vagy visszautasítani ; s ha felvette, róluk saját belátasa 
szerint intézkedni." (Fasc. Il. 545.). 

1734-ben történi Szent-Ábrahámi alaIt, hogya cétus nem 
akarta elfogadni az igazgatónak egy fegyelmi ügyben a ma
gáétól eltérő határozatát. Az ügyet a konzisztóriumnak k~lIelt 
eldöntenie, amely kimondotta, hogy igenis a ~ektornak Joga 
van a cétus ítéletét felülbirálni, megváItoztatJ1l s ez ellen ~ 
cétusnak nincs joga felebbezni, hanem meg kell nyugodm. 
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Ugyanaz a konzisztóri u.m, m~ly a lázadó diákokkal szemben 
igazat ad a rektornak, kImondja azt is : "a szekundánusok iránt 
pediglen ennek utánn.a !egyen ~ rektor és professzorok őke
gyeImeknek szabadsagaban, klt akarnak exaktornak tenni 
akár deákot, akár szekundánust. (Fasc. V. 24 32.) (L. bő: 
vebben Szent·ÁbrahámináJ). 1749-ben a diákok forradalmat 
szítotlak a rektor egy intézkedése ellen s megint a konzisztó
riumnak kelleti közbelépnie az ügy elintézésére. Hogy a cétus 
mennyire éberen őrködött igazi, vagy igényelt jogai megtartása 
érdekében, mutatja egy 1695 évi dec. 9-i határozata, melyben 
súlyos büntetést (1 frt 20 kr.) szab arra, aki ügyét ét rektor elé 
'viszi, mielőtt a cétusban tárgyalnák. Kolozsvári Dimén ' Pál 
rektor alat! a konzisztórium azt a törvényt hozta: akinek szo
bájában dohányfüstöt vesznek észre, annak hospese 25 num
must fizessen. Ezt a törvényt a cétus csak feltételesen és azzal 
a módosítással fogadta el, hogy ahospes előbb igaz lelkiismere
tére tegyen hitet, ki füstölt s az büntettessék, mert különben 
ártatlan szenvedhet hibás miatt. (Fasc. Ill, 21.). 

Az igazgatói hatáskörnek e rendezetlenségében valóban 
ideje volt, hogy végűl valami törvényes norma állíllassék fel. 
A 18. század embertelen áriánus üldöző viharai között erre 
nem gondolhattak. Csak akkor kerülhetett sorra, mikor il. Jó
zseffel megértő, felvilágosodott kormányzati szellem köszöntött 
be s nem kelleti többé az intézetnek létét féltenie, mikor Suk i 
alapítványának életbelépése folytán nem kellett tanárnak, tanuló
nak napi munkájával megkeresnie élelmét s nem kellett éhez
niök. Lázár István alatt megkezdődött tehát egy belső szervező
munka s ez még tudatosabb célszerűséggel folytatódott Kör· 
möczi alatt, aki, míg egészsége teljes volt, egész sor értékes 
utasítást és rendszabály t foglaltatott törvénybe. Igy alkotta meg 
1815·ben az első igazgatói utasítást. 

Különben a rektori útasítás elkészítésére okul szolgált az 
a körülmény, hogy a püspöki és rektori állás Lázár Istvánnal 
különvált. Alkalmi oka azonban egy igen kellemetlen össze
szólalkozás volt, me ly Körmöczi püspök és Molnos igazgató 
között történt, miről Körmöczi és P. Horváth Miklós közti bi
zalmas levelezés ből értesülünk. Molnos ugyanis Körmöczi ren
delete ellenére nem jelentette a kir. Iiceum igazgatójánál, hogy 
bizonyos diákok még nem végezték be a kurzust, tehát nem 
vehetők fel. "Bizony makacs nyakasságot és füstet tapasztalol< 
a jó Molnosban írja a püspök hogy a~ én .. s az .. ítél.?
mester szavait s javallásos útasitásail nem teljesItette . A puspok 
tartott tőle, hogy ifjaink a kizárás miatt elidegenednek valM
sunktól s státusunktól. Miért vagyok én superintendens seho· 
larum? Meddig terjed ~igyázatom és miben? Mert én örökös 

Dr. Gál Kelemen : A koloZ8v6ri unitár ius kollégium történele, 28 
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collisioban voltam praedecessorommal (lázár J.). de nem az 
effélékben s ilyenbe ~em is szóltam intimatumai ellen". Ez az 
eset indította a püspököt, hogy a rektori útasítás elkészítését 
elővegye s nemsokára ft Főtanácson letárgyaltassa. Az HSl5 
évi Főtanácson beadták a javaslatot, melyet Nagy Lázár. Na&y 
Mihály. Sala Sámuel. Molnos. Szabó Sámuel és Barabás Dá
vid tagokból álló bizottság vizsgál meg s ajánlatára a Főtanács 
elfogadja a következőkben: II 

• 

A kolo%8uárl kollegllomnak Reclorát illet6 instructio. 
Akollegyom immediatus feia a Rector. Felelte vagynak a Superinten

dens. Mlgs. és Tkts. Fő és Inspeclor Curator urak és a Conslstoriumok. kiktől 
illő függéssel lenni tartozik. Törekedése foglalatja a jó nevelés kieszközlése. 
- Jónak mondható ezen nevelés közelebbről. ha az a közönséglől béveU é •. 
fennálló törvények szarént vagyon. tágasban pedig. ha az ember rendelteté
sével s különösen minden polgár .céljával megegyez. Azért köteles: a) a fenn
álló törvényeket megtartani és megtartatni; b) Ha azokban valamely fogyat
kozást tallasztalna. mely szerint azo~ törvények és tanításbeli szokások nem 
volnának eléggé a cél és megváltozolt környülállásokhoz alkalmaztatva. azt 
elsőbben a Tkls. Inspector Cura tor uraknak. professor b!rsainak is jelenteni. 
e ha kisebb momentumú a dolog. azok egyetértésével a szükséges változást 
megtenni. a Consistoriumnak helybehagyás végelt jelenteni; ha pedig nagyobb 
momentumú. az Inspeclor Curatorok vélekedésével együtt a Consistoriumnak 
eleibe adni köteles. hogy ez a szükséges változást meglegye. - Minthogy 
pedig minden nevelés főképpen abból áll. hogy a nevelendők a tudomá
nyokban és a jó erkölcsökben gyarapodást vegyenek s ezekben a kollegyom 
Reclorának hivatalos segéd I Jévén egyenként minden professorok. köteles a 
tudományok és jó erkölcsökben lehető gyarapodás bizonyo8abb voltára nézve 
hónaponként legalább egyszer professor társaival consessust tartani s velök 
mindenről atyafiságosan egyetértéssel. minden jobbílhatások s hasznosabb 
kinézések; s azon nevelésbéli nemes tárgyak bizonyosabb elérhetése eszkö
zeiről e m6djalról tanácskozni. határozni s egyesült erővel s egyetértéssel 
teljesedésbe venni. Magára nézve pedig 

l. A tanftásra nézve. 
Arra vigyázni. a) hogy a tudományok és leckék mindazoktól.. kiknek 

a tanilás kötelességek szorgalmasan tanillassanak a törvények által klszabot.t 
órákon és időkben: oknélkül való vacaliók. feriák. leckére meneteltől valo 
dispensatiok ne adassanak. Azért ha valamelyik professor vagy praeceptor 
betegsége. vagy egyéb akadály mialt leckére nem mehet, tartozzék azt e!ő~e 
a ~ectornak megjelenteni s a reclor a leckét vagy maga személyesen . klPo, 
toba. vagy más által kipótoltatja. Azon esetben pedig. midőn valamelYik .sok 
Izben hir nélkül elmulasztja a tanítást. ha praeceptor. mindjárt illő fenylfés. 
valJY ellyéb büntetéssel megbüntetni. ha pedig professor. a Super/nten
den~nek. vagy a Curatoroknak. sőt a t'erhesebb és gyakrabb esetekben e 
Consistoriumnak is bejelenteni tartozik. Az innepek előll veló va~ egyéb 
fe riaMt is csak az Inspeclor Cura torok egyetértésivel e törvényektö meg
határozott módon és időben adja kl. n 

b) A tanitásban köteles arra vigyázni. hogy nem ekárml. henem . azO 
tudományol, tanillassanak. melyek a törvények állel k/szabetlak. Mmden 

II Közlöm szószerint mert tudomásom szerint sehol lern jeleni mell· • 
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protessorok a magok cursusaikal elvégezzék s egyik Semesk rbeli leckékel a 
másba ne vigyék állal .. ho~ 08zlán valamely lanil?n~ó annál fogva elma
radjon. Ha valamely Jly hibái lapaszla l~a. azl mmdJárt megorvosolni. ha 
különben nem lehetne. a relsc5sé~ állal IS el ne mulassza. AcIassis prae
ceptorokra nézt pedig azokat. mm~en Semest~rnek az elején hivassa ma
gához. s mindennek.. hogy mit tamt~on cIasslsába. sza.bja ki . úgy mint a 
törvény tartja; a tamtás folyamatban IS szorgalmatosan Vigyázzon. hogy azok 
mit. miképpen és vajjon jól tanitnak-é? Azért elasissaikban gyakran for
duljon meg. midc5n a tam tás vagyon s ~a yalamely. fogyatkozást tapasztal. 
azt azonnal jobbíIsa meg. Hetenként ket-ket ExercltlUmokat és Stylusokat s 
néha extemporaneusokat ls készíttetni el ne mulassza s azokat a praecepto
roktól is ottan ottan magdhoz vitesse. hogy lássa. valljon azokat a prae
ceplorok jól corrigálják-e? Nagyobb vigyázhalásért még a tanulás kezdetiben 
határozlassa meg. hogy melyik professor melyik elassísra vigyázzon s ügye
lellei légyen. hogy azok a magok Inspecliojokat szorgalmasan folylatni el ne 
mulassák. 

c) Midc5n az examenek ideie következik. a Consislorium által rendel
tessen ordinarius censorokat, azok tartatások módjáról az Inspeclor Curato
rokkal értsen egyet. azl írja seriesbe s nehány exemplarokat íratván azokat 
küldözze kí azon atyánkfiaihoz. kik az examenre vagy megjelenni szoktak.. 
vagy annak folyását tudni kötelességek. Irasson conspeclust a tárgyakról is. 
melyekbc51 az examen adatik: azokat az examen folyama alatt a censor 
uraknak exhibeálja. Vigyen jegyzést a feIeletekről és a censor urakkal és a 
professoratussal egyetem ben készítsen classilicatiót, a praemiumot a cIassisok 
száma szerént ossza lel és adassa ki. ezt a Protocollumba írja fel és annak
utánna a Consistoriumnak adja bé. hogy lássa a Consistorium mindazt, mit, 
mindazt, miképen tanulta k és tanítollak. Az eKamenek pedig a legnagyobb 
illendóséggel tartassanak. Ezek végzc5désekor ha talán oly rossz magavise
letű ifjak találtatnának a Collegiumban. kiknek nemcsak megjobbulá.ukat 
remélleni nem lehetne. hanem attól is kellene tartani. hogy példájokkal má
soknak ártanának. vagy oly csekély tehetségűek. hogy azok a tudományok 
tanulásába n magokat hijában foglalatoskodtatnák. ezeket béjelenteni a Censor 
uraknak ki\ teles. hogy ezek azon ifjakat vagy mesterségek tanulására birják. 
vagy különben is a Collegiumból kiutasítsák. 

d) A praeceptorok kinevezésében akár publicusok. akár privatusok 
legyenek azok. nagyon vigyázó légyen. az elsók kinevezésében a professo
ratust is hívia segítségUI és minden rendbéli elsc5ségre való vigyázás nélkül 
csak az olyanokat nevezze ki praeceptoroknak, kik nemcsak tanítani. hanem 
neueini alkalmasak 8 tanítványai környülállásira nézve megkívántató lulaj
donságokkal birnak, azokat tanítványai eleibe introducálja. azokat kama
rálkban és classisaikban is ottan-ottan látogassa meg. hogy tudja, ha valamely 
hiba esik. legollan megjobbítani. 

e) Cont/6k. orati6k a szokoll órákon minden héten tartassanak az 
ifjÚSág gyakorlására s a Reclor mind az ifjúság által a hibákat tétesse ki. 
mind maga tegye ki. hogy lássák. miként kellett volna jobban dolgozni. A deá
kokat templomban való gyakorlás végell ottan-ottan rendelje predicální. midőn 
a tiszl. papok által requiráltatik. Hogy az egyezség az Ecdesiával is ren n
tartass.ék. a templi rrequentánsokra légyen nagy vigyázallat. hog~ a t<:~plo
mot hiba nélkül gyakorolják s ha könyörögniek kelletik. alkalmatos ko~yör
gést mondjanak s a temetésre is kötelességek szerint megjeleniene~ .. Mldc5n 
valamelyik deá~ predikálni akar. annak praedicatioiát eló!,e VIZSgaIja meg, 
nehogy valame.y illetlenSéget mondion el. A CantusokaI IS szorgalmatosan 
gyakorollllssa. 

2S' 
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ll. Az erkölcs 'ennlarldsdra nkue. 
Ósszel mindjár! a tanítás kezdetében uálasszon juralusokaf és azokat 

eskettesse bé. hogy legyenek a vigyázatban segitői. Az oskola i törvényeket 
ol~lassa 'el az ifjuság elöli, hogy ludja minden a maga kötelességit. Akár 
a deákságl1'8k, akár a N. Secundániának Elöljárói változzanak, azok helyébe 
másokat választaSRon· De csak az olyanokat confirmálja. kik arra magokat 
mind ludományok, mind jó magokviBelete által quálilicálták. Tartson szoros 
fen~ítéket. a büntelések mindazáltal minden szelidséggel legyenek, valamint 
a tanulókkal való bánás egész emberséggel ualó. Mindenek lelell pedig a 
vigyázal legyen a legnagyobb, hogy amennyiben lehel, a hibázdsra ualó 
lehefllég eluétesse'R, Azérl vigyázni kell, l. Hogy a városon szerle-szél!yel ne 
járjanak ok nélkül. 2. A kapuk a szokoll órákon bezárassanak. 3. Ejjel is 
gl/akran látogassa meg ökel mind litkon, mind nyiltan. 4. A Locorum di
spositiókor, melynek 7-ber két elBö heteiben mindenkor meg kell esni, mind 
azért, hogy a tanulók azon hónap elsö napjára való kijöveteIre azáltal Ber
keniessenek. minihogy a jelen nem levök csak azon helyeket kapják, melyek 
másoktól megmaradnak, mind azért, hogy a szükség, s fáról jókor gondos
kodhassanak, vigyázzon, hogy hospeseknek olyanok tétessenek, kik jó erköl· 
csúek, ha mindjárt nem elsök is s ezeknek adja ki ez iri inslructiót arról, 
hogy miböl álljon kötelességek. 

Ill. Minthogy pedig nemcsak a lelket, hanem a testet is kell neueIni, alTa 
kell uiUl/ázni, 

a) hogy a szobák tisztán tartassanak, az ablakok ollan·ollan, söt min
den nap, midön lelellébb való hideg nincs, egy nehány minutumig meg
nyittassanak. 

b) A szobák mértékletesen {üllessenek, mely végre vigyázzon, hogy 
a hospesek idején, korán megszerezzék a szükséges fáI. Hasonló gondosság 
legyen arra is, hogy a szobáknak ivó vizek légyen. 

c) Nehogy a gyermekek a classisokban egymásután igen sokáig tar
fossanak, melynek mértéke rendszerénl egy óra. 

cl) Nehogy velek gorombán bánjanak, s egyáltalában a kinzásig soha 
se vezellessenek, hanem inkább, ha megjobbllhatatlanok, csapalIassanak el. 

e) Néha-néha a praeceptorok vigyázata alall recreatiora is bocsállas
sanak a szokott idökben. 

IV. A Collegium Oeconomica adminisfratiojára nézue 
vitessenek protocollumok, valamini az excessusok, úgy a Collegiumnak minden 
jövedelmeiröl s kötelességeiröl. Vigyázzon a Rector, hogy mindazon pénzek, 
melyek az Hjúságtól a közönség cassájában béfizelletnek, milyenek a Locorum 
T~a, Lignorum, Secessus, reparalionum sat. taxák a classis praeceptorok állal 
h,ba nélkülielszedessenek, minden classis protocollumáben feljegyeztessenek 
s azután a Collegium seniorának administráltassanak. melyeket osztá n a 
senior illö helyekre administráljon Mindezen jövedelmek a senior kezeiben 
menvén fö vigyázatol tégyen arra. hogy az oskolai törvények s Consistorium 
határozásai szerint amely pénzek ez vagy amaz végre fordíttatni határoz
taIIak, pontosan teljesíltessenek, azokról adjon számot, még pedig ily módon: 
-Minden esztendöben ft lizetendők Szent György napja előtt úgy szedessenek 
fel. hogy azokról való számadását akkor a Rectornak adhassa bs ; ez azt ~ 
Exactoria Comissiotól maga mellé kért két vagy három tagokka l megvizsgálja, 
ft dilficultásokat kilészi s osztán a finaliter Iiquidáltatolt Statusunk percep
torali. Prolocol\umába béírván a p 'aeceptornak administrálta'ja. Igy az. os
kolai eBztendő végével az elmaradt időről is. Nemkülönben cseleksz,k a 
sütö·házak provisorával és a bibliothekariussal is, kiknek számadások mind
azáltal ehez a terminushoz nem lesznek kölletve, hanem a provisor ugyan 
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minden három hónap végi vel. a Thecarius pedig minden esztendő végén szá
madolnak. Az ifjúság tulajdon jövedelmeire is vigyázni a Rector köleles
sége. Ilyenek a Sukianum beneficium. a hónaponként adatni szokott pénz, 
a patrocinium és az accidentiák. Vigyázzon a Rector. hogy ezek az ifjúság
nak a maga idejében hiba nélkül kiadattas8anak és mindenkor improto
collállassanak. Vigyázzon arra is. hogy amely diákok innepekre patronushoz 
kimennek. azok alkalmatosak légyenek. kötelességeknek megfelelni tudjanak; 
ezeknek praedicatioikat olvassa meg. hogy botránkoztató. vagy vallásunk 
principiumaival ellenkező kitételek ne légyenek. hogy a Collegium szégyent 
ne valljon miatlok és amely patrociniumot hoznak. annak a competaló részét 
a seniornak administrálják. Hasonló gonddal légyen a nyári deókokról s 
azoknak élelmekről. jövedelmeikről. hogy azokban hiányosság ne legyen. ez 
aránt az Ecclesia Primarius Curatorával is egyetértsen. A Collegium épületeire 
vigyázni és vigyáztatni. hogy azok ne romoljanak. vagy ha valamiben meg
romlotllilk. akikkel illik. jobbítani a Reclor kötelessége. 

Ugyeljen. hogyaromlások az Oeconomusok által mindenkor. midőn 
más lesz az Oeconomus, feljegyez tessenek és akik állalokoztatlek. megjob
bíllassanak. Ha pedig olyanok. hogya közönség cassájából kell reparáltatni. 
azt az Inspeclor Curator urakkal közölje és azután ha költség applacidálletik. 
igazíllassa meg. Nemkülönben a Collegium sütő-házait is. 

Hogya Colle8iumban égés ne támadhasson. fogadjon kéményseprőt. 
ki a kéményeket tisztán tar/sa. A kemencékre pedig az ifjak által oly gondot 
viseltessen. hogy azon veszedelem elháriloojék. A Co\leglum nyári meszel
tetésére (ogadjon jókor kőmivest. ki a Collegium szobáit a nyári hónapokban 
megmeszelje. hogy midőn az ifjuság begyül. azok tisztán találtassanak. 

Ez utasítás kidomborodó vonása rendszeressége. Az a 
sejtelmem. hogy Körmöczi munkája. Az igazgatói teendők négy
féle természetűek: a tanítást. az erkölcsöt, a testi nevelést és 
az iskola anyagi ügyeit illetők. Az igazgató összes működésé
nek summája: a jó nevelés eszközlése. A nevelés jó. ha az 
ember rendeltetésével megegyez. "Segédei· a professzorok. 
kikkel havonként legalább egyszer értekez/etet tart s a cél elér
hetése eszközeiről tanácskozik. A tanításra nézve: kötelessége 
ügyelni. hogy a leckék megtartassanak. ok nélkül való vaká
ciók ne legyenek. a tanárok kurzusaikat elvégezzék. a klasszis 
preceptorok tanítani valóit kiszabja. óráikon gyakran megfor
duljon. az általuk készített dolgozatokat (exercilium, stylus. 
extemporaneus) vizsgálja felül. a klasszisok felügyeletét a pro
fesszorok között ossza szét. A vizsgálatok idejéről. tartásáról. 
osztályozásról. jutalmakróI. censorok kiküldetéséről .. legnagyobb 
illendőséggel" gondoskodjék. Különös kötelessége volt a pub
likus és privatus preceptorok kinevezése s ügyelnie kellett. 
hogy ezek nemcsak tanítani. hanem nevelni alkalmasak legye
nek. A publ. preceptorok kiválasztásánál a tanárok véleményét 
is ki kelleti kérnie. Másik kiváló teendője a konciók és orációk 
pontos megtartása megbiráltatása és megbirálása. a diákok 
\?redikációjának előre megvizsgálása. Az erkölcsre nézve: isk. 
ev elején jurátusok választása. iskolai törvények felolvastatása. 
diáki társaság elöljáróinak megválaszlatása. fegyelmezés szelid-
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séggel le~en s úgy, hogy a ~i?ázás lehető.sége. elvétessék, 
éjjel is latogasson, a bennlakasI helyek kiosztasa, jó er
kölcsű hospesek kijelölése. A testi nevelésre nézve: a szo
bák tisztasága, jó levegője, fűtése, a gyermekekkel szem
ben szelid bánásmód, felügyelet mellett recreatióra vitele. 
A gazdasági vagy anyagi ügyekre nézve: a szeniori pénz
kezelés ellenőrzése, a sütő-házak provizorának három havon
ként és a bibliotekáriusnak év végén számadásának felül
vizsgálása, a Sukianum beneficium, patrocinium, accidenciák 
pontos kiszolgáltatása, a nyári diákok élelméről, jövedelmé
ről való gondoskodás, a kollégium épületének karbantartása, 
az ökonomusok heli változásakor a romlások számbavétele, 
feljegyeztetése, kéményseprés, kemencék tisztán és rendben 
tartásI'!, nyáron a szobák meszeltetése. 

Ugy sejtem, hogy ez az utasítás csak a gyakorlat által 
hosszú időn át kifejlesztett szokásszerű állapotokat és teendőket 
foglalta rendszeresen szabályokba s ez utasítás alapján a régi 
állapotokra vissza lehet következtetni. Az új ídők szelleme csak 
abban nyilvánul meg, hogy a fegyelmezés tekintetében a szo
lidabb és enyhébb s emberségesebb eljárásokat hangsúlyozza 
s ajánlja figyelembe. Különösen kiemelendőnek tartom, hogy 
az igazgató hivatali állását meghatározza, most történik 
először midőn azt mondja, hogy .. illő függéssel" lenni tar
tozik a püspöktől. fő- és felügyelőgondnokoktól és a konzisz
tóriumoktól, létesíti a tanári értekezletek tartását, ami a majd
nem 100 évvel későbbi módszeres tanácskozásoknak felel 
meg, előírja a tanárok akadályoztatása esetén a helyettesí
tést, a tanterv megtartása feletti őrködést, az órákon való 
hospitálást és .. oltan-ottan" az írásbeli dolgozatok felülvizs
gálását és a jóval későbbi "osztályfőnökség" eredetét is meg
találjuk benne. 

Mikor 1839·ben, később 1845-ben megalkották az iskolai 
törvényeket, lett volna alkalom az igazgatói teendők és hatáskör 
korszerű körülírására. De ez elmaradt. S amilyen széleskörű, 
szinte autokrata hatásköre alakult ki az igazgatónak a 17. és 
18. század folyamán, mig az igazgató megbizatása meghatá
rozatlan időre szólt, épen olyan szűkre szorult ez a hatáskör 
a 19. század harmincas éveitől kezdve, mikor a választás két 
évenként ismétlődött. Észrevette ezt nemcsak a kivülálló figyelmes 
szemlélő, hanem talán még hamarább maga a diákság is. Az 
1839. évi törvényelőkészítő bizottság munkálataihoz hozzászóló 
Vélemény írÓja .. az oskola politiája és adminisztratiója ~örüli 
fogyatkozások" között legelsőnek említi, hogy .. a rektor tekintete 
nem elég nagy", mert az ifjak helyeIrendezésben, patronusho~ 
bocsátásban vélt sérelmeik miatt .. hozzá úgyszólva veszekedm 
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felmenni" nem félnek. A • Vélemény" írója nem veszi észre, 
hogy a tekintély veszélyeztetéséhez önkéntelenül maga is 
járul, midőn az ítélőszékre vonatkozó nézetei az 
igazgató teendőit felsorol ván, különösen kiemeli, hogy "ítéleteit 
nékie egyedül, minthogy f6rumot nem konstituál, megváltoz
tatni hatalma nem lészen, hanem megváltoztatás végett, mint 
hkus appellálja". Az ifjúság autonómiájának szőrmentén keze
léséből és a rektor iránti bizalmatlanságból származik az a 
kivánalom is, hogy a szenior választásánál a szavazócédulákat 
a rektor és egy professzor az ifjúság előtt szedje ki. Az ilyen 
intézkedés nem alkalmas az igazgatói "tekintet" növelésére. 
Keveset segit az, amit orvoslási módul ajánl, hogy az illetlen 
szóval és kiméletlen eröszakossággal felIépőt feljelenteni köteles 
legyen s a legkeményebb büntetést kapja. 

Az 1815. évi utasítás volt érvényben 1878-ig, mikor az 
aug. 26. Főtanács "Utasítások, melyeket az unitáriusok E. Fő
tanácsa 1878-ban aug, 26-án a felsőbb iskolák felügyelő gond
nokai, iskolai igazgat6ságai s ezek jegyzői, az iskolai igazga
tók, tanárok és könyvtárnokok számára megállított" c. kiadott. 
Minthogy ez nemcsak külön kiadásban, hanem a székelyke
resztúri unitárius gimn. történ~lmében is (Sándor János, Szé
kelykeresztúr, 1896. 153 156.) megjelent, helykimélés érde-
kében az olvasót odautalom. . 

Ez utasítás szerint "az igazgató az intézet erkölcsi és 
szellemi összes ügyeinek vezetője és őre". Az igazgatóság 
utján veszi a felsőbb rendeleteket s azokat felelősség terhe 
ala It Végrehajtja, hetenként 10 órát tanít, a költségvetés keretei 
között ( .. megállapított átalány erejéig If) utalványoz. 

Jogi helyzete ezekben van megállapítva. Habár vezető, 
semmi rendelkezési joga nincs. Igaz, hogy felelőssége is csak 
a főhatóságoktól jövő rendeletek végrehajtása iránt van meg
állapítva. Legfeljebb kezdeményezhet, indítványozhat és java
solhat, de nem rendelkezhetik. Ez a szűk hatáskör az egyházi 
auton6miából s az egyház állandóan szorult anyagi helyzeté
böl foly. Sok előnye van, de tagadhatatlanok hátrányai is. 
Arra termett embernek a fejlesztés és előrelendítés minden 
módját és eszközét nélkülöznie kell s gyakran csupa akadé
koskodássai kell küzdenie egy s más terve és akarata végre
hajtásánál. Viszont autokrata természetű igazgató működésének 
féket vet a hatáskörnek e szűkre szabott korlátja. S az eset
leges basáskodásnak már eleve útját vágja az, hogy rövid 
időre terjed megbizatása. Ez a rövid idő azonban útat nyit a 
megengedhetetlen korteskedésnek is. A preceptorok 
kirendelése most már nem tartozik Ha a tanárok 
működésében hiányokat, kifolásolni valókat talál, figyelmej!:te-
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tés után csak az a joga. hogy az igazgatóság elébe terjeszti 
az ügyet. Minden hivatalos nyilvántartást. anyakönyveket. lel
tárakat vezet. a gyüjteményeket gondozza. de segédje. titkára 
nincs. Az esküdtszék jegyzőkönYVét helybenhagy ja. most már 
_ módosítja. szükség esetén ujra tárgyaltat ja. Itt tehát már 
megvan az ifjúsággal szemben az a joga, hogy itéleteit módo
sithatja, ami eddig kifejezetten tiltva volt. Helyesebb intézke
dés, me ly a nevelés józanabb elveinek a terjedésére mutat. 

Az igazgató a régi időkben meghatározatlan időre válasz
tatott. Egyetlen adatot ismerek, amely mintha e feltevés ellen szó
lana. A 17. század legelején. mikor Szemerjai Joó Mártont Csanádi 
váltja fel az igazgatói állásban. olvassuk: »Isten Csanádi Pált 
meghozván onnan felülről és Samarjai M. a scholamesterség
ről lemondván. itélték a két nemzetségbeli prédikátorokkal 
egyetemben. hogy Pál uram helyeztessék a Márton uram 
helyébe s végezték. hogy ennek utána is soha egyik nemzeti
ség is a másik ellen semmi praerogativát ne vegyen. hanem 
ha a szász nemzet közül találtatnak oly tudós férfiak, ezen 
nemzetből valónak is kell 3 esztendeig következni. mint a ma
gyar nemzetbelieknek. Ez az unionak is nem lenne praejudi-' 
ciumára".s Ebből azt lehetne következtetni, hogy a magyar és 
szász rektorok három é venkén I váltotlák fel egymást. De a való
ságban nem ez az eset. Az igazgatók addig viselték tisztüket. 
míg különböző okok. pl. plebánussá vagy püspökké választás. 
vagy egyházi állásból való eltávozás miatt kénytelenek voltak 
lemondani. 

Az 1832. évi szentlászlói zsinat végzése: a kolozsvári 
rektori hivatal minden két esztendőben változtatni végeztetik 
főkonzisztóriumi választásnál fogva. Ettől kezdve az igazgatók 
2 4 5 710 évig viselik tiszt jüket. A század második feJé
ben (1863. évi Főtanács 17. sz.) kétévenként választattak, de 
ismételten választható k voltak. Ennek a rendszernek nyilván
való az a hibája. hogy két év igen rövid idő arra. hogy a 
dolgok intézésébe derekasan beletanulja magát. Mikor kissé 
belejött. már esetleg el kell hagynia állását. De az a hibája is 
megvan, vagy legalább is meg lehet. hogy az igazgató a tanári 
karban néha még csak nem is primus inter pares. hanem az 
egyéni szeszélyeknek és kivánalmaknak ide-odarángatott végre
hajtója. a hibáknak. melyek talán nem tőle erednek s melye: 
ket szűk hatásköre miatt sem megelőzni . sem megszüntetm 
nem tud. takargatója és védelmeZŐje . Az állami segélyre vo. 
natkozó szerződés megkötése után ez a helyzet tényleg !"eg
változott. mert a kormányképviselők mindenért közvetlenul az 

• Jakab Elek : Századok. 1887. 154. 
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igazgatót vonták felelősségre. E helyzetből szükségképen folyt 
a követelt s igénybe is vett szélesebb hatáskör. Jogilag azon
ban a helyzet az, hogy az igazgató a gyűlések előadója, a 
határozatok végrehajtója. Csak kivánságai és óhajtásai lehet
nek, rendelkezései nem. Csak papiroson van az, hogy az inté
zet szellemi és erkölcsi érdekeinek a vezetője és őre. 

A Főlanácsok a 19. század második felében rendszerint 
aug. ulolsó napjain tartattak. 1892·lől kezdve a régi szokástól 
eltérően okI. végén tartották. Ennek a változásnak két oka 
volt. Egyik az, hogy a köri közgyülésekből a jelentések sok. 
szor későre érkeztek fel s nem volt elég idő azok áttanulmá
nyozására és feldolgozására . Másik az, hogy a tanároknak a 
nyári vakációja a hivatalos elfoglaltatással járó sok munka 
miatt elveszett. Viszont a Főtanácsoknak aug. végén tartását 
az tette szükségessé, hogy az iskolai év megindítása céljából 
a Főtanácsnak a szükséges intézkedéseket meg kellett tenni. 
A Főtanács későbbre tétele magával hozta annak szükségét, 
hogy a két évre választott igazgatók ügyében, minthogy meg
bizatásuk aug. végén lejárt, ujból kelleti intézkedni. Minthogy 
az igazgató változása évközben a tanügyre és adminisztrációra 
hátrányos, E. K. T. 1893-ban azt javasolta a Főtanácsnak, 
hogy a választást jövőre bizza rá, hogy a 2 évi ciklus lejárta 
után az isk. év előtt legalább egy hónappal az állást betölt
hesse . A Főtanács, minthogy a választás most nem aktuális, 
a határozatot a jövő évre halaszija. Az 1895. évi bölöni zsinat 
kimondta, hogy az igazgatók ezután egyik zsinattól a másikig, 
tehát 4 évre választassanak. 

• 2. fejezet . 

Igazgatóság. 

Igazgatóság, mint szervezett testület, mai értelemben és 
szabatosan kialakult hatáskörrel hosszú ideig nem volt sem 
Kolozsvárt, sem Tordán, sem KeresztúrI. A tordai gimnázium 
történetében olvassuk,1 hogy a gimnázium előljárósága nem 
igazgatósága 1853 ápr. tO·e óta tartott minden vasárnap 
d. e. a templomozás után gyűléseke!. Az igazgatóság 1859-ben 
szerveztetett (E. K. T. 139., 350. sz. a.). Tagjai : a felügyelő
gondnokok, tanárok és pénztárnok. Első gyűlése 1859 szept. 
4·én volt. Az igazgatóság a főhatóságtól vett rendeletek és 
utasítások szerin I vezeti az iskola anyagi és szellemi ügyeit s 

1 V .. rg.. Dénes, id. m. 232-236. I. 

• 
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felelősséggel tartozik. Tehet kezdeményező lépéseke! és javas
latokat, de a végrehajtást csak felsőbb jóváhagyás után esz
k"zölheli, 
o Székelykeresztúrt szintén nem volt hosszú ideig konsli

tuált igazgatósági testület.! Az ügyeket az építtető bizottságok, 
egyházköri gyűlések és papi székek tárgyalták az igazgatói 
háznál összejött iskolai felügyelő és köri gondnokok, esperesek 
és más egyházi tanácsosok s ha jegyzőkönyvet veltek fel. ezt 
az egyházköri jegyző vezette. Vizsgálatok után tartoltak eleitől 
fogva értekezleteket, melyeken részt vehetett akárki, aki 
jelen volt a vizsgálatokon, . akár volt egyházi tanácsos, 
akár nem. 

1863-ban (1) kezdik vezetni az igazgatóság jegyzőkönyvét, 
ami érthetetlen, mert hiszen nem volt még megszervezve, amint 
mondja is Sándor János, hogy csak 1873-ban adolt be egy 
javaslatot az igazgatóság szervezésére, melyre az az évi Fő
tanács 19. sz. a. melIhatározta, kik legyenek tagjai. 

Nálunk az 1809. évi isk. felügyelőgondnoki utasítás (l. olt.) 
ismer egy appellatorium, vagy recforale fórumot, amely tanulók 
súlyosabb fegyelmi ügyében az iskolai esküdtszék által hozolt 
itéleteket fölebbezés esetén felülvizsgálja, a bűnöst megfenyíti, 
súlyosabb esetekben "a reclorral egyetértőleg " a konzisztórium
nak jelenti. Ez a testület csak a felügyelőgondnokból és rek
torból áll. Az 1815. évi igazgatói utasítás előírja, hogy a rektor 
.. h6naponként legalább egyszer prof. társaival consessust tart
son" s velök mindenekről atyafiságos egyetértéssel tanácskozzék 
az intézet ügyeinek előbbviteléről. Az 1839. évi iskolai törvény
könyv a "politikai adminisztráció" címe alalt két rendbéli .. elől
járóságot" szervez. Egyik a felső, vagy külső. másik az alsó, 
vagy belső. A felső áll a fő- és repr. konzisztóriumból és a 
"collegiumi fóigazgatóságból" . Ez utóbbinak tagjai : a három 
inspektor kurátor, a négy professzor és a pedagogarcha. (Az 
alsó, vagy belső előljáróság az ifjúság kebeléből választott 
"hivataloskodókból" , mint a főnök stb.) A törvény nem eléggé 
szabatos és következetes, mert az új szervet, hol fóigazgató
sógnak, hol igazgatósógilak nevezi. Hatásköre nincs rendsze
resen külön fejezetben, vagy cikkek ben megállapítva, hanem 
a különböző természetű kérdések rendezésénél szórványosan 
s az igazgató és igazgatóság teendőit összezavarja. Igy pl. az 
I. rész, I. cím, 9. cikk tO. pontja szerint az igazgatóság köte
lessége a formaruha és az énekeskönyvek közhelyen való 
megvizsgálása. A 83. cikk szerint könyvtárnokot az igazgatóság 

148. I.! Sándor Jáno8: A 8zékelykereBzlúri unitárius gymn8Bium történele. 
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teszen "mindíg deákból. tekintellel lévén annak vagyonára, 
integrilására". A következetlenség abból áll, hogy a törvény 
szerkesztője néhol az "igazgatóság" szót hasznáija .. igazgató" 
helyeit. A 84. c· szerint a kollégiumi igazgatóság nevezi ki a 
köztanítókat a rektor és pedagogarcha ajánlatára, továbbá a 
közerővezetőt és 12 tagból álló közerőt. A 97. c. szerint pedig 
a főnök a kollégium pénztárából az iskolai dijakból "az oskolai 
igazgatóság assignalioja nélkül" semmit sem költhet. 

Az 1839. évi aug. 29-iki Főtanács által ~Ikotott törvények 
nehány pontban az 1840. évi bölöni zsinat által módosíttallak 
s 1840 szept. l-én életbeléptek. A törvény által alkotott igaz
gatóság első ülését 1840 szept. 5-én tartotta Pataki József fel
ügyelő-gondnok elnöklete alatt. Jelen voltak: Székely Sándor, 
Brassai. Kriza. jegyzett Székely Mózes rektor. Első tárgy volt a 
köztanítók kinevezése : az oratorok és póéták theologiájának 
tanítására Koncz Gergely főnököt. oratoriára Kőváryt, a poé
táknak Jakab Eleket. a syntaxistáknak Szabó Zsigmondot. az 
etimologistáknak Török Pétert, a conjugisták és comparisták
nak Kis György Józsefet, deklinisták és olvasóknak Végh Mi
hályt. A 3-ik pont alalt "a felsőbb és alosztályú tanulók köz
tanítási óráit jobban rendszeresítik. " Azután az esküdteket ne
vezi ki. Szeptember 12-iki ülésében díjszedői hivatalra kinevezi 
Kőváryt. Foglalkozik az ifjúságnak az egyenruha bölöni zsinaton 
tett módosítása által származott terheltetések elleni kéreimével. 
melyet nem teljesít. mert kérésük tárgya .. az oskolai igazgató
ság hatóságát" felülmulja. Tárgyalja az iskola épületében, fel
szereléseiben esett romlások, hiányok kijavítását. kipótlását. 
iskolai díjak kirovását. elengedését. Határozza. hogy szolgá
kon kívűl karikás ágyban hálni senkinek sem szabad, hogy 
.. az iskolai jövedelmek ne csonkuljanak. " Szeptember 24-iki 
ülésen Iszlai László elnök javasolja. hogy az éneklésben és 
hangszt'reken való játszásban kitüntetett ifjaknak jutalmul 100 
frtot tűzzenek ki. Az énektanító fizetését, hangszerek megszer
zése módját majd akkor fogják megbeszélni. mikor a Émásik 
felügyelő-gondnok. gróf Bethlen Ferenc is jelen lesz. s így 
tovább. Az igazgatóság jegyzőkönyvének I. kötete 1840 szepl. 
5-től 1848 május 11-ig tart. 

Ez az első törvény nem írta ugyan elé szabatosan az 
igazgatóság hatáskörét. de a gyakorlati élet lassanként kiala
kította úgy. hogy a homoródalmási 1845. évi zsinat által alko
tott új törvény e tekintetben már szabatosabb. Ennek 43. §-a 
szerint a törvények végrehajtására ügyelnek az iskolában benn
lakó és azonkívűli hivatalkodók". Amazok: a főnök, jegyző, 
esküdtek (együtt a; esküdtszék), szobagazdák. rendszolga. 
Kűlsők: a Fő- és E. K. Tanács, igazgatóság, mint testületek ; 
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külön a fógondnokok, (kik közé a püspök is értetik), felügyelő
gondnokok, igazgató, pedagogarcha, professzorok. 

Az 51. §. szerint az igazgatóság tagjai: a) felügyelő gond
nok, a professzorok és helybeli pap. Elnök: a jelenlevő idősebb 
fógondnok, gondnok nem léte esetén az idősebb professzor. 
bJ Tárgyai: minden reábízottak, különösen a tanításnak s iskola 
dolgainak folytatása feletti felügyelet. c) Hatalmában áll a tör
vények alkalmazása, valamint a rendnek. tisztaságnak szoros 
fenntartása iránt részletesen rendelkezni. Rendeleteinek minden 
oskolatag szintúgy, mint a törvényeknek engedni köteles. 
d) Szükség esetében a fennálló törvényeket módosítani az E. 
K. Tanácshoz folyamodik. e) Harmadfoku büntetést igénylő 
esetben hozott ítéletet megvizsgálás végett mind~n felhíváson 
kivül önként az E. K. T. elé terjeszti az aziránt hozott esküdtszéki 
ítélettel együtt. Ez értetik azon esetre is, midőn a harmadfoku 
bűntetést csakis az esküdtszék alkalmazza, ha szinte annak 
helyét az igazgatóság nem találta volna is. f) Ha valamely 
tárgyban valamely igazgatósági tagnak annyira határozott véle
kedése van, hogy abban különvélemény t adni látja szükséges
nek, az olyan tárgy a különvéleménynél fogva elhatározás 
végett az E. K. Tanács elébe terjesztendő. g) Hivatalos eljá
rásairól jegyzőkönyvek vizsgálat alá való bemutatása által az 
E. K. T.-nak minden iskolai év végével számol. 

Ez a törvény eltér az előbbitől három pontban : egyik az, 
hogy hivataloskodókról. tehát egyénekről és testülelekről beszél; 
másik az, hogy a tagok közzé beveszi a helybeli papot és 
elnökül statuálja a jelenlevő idősebb főgondnokot ; a harmadik, 
hogy hatáskörébe utalja a régi igazgatói szék, mint appellato
rium fórum alá tartozott fegyelmi esetekel. 

Az 1871. évi törvény megint nem foglalkozik külön sem 
az igazgató, sem az igazgatóság teendői és hatásköre meg
állapításával. sőt a hatásköröket némileg összezavarja, midőn 
olyan teendőket, melyeket addig nyílvánvalóan mindig az 
igazgató végzeIt, az "igazgatóság" hatáskörébe utal s az igaz
gatóságéit az E. K. Tanács elébe. PI. a köztanítók kinevezése 
átment a Tanács hatáskörébe, az igazgatónál egyedül a szoba
gazda kirendelése maradt. 

Ez tette szükségessé az 18713. évi Utasításoka megalkotá
sát, amely a gondnokok. igazgatóságok, igazgatók; tanárok, 
könyvtárnokok hatáskörét és teendőit szabályozza Az igazga-

a Utasítások. melyeket az unitáriusok egyházi Főtanácsa 1878 ~ug. 2~. 
a felsőbb i~kolák felügyelő gondnokai, iskolai igazgatóságai s ezek Jegyző •• 
u isk igazgatók. tanárok és könyvtároaok számára megállapított. Kolozs
vár. 1878. 



tás t az igazgatóság végzi. Tagjai: a felügyelő gondnokok, ta
nári kar és igazgató. Havonként egyszer ülést tart, szükség 
esetén többször is, ha a gondnok, az igazgató vagy két tag 
szükségesnek tartja. Elnöke: egyik felügyelő gondnok, akadá. 
Iyoztatása esetén a legidősebb tanár, előadója az igazgató, 
jegyzőjét maga választja egy évre. Hatásköre: "a közigazga
tást az igazgatóval intézteti. felügyeli. ellenőrzi, az igazgató 
helyettesítéséről a legközelebbi tanácsülésig intézkedik, tagjai 
által beterjesztet! fegyelmi ügyekben elsőfokon. esküdtszékről 
felebbezett ügyekben másodfokulag biráskodik. A felszerelése
ket, gyüjteményeket gondoztat ja, leltárakat számontartja, szám
adásokat megvizsgálja, felterjeszti. A tanerők beállításáról gon
doskodik, tantervet, tankönyveket megállapítja, osztályfőnököket 
állít be, órákat beosztja, egyletek vezetésére felügyelőket ne
vez, számadásaikat beszerzi, megvizsgáUa, ünnepélyekre enge
délyt ad. Iskolai év kezdetén szükséges teendőket, mint hiva
talnokok kinevezése, ösztöndíjak, javadalmak odaitélése, iskolai 
díjak elengedése stb. végzi. A vizsgálatok idejét, rendjét meg
határozza, az osztályozást végzi, jutalmakat odaitéli, szünetek 
idejét meghatározza. . 

Ez az Utasítás szabályozza a század végéig az igazgató
ság teendőit, amennyiben a segélyezésre vonatkozó állami 
szerződés megkötése után az állami tantervnek s részben az 
állami rendtartásnak is kötelező követése nem tett szükségessé 
attól való eltéréseket. 

3. fejezet. 

F elügyeló-gondnok. 

Felügyelő-gondnoki állás először a tordai gimnáziumnál 
szerveztetett, még pedig az 1681. évi ádámosi zsinaton, egy 
évvel megelőzve a reformátusokal, kiknél P. Szathmáry Károly 
szerint (A gyulafehérvári nagyenyedi Bethlen-főtanoda törté
nete. Nagyenyed, 1868.) előbb az 1682. évi enyedi közgyűlés, 
"mely az iskolára nézve új korszaknak veli meg alapját", majd 
az 1713. évi nagyenyedi általános gyűlés választott a főiskol~ 
és egyházmegyék részére gondnokokat. Varga Dénes (A tord~ 
unitárius gimnázium története. Torda, 1907. 218'> nem, h;Id errol 
a zsinati intézkedésrőI. mert szerinte az 1778. ev. szenl: 
ábrahámi zsinat tett gondnokol először, mik~nt a kolozsv~lI 
koUégiumhoz. De más volt az oka a szervezesnek nálunk es 
a reformátusoknál. Náluk az orthodox nemzeti fejedelemség 
alat! volt a fejedelmi tanács. A fejedelemség megszünvén, 

• 



szükségessé vált ezzel a tanáccsal egyenlő értékű testület fel
állítása. Szervezték tehát a supremum con sis tor ium ot. a föku
rálorokat és a főiskolák részére a gondnokokat. S itt is meg
jegyezheljük. hogya supr. cons. az országgyűlések alatt tartott 
gyűléseket. mint nálunk. Nálunk az Ifj81. évi zsinati végzés 
megokolása és az 1687. évi kissárosi végzés mutatja. hogy a 
diákok rendetlenségei és kihágásai. valamint a kollekták keze
lése körüli zavarok voltak a szervezés oka. 

Az ádámosi zsinat (j kv. 126.) végzése: minthogy az ész 
kívánja. hogy az ifjúság a becsület törvénye és korlátai között 
tartassék. hogy a törvényes rendet megtartsa s a rendetlenséget 
és zavart kerülje s ha nincsenek. akik az ellenszegülőket és 
lázongókat megfékezzék. az ifjúság könnyen vesztébe rohan. 
azért végeztetett. hogy az iskolának kurátorul télessenek az 
aranyosköri esperes és a helybeli pap. kik legyenek az iskolá
nak gyüjtött elemosyna perceptorai s adjanak számadást a 
Főtanácsnak és zsina Inak. Teendőik : az iskolai vizsgálalokat 
meglartani. a leckéket a reklornak előírni. minden más teendőt 
szorgalmasan elvégezni. magukhoz vévén tordai nemesekel. ha 
a dolog úgy kívánja s ha az ügyel nem tudják elinlézni. legye
nek jelentést a kolozsvári praelalusoknak s ezeknek segílségül 
legyenek. Az iskolában az al;lUsusok megszünjenek és legyen 
.. reformalio conslilulionum". Ugy lálszik azonban, hogy ez a 
végzés nem hajlatott végre. mert 6 évvel később. az 1687. évi 
kissárosi zsinat megini két kurálort rendel a tordai iskolának : 
egyik a lordai pap. másik kolozsvári. ki legyen lagja a gen. 
konziszlóriumnak ; ezek assumáljanak maguk mellé a nemes 
pálrónusok közül egyel. hogy .. minden suspicio eviláltassék 
és a jóltevők alamizsnálkodásra gerjeszlessenek" ; a schola 
ládáján legyen két zár; a kél kulcs egyike az egyik, másika 
a másik kurátornál ; pénzt együtt vegyenek ki belőle s a septi
manalisl és a fizetésekel quielanlia mellett adják ki. E:s éven
ként számoljanak el a gen. konziszlóriumnak. Erre a végzésre 
azért volt szükség. meri a .. tordai eklézsia bonumi igen meg
fogyalkozván". az iskola fennlarlásának lerhe lassankén I előbb 
a kolozsvári eklézsiára. majd 1716 1718. évek után. a .. slá
lusra" nehezedett, Az 1661. évi szentlászlói zsina I a lordai 
iskola építésére szükséges alamizsnák gyüjlésére az egyes 
körökből papokal rendel. 10 év mulva. 1671-ben a köve~di 
zsinal. a püspök előterjeszlésére. a lordai iskola fenntartásara 
.. önkéntes adományozási" rendel a papok között. Az adakozók 
sorál a püspök nyitja meg évi 4 frttal. A következő évi koloz~
vári Főtanács. minthogy a mult évben .. a papok voluntana 
ob~~t~ora igérlék magukat". most .már világi u~ak~t válaszl a 
gyUjtesre. Igy ment ez 1124-ig. mIkor az árkOSI zsmat megha-
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tározta, hogy a két iskolának egy pénztára s egy pénztárnoka 
legyen (communis massa). Ez az oka, hogy az iskola főgond
noka a 18. század elejéig a plebánus, később a püspök s 
hogy 1681-ben szervezték a kurátori állást, 

Kolozsvárt ez az állás egy század dal később, az 1778. 
évi szentábrahámi zsinaton szerveztetett. Itt is az anyagi fenn
tartási eszközök hiánya, illetőleg ezeknek még ki nem alakult 
rendszertelen kezelése lette szükségessé az állás szervezését. 

A zsinat végzése így szól: 
A kolozsvári kollégiumnak inspeclorává unanimi volo válaszialIk Mélt. 

Suki László úr, az úr mellé pedig rendelte.senek kél exaclorok és egy 
nolarius. 

A kolozsvári kollégium beneficiumail az Inspeclor úr invenláltassa és 
a kollégium seniora és exaclora mellé rendeltessék secularis adjuncIus. kivel 
de percepIis el erogalis magokal quielállassák, hogy igazabban conslá\jon a 
percepium és erogalum s a ralio és az in venlarium szerénl jobb móddal 
exigáltalhassék: a raliol pedig a generale consisloriumkor az inspeclor úr a 
f6curalor úrnak Iransponá1ia, hogy a conaislorium censeálhasS8 s aralio
cinánsokal per generalem nolarium absolváltalhassa annualim. 

A collecla pénznek moslani perceplor id. Ágosion Islván uram légyen 
a perceplora és erogalora, kinek a slalus personalis Iransponállassék és 
supra compelenliam senki commissiojára ne larlozzék löbbel erogálni sub 
poena relusionis. 

A Iegalumoknak constiluáJtassék egy secularis perceplor, akinek erglS 
recepisse az eddill voll conlraclusok Iransponállassanak és ezulán való Iega
lumok ie penes prolocollalionem kezéhez deponálla8sanak. Aki ezekre 
vigyázzon: 

I. Készítsen ahoz illendő diariumol. 
2. Az inIeresi, akárki légyen az, ha annualim punclualiler nem ad mi

nisiráUa, mindjár I absque personarum respeclu végye fel execulione etiam 
medianIe és eIocálja cum consensu D. Supr. Curaloris el Consi,1 Claudia
corum, 

3. Az új Iegalumokal is elocálhassa cum consensu praescriplorum, 
4. A legalis inIeresbői pólollassék az inevilabilis necessitas, sól, ha a 

colleclából a personalel ki nem fizelheti a cassae perceplor, ebből' az inle
resMI pólollassék; ami ezekből megmarad, 100 frl mindenko! a C8ss6~n 
maradjon pro evenluali necessita le, azon feljül, ha leszen mleres, válJék 
capítaliss8. 

5. A collegii inspeclor úrnak lelszésére hagyatik, mikor lelszik az 
adminislraliól megvizsgálni. 

6. A perceplor a generale consisloriumkor raliociná1ion, de IÍlIY,. ~ogy 
ha az inieres a conlraclus idejé lől fogva inlra annum lel nem kél, .dll!lcul
lásban lélelik abban az eszlendőben é$ más consisloriumkor a ra!JocIDan
soknak pro Iiquido exponáltatik. 

A lordai oskolának is TendeItessék pari modo egy inspeclor és a lega
tumoknak secularis perceplora. aki a fennebb irI punclumok alall tégye 
kötelességét, hogy a gen. consistoriumnak a raliot az lnspeclor repraesen
lélhesse. (' 

1 Uzoni-Fosztó id. m. Ill., 719-720. l. • 



Aminl látjuk, a felügyelő-gondnok teendője csupán az 
anyagi ügyekre terjed ki. Szinte azt mondhatnók, hogy nem 
más, mint ma a pénztári ellenőr hatásköre. 

Az 1784. évi szentlászlói zsinat intézkedett általánosság
ban instructio készítéséről. 

Az 1797. évi szept. 20-iki főkonzisztórium az inspeclori 
úlasítást így állapítja meg: 

1. Sürgesse a kamatok beszolgáltatását, a tőkét. ha ve
szélyben van, végrehajtással is igyekezzék felvenni s e két 
dologban segítsen a perceptomak. 

2. A perceptori kasszát minden angáriában legalább egy
szer vizsgálja meg, a tőkéket törvényes kamatra jó helyekre 
adja ki szerződés mellett s a pénztárban a fizetéseken kívűl 
csak annyit tartson, amennyit a perceptori instrukció előír. 

3. Az adósleveleket a levéltárból vétesse ki,protoko
lállassa. 

4. A cassae administratoria comissio beleegyezése nélkül 
a kiadásra a perceptornak nem adhat utalványt. 

5. Láttassék a perceptori útasítás a számadás tárgyában. 
6. Vegyen reversalist a perceptortól. 
Ez az utasítás is a pénztárnok felügyeletét. ellenőrzését 

és támogatását teszi a felügyelő-gondnok teendőjévé. Az intézet 
szellemi irányításában nincs semmi teendője. 

Az utasítás ez egyoldalúsága lehetett az oka, hogy az 
1805. évi kissolymosi zsinat megint utasítások készítését sür
geti : "minden eklézsiai előljárók, úgy minden fővebb s alsóbb 
iskolák előljárói és főkurátorok számára is készíttessenek in
structiok, melyekben azoknak minden kötelességeik béfoglal
tatva legyenek." Ez a zsinati meghagyás, melyhez még egy 
közbeeső alkalmi mozzanat is járult. volt az oka, hogy 1809-ben 
végűl elkészűlt egy felügyelő-gondnoki utasítás,2 melyben a 
gondnok hatásköre a vagyoni ügyeken kivűl kiterjed az ifjúság 
előmenetelének. erkölcsi magaviseletének és fegyelmezésének 
ellenőrzésére s különösen kiemeli vizsgálatok idején a cenzori 
kötelességet. amely "egyenesen" illeti a Ilondnokokat. kik 
ha tehetik "az examenen mindvégig jelen legyenek és a 
tanulók igyekezetekről s profeclusokról hiteles jegyzékeket vi
gyenek s hogy a c1assificatiok ezek szerin I is tétessenek, arra 
figyelmezzenek. " 

I Tóth György (Az unitárius egyház rendszabályai lll. 2 2 1.) téved. 
!"I~ön azt állitja. hogy a kollégiumi inspektori u!asítás 1812 évi Főkonz. 
Idelében még nincs meg; ugyanazon lapon csillag alatt meg azt. hogy ez 
Inspektor kurátori ut"sltáet a repr. konz. 1809 jul. 9-én adta ki. 
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Az új utasítás létrejöttének körülményei a tordai iskola 
viszonyaiba világítanak be. Csipkés Elek oltani isk. felügyelő
gondnok ugyanis panaszt adott be Barabás Dávid rektor ellen. 
Egyik panaszCl az vol.t, ho~. fogyatkozásokat tapasztal ván az 
ifjúság tanulásában es e~k?lcselben, tanacskozásra hívta őt, 
de az nem ment el. A maslk az, hogy a rektori háznál korcs
márlási jogot gyakorol, miből sok hiba származik s azért 
örökre törölni kéri. A repr. ~on~isztó~ium nevezetes fogyatko
zásokat sem az elrendelt vIzsgaIatboI. sem az examenekrő! 
való jelentésből nem lát. De inti a rektort is, gondnokot is 
hogy "kiadandó instrudiojuk" szerint az ifjúságra közöse~ 
ügyeljenek, egymással ne versengjenek, egymást ne sértegessék. 
A korcsmárlásra nézve: a maga borát szabad kimérnie, nye
reségre vásárolt bort azonban nem árulhat; a magáét igen .a 
rektor-professzor jussának fenntartására, melyet senkinek még 
csak kérdés alá sem szabad hozni." Sőt státusunk és gimná
ziumunk ezen jussára vigyázni az inspektor-kurátornak "egye
nes kötelessége." 

A következő szám alalt aztán határozzák, hogy az in
spektor-kurátorokra nézve egy Kolozsvárra, Tordára és Ke
resztúrra kiterjeszthetö utasítás készíttessék. A következő ülésre 
elkészűl s határozzák, hogy az inspektor-kurátoroknak .. pro 
observamine ", a rektoroknak .pro sui in hujus conformitate 
diredione .. kiadassék. 

Ez az utasítás így hangzik: 
A Kolozsvári Unitarium Kolegyiom és Tordai s Székely-Keresztúri Gymna

siumok Secularis lnspecfor Curaforainak lnstrucfiojok. 
1. A Fő Consistorium alat! Superintendens és Fő Curator Atyánkfiai 

lévén a Kolozsvári KolIegyiomnak és Tordai s Keresztúri Gymnasiumnak 
Fő Inspeclorai, amidőn csak hivatalbéli kötelességeiknél fogva az iroll Col
legyiomot s Gymnasiumokat illető dolgokban azoknak ordinarius vagyis Ins
pector Curatoraihoz rendeléseket tesznek, azokat híven és szorgalmatosan 
teljesíteni 8 de elleclu retatiojokat megtenni kötelesek. Egyébiránt is: 

2. Az inspectiojok alá bizatott kollegyiomnak és gymnasiumnak min
dennemű jussaira, épületeire, fekvő és felkelhető java;ra, leveleire, protocol
Iumaira, cápitalisaira, jövedelmeire s ezeknek igazán és jó móddal kelletó 
adminiatratioira, reclor atyánkfiai közbejövetelekkel vigyázzanak és vigyáz
tassanak ; s ha ezek aránt hibát, hátramaradást, annális inkább kárt tapasz
talandanának, ezt a reclomak való atyafiságon eoyelértéssel (aki ha maga is 
efléléket tapasztalna, azokat az inspectoroknak jelenleni köteles) orvosoini és 
helyrehozni igyekezzenek; a consislorium eleibe lartozó lörlénetek iránt pedig 
maga idejében releráljanak. . . . 

3. A lanuló ifjúságnak erkölcseire és külső magokvlselebkre fIgyel
mezzenek; s ha mi ros.zal, vagy az oskola i törvények ~s rendlartások ellen 
való cselekedeteket lapaszlalandanának, vagy mások Jelentené,!ek, azokat 
a redomak hirrétenni s magok részéről is a hibák megorvoslásaban belé
tekinteni, köteleSSégek lészen. Valamini az is ellenben: 
. . 4: Hogy a lanuló ifjúságnak a consislorium által meg ha!á~ozlal?1I bene

(relumal, úgy mini a Divisionális és Praemiumbeli competenliáJok kladaUas-

Dt. Gál Kelemen : A koJozavári unitárius kollégium történele, 29 
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k' Joviális vagyis Recrealionis órái megengedtessenek ; a közönséges 
rlnf~ó '!!s tanuló házak is hidegek nek idej!!n iIlend/ml melegiltessenek slb. 
an 5 A nagyobb excessu80k történetében az appellatorium vagyis recto
ale for~m ülésében megjelenjen ek s egyetérteIt akara Ital az ifjuságrd kiter
!edhető imputaliokat. gyalázatokat és veszedelmeket megelözzék; a búnöst 
~zonban az iskolai törvények szerini megfenyiteni. sőt ha a törlénetnek nagy
sága azl kivánondja. a conslstoriumnak is a rectorral egyetértőleg feladni 
el ne mulasszák. E végre: 

6. A rectorral mindenkor az oskolát és oz ifjuságot illető minden dol
gokban egyetértenek; a közjó előmozditására törekedjenek. o privotismusnak 
félretételével a publicum dolgaiban a jó hormoniat gyakorolják. 

7. Az oskolánok túz ellen való belső bátorságáro s oz egészség fen
tartására megkiv6nhotó tisztaságra a rectorrol egyült ügyekezzenek s vi
gyázto88onok. 

8. Valamint o nagyobb. úgy a kisebb classisokban is a tanitásokn .. k 
és tanulásoknak folyamat jait oltan-ollan experialni úgy a publica Cflssákat is 
visilaini az inspectornok kötelességéhez tartozik. 

9. A publicum examenek idején a censori kötelesség inspector atyánk
fiait egyenesen illetvén. amennyiben más szorgosabb kötelességük engedendi. 
az examenen mind végig jelen legyenek. és a tonulók igyekezetekről s pro
lectussokról hiteles jegyzékeket vigyenek s hogy a c\ossilicaliok ezek szerint 
is tétessenek. orra figyelmezzenek. 

10. A kollegyum és gymnasiumok cassái csak a rendes időre elhatá
rozott végekre lehető erogatiokra rendeltetvén. magok inspector atyánkliai 
ezekből tetszések szerint extra ordinaria akármely epensákra ne ossignál
ionok. hanem a mi olyas rendkivúli való szükSéges éa hasznos dolog adná 
elé magát. oz iránt a reclorral egyetértve a consistoriumnok referáljanak. 
Utoljára: 

11 . Az annyiszor irolt oskoláknak magoknak. úgy o rectoralis vagy 
professoralis házaknak és egyébb ezekhez tartozó jószágaknak régi. igaz és 
törvényes jussaikat s szabadságaikat minden ném ú háborgatók ellen maga 
utján védelmezni az inspectorok kötelességük; és ellenben azokból maguk 
hasznukra valamit fordilani, annyival is inkább azoknak elenyészésére. vagy 
o mi több. elvesztéséro mozdulatokat tenni vagy azokra nézve csak conni
venter is lenni. szabad éppen nem lészen.' 

Az utasítás nem hozolt nyugalmat az utasíláskészílés kér
désébe. Az 1812. évi Főkonz.-on »a belső rendből való elől
ülő aHa által előadatván, hogy ámbár azon konzisztórium által 
még az 1805. esztendőben az akkori jegyzőkönyv 15. száma 
alalt látható határozás szerint commissio rendeltetett volt is : 
~ superintendensi, főcuratori, collegium- és gymnasiumokbeli 
mspe~!or-curatori. reclori, inspeclor-curatori és perceptori in
struchoknak megiobbítások és megujiíttatások végett : mind
azonált~l ezen határozás mai napig is egészben teljesedésbe 
nj!" . ,:et~t~tt, azér~ szükSégesnek tartan á ezen halározásnak 
le Je~I~~Se~ . A hatarozat az, hogy »az emlftell végzés ezennel 
~eg~Jlllahk, végrehajtása pedig substilutus elólűló afiára 
blzahk.s hogy evégre ottan kinevezellek közül, kik jelen lehel-

~ Tóthnát ma~int tévedés van. A 212. L-on ez " .. belsörendböl való 
előlhúlól P. Horváth M .. " 217. I. aljegyzete szerint ez " , sub.titutus elölú lő" 
- e yesen Körmöci. 

• 
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nének. azok mellé a repr. konz. tagjai közül végyen fel né
melyeket. Ezt az előterjesztést nem lehet érteni. Hiszen az isk. 
felügyelőgondnoki utasítás csak egy nehány évvel ezelőtt ké
szült s nmegjobbítása és megújílása" nem volt időszerű . Ez 
látszik abból is. hogy a következő években többféle utasítás 
készült és fogadtatott el. de isk. felügyelő gondnoki nem s 
majdnem háromnegyedszázad telt el. míg az utolsó s ma is 
érvényben levő utasítást az 1878 aug. Főtanács megalkotta. 

Az 1839. évi törvény az 1809. évi utasílásnak azt a ren
delkezését. mely szerint a felügyelő gondnok a diákok súlyo
sabb fegyelmi ügyeiben a felebbezési biróságnak (appellatorium 
vagy rectorale forum). vagy igazgatói széknek elnöke. érvény: 
ben hagyja. Sőt a 134. cikk jogot ad arra. hogy mikor Kolozs
várról eltávozik. a püspökkel egyetértve maga helyett hivatali 
működése folytatására egy konzisztóriális tagot nevezzen ki. 
Az 1845. évi törvények ezt az igazgatói széket megszüntették. 
felebbviteli fórumként az igazgatóságot szervezték meg s így 
a felügyelő gondnoknak ez a hatásköri teendője megszünt. Az 
1878. aug. 26. Főt. a felügy.-gondnokok. isk. igazgatóság. ezek 
jegyzői, az isk. ig.. Itmárok és könyvtárnokok számára uta
sításokat állított meg. 

Ez az utasítás abból indul ki. hogy az E. K. T. és Fő
tanács felügyeleti jogát és kötelességét felügyelő gondnokok útján 
gvakorolja. akik hatáskörükben mint azok kiküldöttei tekintetnek. 
Ennélfogva olyan esetekben. melyekről törvények. végzések 
nem gondoskodnak. nézetök irányadó. (1. §) Hivatásuk: gon
doskodni. hogy a tanoda anyagi. szellemi és erkölcsi érdekei 
csorbát ne szenvedjenek. sőt előmozdíltassanak. Felügyelni. 
hogy a főhatóság intézkedései teljesedésbe menjenek (2. §.) 
Több gondnok lévén. mindeniknek joga van gondnoktársait 
tanácskozásra felhívni. az igazgatóságot összehivatni. tanárok
kal. köztanítókkal. tanulókkal szemben felügyelési jogát bár
mikor gyakorolni. Az elnöklés és közvetlen intézkedés joga és 
kötelessége a hivatalban idősbel, távollétében. vagy ha áten
gedi. a következőt illeti. (3. §) A 4. §. az 1809. évi instrucliora 
hivatkozva. kötelességeiket így állapítja meg: 

a) Gondoskodnak. hogy az előírt tanterv és nevelési rendszer, a taní· 
tási és fegyelmi rendszabályok fOllanalosíllassanak. 

b) Gondoskodnak, hogy a lelügyelésökre bizott iskola jav!,i, épületei: 
tanszerei, könyv- 8 egyéb gyüteményei, jövedelme i, "zok töké •. ok~ány&. 
károsodásnak kitéve ne legyenek. Mit ha az igazgatósággal orvosoln. nem 
birnánllk. az E. K. Tanácshoz jelenteni kötelesek. 

c) A lanuló ifjak erkölcsi és külső magokviseletére fjgyelmeznek 8 
figyelemmel kisérik, hogy ft felálIiIolI iskolai rendszabály és törvény kellőe,,! 
meglartassék, a hibásokat rendre útasílják, a többszörös hibázók s erkö!cs. 
vétséget követök kellően, szigorral való megfenyítéséről gondoskodnak, 
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d) figyelnek, hogy a lanulóknak szánt javadalmak arra érdemesek nek 
. nak az érdemellenekké leltektől pedig elvonassanak, hogy az egészség 
JU~arlá~ra szükséges tisztaság az intézetben fenntartassék. 
fen e) Az egyleti vagy iskolai pénzt kezelöknél az igazgató-tanárral ko
ronként pénz\lizsgálatot tartanak. n A magán- ás köztanulést, a tan órák meg- és kitartását figyelemmel 
kisérik. A magán és köztanílási órákon koronként megjelennek. 

g) A közvizsgákat vezetik, a viz8gákról jegyzéket vezetnek s figye
lemmel lesznek, hogy az érdemsoroza!ok megállításánál ezen iegyzések lehe
tőleg tekintetbe \'étessenek s egyetértve az E. K. Tanács által kiküldölt biz
tosokkal, a tanulás és tanít ,s állásáról, az ifjuság erkölcsi magaviseletéröl 
az év végén jelentést tesznek az E. K. Tanácshoz (4. §.). 

Pana.zok felmerülése után, melyeket tanárok. segéd-, vagy szakta
nárok egymás ellen, vagy az igazgató ellen, vagy kölcsönösen támasz la
nának vagy amelyek tétetn ének a tanárok hivatalos működése, szahálytalan 
eljárása vagy mulasztása ellen, a panaszokat bevezetik, megvizsgálják, vagy 
maguk kielYenlltik és elintézik, vagy ha olyanok, az E. K. T.-nak intézkedés 
végett bejelentik (5. §.). 

Megjelennek az igazgó tóság ülésein, azokon elnökölnek, a végzéseket 
a többség értelmében határozalilag kimondják. Kivánatra a kisebbség külön 
véleményét jegyzőkönY\lre vétetik. A gyülés végzéseit felebbezhelik. (6. §,). 

Az 1864. évi kolozsvári Főtanács 32. sz. alatt következő 
esküformát állapította meg: 4 

Kolouvári 16-, úgy tordai és sz.-keresztúri közép-tanodáink lelügyel6 
gondnokainak eskülormája. 

J::n N. N. esküszöm az egy igaz Istenre, a mi urunk Jézus Kriszlusnak 
szent Atlyára. hogy iskolai felügyelő gondnoki hivatalomban, teljese rőm és 
tehetségem szerint, hiven és igazán eljárok. Az iskola mindennem ü javaira 
jó gondot viselek és viseltetek, semmit azokból helytelenül elkölteni nem 
engedek, hanem amennyiben lehetséges, igaz módon szaporítom, az iskola 
hasznára fordítom és fordíItatom, Az iskola mindpnnemű épületeire jó gondot 
viseltetek. azoknak romlásait megépítem. Egyházi Főtanácsnak. főgondnok 
uraknak és püspök úrnak. más elöljárÓimnak engedelmeskedem. Isten engem 
úgy segitsen. s úgy adja lelkem üd\lösségétl _ .. 

Kollégiumi felügyelő gondnokok: 
Suki László -_ .... 1778 1792 Istvánfi János_ ... _. 1845-1850 
SzentiványiSámuel1792 1812 Pákei Lajos ..... _ 1856 1864 
Sala Mihály ._ .... 1793 1812 Brassai Sámuel .. _ 1862 1897 
K. Nagy Lázár ... 1807 1836 Koronka László _._ lE62 1864 
Pákei János -..... 1807 1822 Fejér Márton ._. ___ 1864 1865 
P. Horváth Károly 1812 1815 Hajós János ... ... 1866 1899 
Simén Elek ...... 1815 1845 Berde Áron ...... 1873 1876 
Lázár Samu ... ... 1815 1831 Kőváry László ... 1877 1907 
Sala Mihály ...... 1832 1838 P. Horváth Kálmán 1877 1892 
Iszlai László ... ... 1838 1843 Kozma Ferenc ... 1892 1920 
GrófBethlenFerenc 1838 1875 Fekete Gábor ... ___ 1896 1907 
Pataki József.. . ... 1843 1862 

1921. 
4 Dr . Tóth György : 
149. I. 

Az unitárius egyház szervezete. III. kl Kolozsvár 
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