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Rákosi Péter Vásárhelyról ápr. 17·éról írt levelében rész
letes jelentést tesz az ott történtekról. Elmondja, hogy Kolozs
vári részletesen elóadta útját, fáradságát, pironságait s hogy 
sokszor kérte az eklézsiát, hogy hallgassa meg számadását. 
de soha meg nem hallgattatott. Erre ó is elhallgatott. de Bécs
ben léte alal! különbözó hírek szálltak, gyanusilások hangzottak 
el ellene és fenyegetések, hogy még a gyermekein is megveszik 
az elmaradt összeget. Ekkor .. keménkedni" kezdett és elérte. 
hogy meghallgassák. De sohasem kérte volna a harmadot, ha 
olyan szoros számadást nem kértek volna. Most kéri a követ
kezó alapon : l. A scholából kiküldött kantáló diákok is meg
kapják; ilyen dolgokban mindenütt az praklizáltatik ; 2. a luthe
ránusok sem akartak Gerhardéknak adni, de felebbezés folytán 
a szebeni metropolita megítélte ; 3. hogy mi az mely királyi 
dézma sub anathemate van az scholának conferálva, annak 
nem harmadát, hanem jobb részét distraháljuk kis gondviselé
sünkért s még harmadát sem szolgáltat juk be oda, az hová 
íllik s adatott, azért mennyivel inkább megérdemli őkegyelme 
abból a Terliumot". 

A dolgok előadása után a kiküldötlek távollétében azt 
határozták, hogy: .. mivel az eklézsia és alumnus között van 
a controversia, illik, hogy mások complanáljákM s rendeltek 
maguk közül bizonyos atyafiakat. kik ha complanálhatják jó, 
ha hol nem penig, ha az eklézsia vagy.admitlálni nem akarna, 
vagy c9mplanatiojuknak annuálni nem akarna, .. kegyelmes 
urunk Ufelsége előtt is véghez vigyék, hogy idegenek által is 
eligazíttassék finaliter ez dolog" . Végűl kéri az eklézsiát Rákosi. 
hogy készüljön jól elé bizonyítékokkal is, hogy héjánosan ne 
találtassék "és vindicálhassa ez írtoztató Erdélyt betöltött ca
tumnia alól feliciter magát". 

E bizalmas értesítés után a státus a következő napon, 
április 18-án válaszolt: "szívük nagy szomorüságával értik az 
011 levő tiszt. unitárius eklézsia, annak becsületes curatori s 
alyánkfiainak liszt. Kolozsvári Pál urammal való nagy egye
netlenségeket". Deputatusokat küldenek ki, hogy azon contro
versiát "frateme és amicabiliter igyekezzenek minden halogatás 
nélkül, ha szükséges, juridice is, minden privata injuriát mindkét 
részról félretévén, az publicurnot ne periclitálják, hogy cégérű) 
mások elébe rossz példára ki ne tétessünk". Akiküldöllek : 
Vargyasi Daniel Péter és István, Káli Kun Istvár., Suki Mihály, 
Pekri Gábor, Suki Pál, Tordai Szaniszló Zsigmond, Széki Ist
ván, mint "ab inclyto Statu Unitariorum Transilvaniae Politico" 
megbizottiai és a kolozsvári eklézsia konzisztóriumának dele
gátusai. Az egyezség 1707 április 25-én történt KolozsvárI. Az 
egyezség leírja, hogy Kolozsvári "istenéhez és eklézsiájához 
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való szeretetéből és buzgóságából" Hollandiában 17.200 frtot 
gyűjtött. "Minthogy pedig mindaddig is ezen pénzben mik 
hová löltenek, nem mindenik tudhatta az atyafiak közül, sőt 
igen kevés tudott csak valamit is benne, sok baliléletek és 
még szók is forgottak Kolozsvári uram és a lisztelt eklézsia 
közölt, mely miaU őkegyelme bizonyos időktől fogva az scholai 
tanítástól is teljességgel megfogta volt magát, mely dolgot is 
most végző igazításban akarván venni, közönséges megegyezett 
akaratból és atyafiságos szeretetből származott indulatból igy 
determináltak: Kolozsvári P. a delegátusok és mediatorok in
terposiliojára és kérésére a harmad követelésétől eláll, meg
elégszik a nála levő circiter 2000 frttal, lJem követeli az eklé
zsiától restantiáját, egy évi salariumál. Okegyelme azért már 
hivatalja mellé állván, mint főscholamester hivataUát conti
nuálja szorgalmatosan, mind isteni félelemre, mind erkölcsökre 
az ifjúságot taniIsa és az eklézsiát mint alumnushoz illik, 
megbecsülvén, meg ne szomoriIsa, sőt másoknak is őkegyelme 
subjeclusinak bosszúsággal illetni meg ne engedje, a tisztelt 
eklézsia is érdemlett becsüle tit őkegyeimének megadja. Az 
eklézsiát Kolozsvári követelése alól, Kolozsvárt a pénzről 
kivántató további számadás alól per praesentes finaliter ab
solválja. Végül Daniel István kérte szép beszéddel a perleke
dőket, hogy legyenek egymáshoz atyafiságos szeretettel s kicsiny 
okból gyűlölséget és szeretetlenséget ne indiIsanak. 

Igy végződött ez a szomorú elszámolási ügy, amely Ko
lozsvári igazgató emberi és nevelői jellemére nagyon sötét 
árnyékot vet. Anyagi érdekei védelmében túl ment azon a 
határon, amelyet alumnusi mivolta s igazgatói állása megen
gedett. Hálátlanul viselkedett azzal az egyházközséggel szem
ben, amely felnevelte s díszes állásával kiemelte és megfisz
telte. Mikor salariumát nem kapta meg, mai szóval élve: 
sztrájkolni kezdett s nemcsak maga nem tanított, hanem a 
diákokat és preceptorokat is eltiltotta kötelességeik teUesítésétől. 
Igaz, nemcsak benne volt hiba. Az egyházközség számadásai 
is méItán kihívják a kritikál. De az a mód, melyet megtorlásul 
használ, még sem menthető, különösen nem a schola főmes
terénél. A józan ész és higgadtság csak akkor tér vissza az 
elmékbe, mikor a státus azzal ijeszti mel{ őket, hogy idegen 
biróság, esetleg a fejedelem elé viszi a dolgot. S mindez folyt 
olyan veszedelmes időkben, mikor aDamokles kardia már 
régen fejünk felett függött. De az indulat tüze csak parázs alá 
került. nem aludt el. ami látszik a seplimanalis ki nem adása 
miatti eljárása élességéből. . . 

Második útja 1702 okt. ll-én volt Bécs e. EperJeSI Istvá~
nal ment s megbizatásuk az volt, hogy felségénél kieBzkö-
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zöliék, hogy diplomája értelmében a templomot hagyja birto
kunkba. 1703 jun. 23-án tért haza. A királynak egy mondását 
nem figyelték, vagy nem érteHék meg s "rem omnem unitariam 
e radice firma evulsit u. Elbeszélésekből hallották ugyanis, hogy 
Öfelsége azt mondolIa : ha cserében átadiátok, jó, ha nem, 
még jobb. Ha önként átadják a templomot, iskolát, plebániát. 
akkor kaphatnak olyan jogokat és privilegiumokat. melyek nem 
bánthatók. Ha nem. majd jönnek idők. midőn minden kár
térítés nélkül. erőszak útján vesztik el. 

Alatta történt a két Gyerőfi fiú erőszakos kiragadása az 
iskolából a jezsuiták által 1699 nov. 5-én. kiktől csak hosszas 
vita után szabadultak ki s jöttek vissza 1703 okt. 27-én. Alatta 
folyt a Rákóczi-féle szabadságharc. melynek hullámai és for
dulatai becsaptak az iskola falai közé is és sokféleképen za
varták annak belső életét és működését. A szabadságharc alatt 
a falusi iskolákból az idők. útak bizonytalansága miatt kevesen 
jöttek Kolozsvárra magasabb iskolába. A tanulók. ha a város 
falain kívűl merészkedtek. az ostromló katonák elfogták őket. 
maguk közé csábították s így tanulmányaikat félbehagyták. 
1710 jun. aug. hónapokban pestis-járvány dühöngött. szét
szórta a tanulókat. 18 tógátus meghalt. csak 13 maradt életben. 
A jul. 8. eklézsia i gyűlés végezte: .. mivel a pestis inkább
inkább kezd grassálni. az egyházfi uramék ispán úr assisten
tiájával az deákok számára t. mester úr gyümölcsösében. 
Házsongárdi kertjében csináltassanak egy ereszt. melyben esős 
időben recipiálhassák magokat nappal. estig mindennap ott 
mulatván magukat. hogy az pestises aertől inkább ne inficiálód
janak u. A jegyzőkönyv írója megjegyzi: ebben az holnapban 
s augusztusnak is utolsó hetéig a pestis nagyon grassált. 75 s 
még néha 82 testet is egy napon temettenek el. De szeptem
berben lassudni kezdett Isten kegyelméből. Szept. 10-én Jöve
décsi plebánus pestisben meghal. Másnap minden predikáció 
nélkül "semmi solemnitas az szokás szerint nem lévén. elte· 
metik. minthogy az egész pestisben ezen rend observáltatott ". 
1712 jul.-ban megint pestis volt magában az iskolában. amely 
58 napig elhagyottan. tanulók nélkül üresen állott. 1710-ben a 
nagy hideg miatt elfagyott a szöllő. nem volt must. A polgárok 
nem tudtak borral az iskola fenntartásához. a tanárok fizeté
séhez hozzájárulni. Ehelyett rendelték. hogy Szent Mihály-napi 
úrvac8ora·osztáskor aslalorok álljanak a templom ajtajában. s 
adományokat gyüjtsenek. 1710 szepl. 28-án kezdődött az asIaIlO. 
amely azután hosszú időn át szokásban volt. Rhener Istvánné. 
Bek Borbára később erre a célra 3 ezüst poharat adott a cétus· 
nak. A legnagyobb pohárral a közép-utcai. a középsővel a 
monostori. a legkisebbel a magyar· utcai gyülekezetben gyűj-
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töllek. Felíratuk: Csináltatta ezt a pohárt Rhener Istvánné 
Bek Borbára a kolozsvári unitária scholában tanul6 diákok 
számokra 1716. esztendőben. Más bajok is voltak. A német 
katonaság garázdálkodása is sok bajt és vesződséget okozoll. 
Mindjárt igazgatósága első évéber;t 1690-ben az élelmezési 
lisztek a nagyobb tanter"?et (majus acroaterion) lefoglalták 
búzával töltötték meg • . ommsque hoc pado facultas docendi ei 
discendi toIlitur. (Fa sc. II. 478.). Május hónapban kiürítették a 
patrónusok és főként a rektor utánjárására helyreállították 'ki
meszelték s jul. 6-án Szaniszló lektor beszédet tartván. fels~n
telték s rendeltetésének átadták. A r. kath. tanulóifjúság is sok 
kellemetlen vesződséget okozott az igazgatónak. 

Az 1704. l705-től l709-ig tartott partiale consistoriumok 
főtárgya volt az igazgató. tanárok fizetésének és az ifjúság 
segélyének ki nem adásából eredő ismételt panaszok. melyeket 
az igazgató terjesztett AZ eklézsia gyűlése elé. mit a plebánus 
és gondnokok nem intéztek el. A főnök (Fasc. IV. 54 s köv. I.) 
így írja le a dolgokat: 1708 aug. 3-án az igazgató a tanárokkal 
összehívja a pátrónusokat és polgárokat az audilóriumba s a 
tanárok és ifjúság nevében azt kérdi. hogy miért nem adják 
ki a tanároknak a sallariumot. a tanulólmak adivizió septi
manalist. aminek már 13 részlete (quod ante inauditum I) hát
ralékban van? Kéri. hogy vizsgálják meg ez ügyet. deritsék fel. 
"cur tantopere schola vel ecclesia suis fuerit exhausla bonis". 
aztán orvosolják a bajt és így "a társaságnak leendő. sőt fe
nyegető felbomlását akadályozzák meg". A baj hátterére. igazi 
okára rávilágít Almási püspöknek egy nyilatkozata, melyet fe
leségének tett. Midőn egy alkalommal az eklézsia malma mellett 
mentek el. feleségének azt mondotta: én meghalok. de te meg 
fogod érni. hogy e malomnak még nyoma sem marad. Mikor 
ennek okát kérdezte a felesége. így felelt: Mert az eklézsia 
szép jövedelméből a fizetéseket és segélyeket nem adják ki, 
hanem más célokra. pompára és nagy lakomákra fordítják. 
(Uzoni lll. 581.) A közgyűlésen az igazgató előterjesztésére 
hosszas tárgyalás indul. de a határozathozatalt a következő 
gyűlésre halasztják. 10-én megint összegyűlnek. de sem a pát
rónusok. sem a papok nem jelentek meg. csak nehányalsóbb
rendű polgár. Megint elhalaszt ják a gyűlésI. lS-án a nagy
templomban gyűlnek össze. a rektor előterjeszti az ügyet. de 
mivel sokan hiányoztak, határozatot nem hoznak. hal'!~~ meg
bizzák az igazgatót. hogy az íratokat másolatokb~n k_uldie m~g 
a pátrónusoknak és kurátoroknak. Ju!. l-én megint osszegyu!
nek a nagytemplomban. de minthogy a kurátorok .~em j~lentek 
meg. két küldöttel hívják meg őket S-án a parochiara vegleges 
határozathozatalra. 8-án összejöttek a parochiára a papok. pat-
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rónusok és alsóbbrendű polgárok s felolvastatott az igazgató 
Irala. Arra nehányan feleletet és felvilágosítást adt8k 8Z eklézsia 
nevében. De ez olyan volt, hogy,8 megbántOlI és elkeserített rektor 
koUégáiv81 elhagyta a gyűlésI. Ugy látszik, hogy az ollm8r8doll8k 
határozatilag kimondották adivizió felfüggesztésél. Mert foly
latja a főnök - a cétus felháborodik a divizió felfüggesztése miaU. 
Az exactorral együl! a rektornak jelenti. aki megigéri. hogy 8 
következő napon elintézi az ügyet. csakhogy lecsendesedjenek. 
Másnap a főnök és exaktor az igazgató engedélye alapján 
felkeresi a plebánust és patrónusokat s kéri a felfüggesztett 
divizió kiadását. mert ellenkező esetben bajok fognak bekö
vetkezni. A divizió ezek után julius tO-én 115 frt 20 dr-ban 
minden hiány nélkül kiadatott. A következő alkalommal megint 
nem adták ki. 28-án /:IZ exaktor szokol! módon elmegy a dis
penzátorhoz s kéri a diviziót s hogy ne adjanak okol a célus 
felháborodására. mert nyomor és szükség nyomja. szorongatja 
az i6úságot. 29-én összegyűltek a kurátorok. quartisták. praetor. 
jegyző. az eklézsia aedilisei. 2 3 polgár a parochiára. áthívják 
a főnököt és exaktorl is. A plebánus előadja az ügyet. hogy 
miért szomorítja a cétus megint az eklézsiát azzal. hogy nem 
vár tovább a divizióra, amint az exaktor mondotta. A jelenlevő 
exaktor kijelentette. hogy azt nem mondotta. csupán tisztessé
gesen kérte az elmult és a jelenlegi divizió kiadását a cétus 
nyomor ára való hivatkozással. Megigérlék. hogy lehetőség 
szerint arra (ognak igyekezni. hogy a diviziót pontosan kiad
hassák vagy kölcsönből. vagy más úton; többé soha nem 
vonják el. legyenek nyugodtan: ami késik. nem múlik. 

A dolog csak nem akart teljesen rend bejőni és lecsen
desedni. A szepl. 8. divizió alkalmából a főnök feljegyzi. hogy 
mikor az exaktor a pénz után ment. a dispenzátor felesége 
lekicsinylő és szidalmazó szavakkal illette s egy más exaktort 
egy más alkalommal e szavakkal (og8dta: "szamár disznó 
ember vagy. mindenkor 81kalm8tI8nul jössz reám. 8 testemből 
nem vehetek neked M • 

Amilyen nehézségek és fenn8k8dások voltak a diákok 
segélyének kiadásánál. ugyan8zok ismétIődtek 8 t8nárok fize
tésénél is Pálfi Zsigmond tanár. a későbbi püspök, 1709-ben 
egy egyházközségi szervezeti szabályz8tot készített. melyet az 
eklézsia el is fogadol!. A sZ8bályz8t szervezi 8Z eklézsi8 pres
bileriumát. de más néven. amelyből idők folY8mán kifejlődött 
a repraesentativum consistorium. Érdekes és 8Z egyház belső 
életére szomorúan jellemző éles fényt vet 8 j8vasl8t megoko
lása. 8mely megmondj8. hogy miért volt szükséges megalkotni 
ezt 8 törvényI. E megokolásból célunkra tartozó an kiemeljük 
azokat a mozzanatokat. melyek Dimén igazg8tó 81akjá t meg-
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világítják, állásfoglalásai! magyarÁzzák s némileg az egyház
község pénzügyi nehéz3égeire is rávilágítanak. 25 év óta _ 
jgy kezdi Pálfi "sok nyomorúság, satlzoltatásM sMkadt ha
zánkra s különöse n városunkra, amely a hadakozásnak 
sarka és ki- s bejáró aj Itti a "_ 1687 -ben a lotharingiai 
haddal jövén "Kolozsvár volt első köve az ütközetnekM. I 
ben a szultán a la~~sok "közü~ sokakat levágatott, másokat 
rabságra viii, "hostahnkat feIegeIIe . 1697-ben ftvéletlen" túz 
hamvasztotta el templomunkat. scholánkat, ezekhez tartozó 
minden épületeket úgy, hogy felépílésükért idegen orSzágokba. 
Belgiumba és Angliába kelleti menni. 1703-ban a kurucoktól 
annyit szenvedett a város, "ezen nyomorult helység", hogy 
nincs nyelv annak elmondására: kívül-belől egyforIlIán káro
sílotlák az ostromlók és oltalmazók. 2 3 év alatl minden 
mezőnek, hegyeinek, sőt kert jeinek hasznát nem velle, felpré
dálták, nehányszor marhájnkat elhajtották, hostálinkat felégel
ték, bástyáinkal, kő falain ka t felhányatlák. E súlyos külső körül
mények eredménye: az eklézsia súlyos anyagi helyzele. A 
sallariumokat . akkor s úgy az mint illett volna", nem tudta 
kjszolgáltatni , sőt a restanliák egymásra halmozódtak. Innen 
sok p3nasz, gyanakvás, összeszólalkozás támadott, mintha a 
nemflZetésnek valóságos oka nem a nincs, hanem a rossz 
gondviselés olna, a jövedelmeknek helytelen célokra fordí
tása .. És ez ol nagy mértékben megsetl, "hogy még a kívülvalók
nak is fülei vele meg\öltenek". az eklézsia eleihez .iroga
tások löttenek·, hogy szünjenek meg a panaszok és gyanak
vások. A jobbak keresték a módot az eklézsiaigazílá
sára, hogy . nyaka szakad án az alyafiságfalan 
és gyanakodó szí eknek és ezekból szálloaZÓ idegen-
kedésekn ek , dísztelen rurn évfolytatásoknak " , egyes" 
ség a gyülekez.elbeo. ~indezeknek egyetlen kútfeie a 8VÍmadás 
nemadós. Ezért terjeszti elé ja aslaláL mint az 
olyan formáját, mely mellett ez lehetetlen. Hiteles . 
tudjuk igazol:n.i hogy a javaslat megokolása s,tászerinl f~ ~ 
valóságot Ha a kolozsvári eklézsia IruráIOJAinak számwfs"1lIl 
. 1660-ló) kezdve 1709-ig egy kötetbe kölve) 
szomoruan kell m egállapífam mk. hogy 8 
éveken keresztül nincsenek rendben. .. sót 
kezdve 1 6 kwáforok. sól a quarlisfák súimp#.sAibn 

baloms'ámm sorofják fel: 
a bfJ2Ával'-otlaJ~ SOkaJ 

. a a 
nem tudnak dszámolni 
S7.ámolnak el aljm és seprore. a _ 
többet adnak mini kellene. Dmcs 

S 8 hibák minden és tiltó 
ellenére é\'Tru é .e isméJlŐC'nek. 'em 00'''8, boID- 8 
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kaplák rendesen a fizetésüket s ezért állandó voll a zúgo
lódás és békétlenség. Már-már kijutott ez iildatlan iilJaJl()lok 
híre köreinken kivül is és erkölcsi épségünket. 

Hogy ez annak oka 8Z volt. 
volt az iigyeinek hivatolt felelős 

fónn.. Pál6 mondja. a másiknál [en-
nebb IartoUa A tanácsosok. többre tar-
tOIták Pálfi: .Jól vagyon, 8Z tanácsházniil vagy 
az, ami vagy, a pedig atyafiak vagyunk mindnyá-
jan., Egy-kél ember amennyit és akiket akart, azokat bevitte 
az dolgok · s akkor és oda hivatta, amikor s ahova 

; azt adta elé, amit akart S amint akarta. A végzéseket 
ha akarta; ha nem, elhagyta. A másik oka a 

az volt. hogy nem renddel választattak az atyafiak, 
. - volt benne. Aki egyszer hivatalba 

jutott, azt letenni, másnak átengedni gyaJázaJnak tartotta. A 
hafflroMtokat nem hirdették ki az egész gyülekezet előtt. tehát 
hiányzott a közönség ellenőrző szeme. Ahány gondViselője 
volt a ugyanannyi kass'zt\ja volt malombirónak, 

néha a kurátolOknak is. I.egyen ezután 
egy aki mindent . • Nmind egy tojásig" . 

megalkotása után az álJapotok javulnak 
némileg. az 1710. évi pestisben meghal. Utódja 
Dimén. A tennénybeJj fizetésüket megkapják. de a pénzbeli 
sallarium nem történik meg teli esen. Az 1113 nov. 26-i 
ülésre adnak be a saJlaristák. A gyűlés elismeri, hogy 

voltak. minek aIóságos oka . az eklézsia sok 
elketiilhetetJen költsége miá· a nincs, miről a számadások 
megtekintése utján ők maguk is ; de igéri , 
hogy mihelyt valahonnan pénz jő. .szentül kiadatik ő 
miiknek-. 

De eszetencsétlen viszonyokból fejlődött bajok mellett volt 
olyan is, amely - úgy látszik Dimén egyéniségéből eredelt 
s közte és a püspök közli egyenetlenség és viszály fOJOlájában 
pattant ki. A sok baj és küzdeJem. esetleg pénztelenség arra 

Dimént, hogy amint Uzoni mondja, a tanításban, 
. és felügyeletben kezdett hanyagabb lenni. a saját 

dolgai . idősebb diákokat alkalmazott Maga betegeket 
látogatott, mert revelS8lisa ellenére orvosi gyakorlatot folytatott . 
Kartársait el lenőrizni elhanyagolta s inkább világi dolgokban 
foglalkowtt, mini egyházi és iskolaiakban. A dolog úgy kez-
dődött, hogy a Dimén ellen az eklézsia konzisz!óriu-
mához (ma - 1110 febr. 2O-án - tehá! az új 
törvény életbeléple utáni első időkben panasz:! adott be. A 
panasz tárgya ez : Mindeneknél tudva vagyon, hogy egy nehány 
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sztendóktól (ogva kevés leckét tartott ó kegyelme. Aztán : 
n hányszor a templomi tanításban szükSég lett volna segitésre. 
mlt tudott s még sem parancsolt diákjainak. kik azért tartatnak 
a scholában, hogy e szükségben szolgáljanak. Sőt azt sem en. 
gedte. hogy más. parancsán.a~ engedj~nek. Mentelte ugyan 
magát. hogy elfelejtelte deákjamak megjelenteni. .de az nem 
mindenkor .vo~t; a~zonban a~ból t~tszik ":leg. mennyire vigyáz. 
zon az eklezslára . HarmadIk vádja: "Mmd maga vallástétele 
mind habitusa mutatja. hogy nem akarja. sót szégyenli magái 
lársaságunkbeli embernek ismertetni". Talán tartana valami 
harmoniát. ha mindenek ő kegyelmétől függenének. de hogy ó 
kegyelme mástól függjön. sőt az egész eklézsiának is engedel. 
meskedjék. azt semmiképen nem akarja cselekedni. Az intést 
bé senkitől sem veszi. Mikor a deákoknak mesterségre kell 
ordináltatni. alig mehet egy ordinatió végben veszekedés nélkül. 
Ezek után kéri az eklézsiát. intse meg őt. "kimutatDán ó ke
gyelmének határát. ne gyönyörködjék mindenekkel való újj
húzásban. hanem mint igaz és engedelmes atyafi alkalmaztas88 
úgy magát az szent gyülekezethez. úgy lészen ő kegyelmének 
is becsületi másoktól. különben nem juxta illud: hono r est 
honorantis. non honorati. A gen. consistorium jegyzóje azt 
jegyzi meg erre a beadványra. hogy a püspök ragaszkodott 
ahoz. hogy a közgyűlés tárgyalja le az ügyel, jóllehet Dimén. 
a plebánus. azt ajánlotta. hogy mindkét fél távozzék a gyű
lésből s a konzisztórium határozzon. Kolozsvári márc. 9-én kelt 
beadványából megtudjuk. hogy a püspök őt. az idős . embert. 
a szent konzisztórium előtt úgy lehordotta "mint egy kenyérevő 
cselédjét" minden igaz ok nélkül úgy. hogy egy jó gazda cse
lédjével nem bánik úgy. A konzisztórium pá1rónus uraimra 
halasztotta a dolgot. ami ellen Diménnek kifogása van. mert 
ott kell végeznie dolgát. ahol kezdette. Ahol panaszolt, várja 
ott válaszál. Quod semel placuil. displicere alias nequ il. Igy 
kivánja ezt a közelebb mult időkben felállított bizonyos rend 
(a Pálfi-féle alkotmány törvény t érti). Aztán előadja. hogy "a 
mult konzisztóriumban elégséges mentségét adta. hogy a püspök 
sem judiciumot nem akar!. sem atyafiságos complanaüot nem 
várt. hanem a szent konzisztóriumból igen dísztelenül kilépék". 
Kéri. hogy amelyik fél delinkvensnek találtatik. intessék meg. 

1710 márc. 29-én a püspök egy újabb panaszt ad be a 
közgyűléshez melyben Dimént (és segédjét Pálfit is) az~1 
vádolja. hogy öccse házassága ügyében "igen enormlter vet: 
keztek~ . Az ügy ez volt: Öccse el akart venni egy leány!. aki 
az~nban kijelentette. hogy nem kell sem testének, sem ~elke~ek. 
A Jegygyűrűt sok unszolás után elfogadta. de nemsokára v~z
szaküldte. Ekkor maga Dimén ment hozzá s addig beszélt. 

Dr. c.l Keh .. CIII : A ko).o. wéri ,mh6rl_ koI~um t&ténele. n. 27 
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míg elfogadta. Ezután kihirdették, de nem a magyar, hanem a 
gyülekezetben. Halinadnapra az esküvő sok sirás és 

zokogás között De a menyecske ~ante copulam 
camalem· z egy rokonához. Nemsokára Dimén az 
öccsét, s egy nehány német katonával odaküldi, 
amenyecskét 8Z ágyból kihuzz.ák s akarata ellen elviszik. 
Mindezt bizonyítani tudja, de nem szükséges, mert "csaknem 
az egész város s nem szükséges, hogy ezzel is rossz 
hírünket . Dimén vétkezett azzal, hogy mindenben 
principalis causa volt és hogy ilyen rendeletlen munkában esz
közül adta magál, contra omnia jura tam ecclesiastica, quam 
politica és így szentséges vallásunkra igen nagy mucskot hárin
tollak- . Azt kivánja, hogy mindkettőt függesszék fel hivatalától 
ad beneplacitum usque ecclesiae. S pedig azérl, hogy ~az én 
infringáltatott authorilasom is restituáltassék. Aztán Pálfi ellen 
külön panaszt is emel ~sok rendeletlen excessusairól ", melyeket 
szintén nem kell bebizonyítani, .merl az egész eklézsia vá
damnak és panaszomnak igazságát jól tudja". A gyűlésen 
Dimén kijelentette, hogy "fórumnak az eklézsiát nem agnoskálja, 
hanem akinek mi panasza van ellene, competens fórumán 
keresse s olt megfelel, de itt nem. Egyébként az ügynek csupán 
kenő megvilágítása végett előadta az ügyet egészen. Azután 
kimentek. Az eklézsia sok tárgyalás után máskorra halasztotta 
a dolgot. mikor többen lesznek jelen. Az április 6-i gyűlés a 
há7.assági ügyet a konzisztórium elé utalja, de úgy, hogy erre 
kiküldi az eklézsia két kurátorát s ha szükséges, 2 vagy több 
assessorI. A másik ügyet máskorra halasztotta. 

A dolog azonban nem került tárgyalásra, mert a jegyző 
odateszi: .Complanolódott ezen controversia végképpen" .20 

A püspök panaszából kivehető, hogy a viszálykodások 
egyik forrása az volt, hogy a püspök és igazgató hatásköre 
nem voll szabatosan meghatározva s elkülönítve. A püspök
habár a törvény szerint nem volt hatásköre az iskolára kiler
jesl.~ve, nem nézhette el, hogy Dimén a tanítást elhanya
golja . s diákjai! nemcsak nem rendeli ki szükség szerint temp
lomi szolgálatra, hanem egyenesen megakadályozza. 

Viszont a jogi helyzet akkori állása szerinI, bizonyos 
mérlékig, meg lehet érteni 8zt is, hogy Dimén a maga hatás
körét lehetőség szerint védelmezni akarja s nem enged magá
nak parancsolni. Hogy a mesterek kirendelése kérdésében is 

aJ Valaki, 
sósor úr, kevés 
más kéz 

• 

idegen kéz írta ez ügy után: );des Handsáros János 
lehete« akkor kegyelmednek, mikor ezeket leírta. Egy 

• . Pálfi Zs. Út igen neheztelt.. ezen irásokat, azért con· 
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hatásköri ÖSSZE'i)tközések voltak, szintén megérthető, ha tudjuk, 
hogy pl. Szent-Ahrahámi, mint igazgató, teljes eréllyel tiltako
zott a fókonzisztórium egy intézkedése ellen, mellyel az ő hire 
és tudta nélkül diákokat rendelt ki mestereknek. S a főkon
zisztórium na~yo~ szerény hango~ igyekszik a haragvó igaz
gatót csendeSI te Ol , hogy ne mondJam: bocsánatát kérni. Hogy 
szégyel né magát unitárius társasághan, a püspöknek ezt az 
állítását semmiféle adattal nem találtam ugyan igazoltnak de 
az a lenéző, ~ic..si~ylő ~ód, ahogy az eklézsia vezető tagj~iról 
beszél, valószmuve teszI. . 

Hogya tanításbeli hanyagság vádjának igaznak kellett 
lenni, bizonyítja az, hogy a .. státus" nem sokkal e viszálykodás 
után, 1712 jan. 28-án Medgyesről körlevelet küld nemcsak a 
küküllőmegyei, hanem minden más körbe li urakhoz, melyhen 
a külföldre küldendő Szent-Ábrahámi költségeire adakozásra 
hivják fel. S eközben nagyon éles kritikát mond az iskola 
állapotáról. .. Dülőfélben levő iskolánk" jókarba állítására hív 
fel. A baj legfőbb oka mondja ' .. a kolozsvári kollégium
nak veszedelmezése, honnan eddig, mint a trójai lóból az 
emberek és hősök, úgy jöttek elő a lanulók és filozófusok. 
eklézsiáinknak oktatói és nevelői. .De már mind a tanítóknak 
nem lételek s mind aki vagyon is, tunyasága. vagy extra 
sphaeram sui offjcii, vi/á§iakra ac/ása miatt, annyira ruináso
dolt ez a kollégium, hogy csak közönséges tanítók is alig 
adallathatnak ki valamely triviális scholákban, honnan szár
mazik mind szentséges vallásunknak s mind respublicánknak 
hanyatlása. Inclinata .vero res, nisi statim erigetur, sisli non 
potest. Evégre méR teljeSSéggel ki nem száradnánk, a bajok 
orvoslásának legjobb módja, a tanárok számát szaporítani; 
de az eklézsia is, mi is ki vagyunk merülve, adományokat 
kérnek, hogy Szent-Ábrahámi! kiküldhessék s applikálnák 
ellankadt scholánknak felépítésére. 

Ez a harcias szembeszáll ás mindenkivel s az eklézsiával 
is egész életében tartott. Mikor az .. irnpartialis cornmissio" 1716 
aug. végén elvégezte munkáját, Dimén aug. 24-én betegeskedni 
kezdeti. A következő két év, mialatt állandó kérelmezés és 
rettegés közben a Felség válaszát várták, nem volt alkalmas 
arra, hogya több mint 60 éves öreg ember megint erőre 
kapjon. Az a gondolat, hogy a minden vagyonából kifosztott 
eklézsia esetleg őt, vagy maradékai! vádolni fogja, az anya
giakhoz különben is kelleténél inkább ragaszkodó embert nem 
h~gyla nyugton. 1719 jun. 22-én kéri az eklézsia l\Ur~torait. .. h~ 
ml bonumocskái atiszl. eklézsiának volnának annyi szom~ru 
rE'volutiok után és maradta nak volna, azokat hitelesen ~ell~: 
venláltassák, nehogy holta után utódai! difficultások terheijék 

27' 
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és kivánja, hogy ha akár tette, akár m~lasztása által valami 
kára esett az eklézsiának, mutassák kl, hogy azokból ment
hesse ki magát. A bonum ocskák reinventálására bizottságot 
üldenek ki Csiszár György, Székely János, Hincs Szigyártó 
dám és Gyergyai Pál tagokból. De úgy látszik a bi

zottság nem nagyon sietett teendője elvégzésével, mert Dimén 
szep!. 14-én megint ír a konzisztórium hoz s beadvány ában 
tiltakozik az eklézsia javainak kezelése, a számadás felül
vizsgálásának elmulasztása és a leltár el nem készítése ellen. 
O, a plebánus és főgondnok mondja ,rajta van a fele
lősség, a "siralmas változások" előll az inventálandó jók nála 
állollak, noha nemcsak az ő kulcsa alat!. Nem szeretné, hogy 
ami még van, .. végre non est-re változzék", hanem hogy 
kiderüljön, hogy .semmi a gyülekezet javaiban kezekhez nem 
ragadott". Mindenki őt kárhoztatta s ha ő most, mikor a féli ába 
már a koporsóban van, nem ad számot, majd maradékaitól 
kémek s ha azok nem adnak, fizetniök kell. Sokszor sürgette 
az inventációt és cenzurát; kurátor társai igérték is, de nem 
tettek semmi!. Most a pestis kiragadta őket közülünk. Pana
szolt a konzisztórium elő II is, az a nótáriust megbizta, de még 
sem történt semmi. .. Talán vi" zavarodásától várnak, hogy 
könnyebben halászhassanak." Ünnepélyesen protestál a halo
gatás ellen, mert magát s halála után maradékait akarja pat
varkodóktól biztosílani. Erre a sürgetésre 1719 dec. 16-án d. e. 
9 órakor a plebánus, a püspök, Pálti, a két kurátor (Teleki 
Ferenc és Szakál Ferenc) jelenlétében a Monostor-utcában levő 
eklézsia-házban számot adoll a nála levő dolgokról. 

Az 1719·ben dühöngeni kezdett pestisben halt meg 1720 
jan. 4-én, mikor minden gyülekezés, minden istentisztelet meg 
volt tiltva. Minden temetési pompa nélkül temellék. Csupán 8 
halollvivő vitte ki a temetőbe és földelte el. Az özvegy a te· 
metés után követelésekkel . állott elé az eklézsiánál. A kikül
d.öttek azt kérdezték, hogy a követeléseket vajjon a néhai 
tamasztotla-e, vagy csak az özvegy. Az özvegy azt relelle, 
hogy mindketten. A kiküldöttek azt válaszolták : ha az eklézsia 
e~en praetensiok alól való enoda tiojában oly dolgot talál nap· 
fenyre hozni, ami a néhainak nem válik becsületére, ne az 
eklézsia legyen hibás. Hogy intéződött el ez az ügy, nem 
kaptam rá adatoka!. De az eklézsia kiküldött jeinek felelete 
m!!gerősíli azt a megokolt feltevést, hogy Dimén magánérdekeit 
neha a köz kárá ra is és az eklézsia veze tőségével szembe
szállva is érvényesíteni törekedett. 

Kőkoporsójának déli oldalán a felirat: Anni 1720. diei 4 
Jan. memoria vixi, mortuus et jaceo: tu disce viator vivere. 
Si nos li vivere, disce mori. Intrepidus leo sis, scrpenle ocu-
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lator esto.s .Te proceres etiam laudis honore rolant. Quid 
juvat? Omrus mutatur fortuna. Ul amndo dura Ih,"Or qUOQue 
post fata quiescil atrox . Sis erone prior. Sit nixa superbia 
pennis. Anna virumque canas. Quid juval Ecce nihil. Vivas 
lustra decem et ma tanquam ego. Vita rotatur, Ergo scias 
quid sit vivere, quidve mori. 

f:szaki oldalán: Quis fuerim Quaeris ? Demjén rognomen 
avorum, Ipraeclarum Paule sed mihi nomen eratJ Urbs genuit 
famo~ C?losvar, ,?omen, honorem lipsa dedit; Sedes ipsa 
Quietis ent./ Collegll redor puro de fonte docebaml annis ter 
denis verba sacrata Deo! Et medicus fueram arte, Quaterque 
meritus, el heres! Idem nullus Charis ex genilis superes urbes 
Europae vidi ter et oscula regi! Praebuerem, nunc sum mortis 
in imperio.l Ecclesiae plebanus per duo lustra fidelis! Laetus 
eo Christi judicis ante thronum. 

Művei : Disputatio medica inauguralis : De generalione, 
augmentatione et decretione Microcosmi. Lugd. Batöv. 1689. 
Catechesis Latina, seu: Brevis institutio Religionis Chris tianae 
secundum unilarios. 

Kéziratban : Notae erudilae in praemissam Catechesin. 
E .. "plicatio Decalogi et concines ex praeceptis decalogi; con
dones, oraliones Cunebres, precationes, positiones theologicae. 

Aztán sok kérést és Celterjesztést irt a templom és iskola 
elvételekor. • 

24. Szenf-Abrahámi Lombárd Mihály. (1720 1758J 1684-
ben születeIt VárosCalván, hol atyja, György, pap volt. Atyját 
a Fótanács 17l1-ben Homoródszentmártonba rendelte. Az 171 1. 
évi juniusi nagyajtai zsinaton, már mint hévizi pap, alsóCejér
köri esperes. 1720-ban halt meg. Hol kezdte tanulását. nem 
tudjuk. 1698 okt. ll-én Kolozsvárt novicius lelt, 1699 Cebruár 
l-én veteranus. 1709 100ben végze It szép eredménnyel. Ennek 
következése lelt, hogy az Erdély szervezésére kiküldött orszá
gos bizottság unitárius tagjai ót vitték magukkal Szebenbe. 
Iti ismerte meg Homoródszentmártoni Biró Sámuel, kinek kez
deményezésére s jelentékeny pénzadománya segélyével kül
földre küldötték O. Kolozsvári D. Pálnál) 1712 tavaszán vagy 
nyarán. 1713 május l-én a leideni egyetemre iratkozott be. 
1714 nov. 5-én az Odera melleHi Frankfurl egyetemén volt, 
majd Halleban. 1715 aug. 18-án érkezett haza (Fasc. IV. lf5.) 
s Biró Sámuel konziliárius fiait tanította. 1716 febr. 27-én iktat-

• Nemesi címere: .quod habet leonem pede altero. pri~re nudum 
e~se!" lenelem cum serpenle scipioni implicalo. Pecsétjén: Fejét . relta~ 
klgyo. me1y nyillal merő" gesen 61 van tőve. Veszprémi. Biographla medl' 
corum. ll. 52. 
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ták be tanárnak és jurisprudentiae. geographiaeque, lecfinoibus 
hacfenlls in collegio nostro inauditis. praeficilur. (Fasc. IV. 
167.) O nyitotta meg 1718 május 10-én a belső Magyar-utcai 
kollégiumot az eklézsia által ajándékozott házban. 1720-ban 
megnősült. Hat leánya közül csak kettő élte túl, egyik PáUi 
Benjámin tanár, másik Kovácsi Tamás kolozsvári pap felesége. 
1720 dec. 17 -én rektornak választják, 1724 április 7-én gene
rális nótáriusnak. ugyanakkor. mikor az unitárius urak PáUi 
Zsigmondot püspökké tették, akiket aztán az árkosi zsinat jun. 
17 -én állásaikban megerősít. 1737 -ben püspöknek választották 
s ez év aug. 29·én a kolozsvári eklézsia papjának hívja meg 
s kolozsdobokai esperesnek is megválasztják. 

1758 március 30-án halt meg, Minden pompa nélkül ko
porsóba tették. Március 31-én a diákok halálát tudató levele
ket vittek Tordára, Nyárádgálfalvára. Szentlászlóra, Zsukra és 
Gyulatelkére. Koncz Boldizsár aranyosköri esperes április 2-án 
körlevelet küld a papokhoz, melyben írja, hogy amatereklézsia 
kivánja az ő megjelenésüket is. Hat jó korbeli pap ápr. 5-én 
reggeli 9 órára legyen Kolozsvárt, hogy a testet a háztól vigyék 
a város kapujáig, mert onnan a diákok fogják tovább vinni. 
Ezért a csegezi, várfalvi, rákosi: bágyoni, szentmihályfalvi és 
tordai papok ápr. 4-én estére minél lisztességesebb öltözetben 
jelenjenek meg. O maga nem arra való hogy lovagoijon, de 
a nótárius ott lesz, mint "keserves". Temetése ápr. 5-én volt. 
PredikáIt Fejérvári Sámuel. orál! Agh István, a "sanior philo
sophia tanár6" , Beszédjének tárgya volt ; Scholam, in qua 
theologia et ethica per logicam ra lionalem perdocetur, erigere. 
A főnök (Fasc. V. 175.) így írja le temetését; Leesett a mi 
fej ünknek koronája I Temetésén az iskolai ifjúság. a tógások, 
szekundánusok, neutralisták rendben mentek, az alsóbb osz
tál osok elől minden rend nélkül. Ezen kívül mindenféle rend
ből való nagy sokaság; római ka tholikusok, katonalisztek. a 
parancsnok, a senatus összes tagjai, divisorok. ref. papok, t~ná
rok és tanulók, e . papok s minden vallású és rendű polgárok. 

Ezek életének külső sorsfordulatai. Ta ná ri pályájának 
kezdete egyháztörténelmünk legszomorúbb korszakára esik, 
arra, melyet az eklézsia jegyzőkönyvei így jelölnek ; "a három 
katasz tr6fá lis esztendők". Egyházunktól elvétetvén templomunk. 
iskolánk s az ezekhez kötött minden jövedelem. az egyház 
kifosztottan. koldusszegényen állo ti. A gond iselés á llította a 
maga ; der rechte Mann a m rech ten Platz. Igazgató-
ságAt réll el és tervszerű öntudatossággal kezdette. 
De sok nehézséggel kelleti küzdenie a szegénység 
és tanárhiAn miatt. Alig kezd tte meg tanári működését , tanuja 
volt annak a szomorú jelenetnek, amikor az ifjúság 1718 ápr. 
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2-án reggeli imáját elvégezve. cókmókját összeszedve. megren
dült lélekkel és könnyek között hallgatta Dimén igazgatónak 
- ki maga is könnyezett vigasztaló szavait és utasításait 
s kiköltözött régi iskolájából. Szent-Abrahámi a csapások ten
gerében legelőször jött öntudatra. Április utolsó napján tudatta 
a városon szerteszét elhelyezkedett ifjúsággal. hogy a templom 
gyanánt szolgáló belső Magyar-utcai házat foglalják el iskolá
nak. KÖReczi Derzsi Boldizsár szenior 9 gyerekkel beköltözött 
s Szent-Ábrahámi május lO-én megkezdte a tanításI. 

Az a majdnem négy évtized. mialatt a kollégium élén 
állott. tele van szenvedésekkel. nélkülözésekkel és majdnem 
lebirhatatlan különböző nehézségekkel. A régi iskola kialakult 
rendje felbomlott . Az " iskolának" nevezett új helyiség semmi 
tekintetben sem megfelelő. Építeni. terieszkedni kellene. de 
nincsenek meg az anyagi feltételek. A diákok állanak be építő
munkásoknak. ők fonják a sövényfalakat. ők tapaszt ják a pad
lót, mialatt az éhezés kínjait szenvedik. Működése elején nagy 
szárazság következtében rendkívüli drágaság áll elé. Három 
ízben. I 71g-ben. 1738 39-ben és 1742-ben nagy pestis dühön
gött. amely szétszórta nemcsak az ifjúságot. hanem a tanáro
kat is. Az igazgató helyén akar maradni. de hívei kérésére ő 
is Járába. majd Fejérdre vonul el. De ott sem ül tétlenül. hanem 
hívei vigasztalására imádságokat ír. Minde bajokhoz járul még 
a korszellem szabadosságra hajló fuvalma. amely miatt az 
ifjúság mind nehezebben lesz fegyelmezhető. És új tantárgyak 
vonulnak be az iskolai tanulmányok közé. melyekre tanköny
veket kell írnia. 

Igazgatói működése azzal kezdődik. hogy életre kell hoz
nia és megindítania tanárok hiányában jóformán egyedül az 
iskola működését. Az öreg diákok közül kiszemeli segédeiül 
az alkalma s okat. kiket a felső tagozaton nyilvános leckék adá
sával is kénytelen megbiZlli. A felbomlott rend helyreállítása 
érdekében rendeleteket. utasításokat ad ki. A "státus". a világi 
urak az intézet és a diákok érdekében hozolt áldozatok fejé
ben mind több beleszólást kivánnak az iskola ügyeibe s ez 
lesz az oka annak az egyenetlenségnek is. amely a diákság 
és a szekundánia között az ökonómia viselése kérdésében 
hosszú ideig nyugtalanította őket. 

Mindjárt igazgatósága elején 1721 aug. 3O-án (Fasc. IV. 
268,-270.) a következő "új törvényeket" hirdeltelte ki : 

1. Mindenki szerezzen magának bibliát. meri addig nem boc:aállatik 
freJ.:ientációra. 

2. A lIeregrinációból visszatérőknek az exaktor kiséretében jelenl
ke:tniök kell, addi, nem Irhatók be a l!IalriluMbl!. 
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3. Ahivalalból cursusba menni kölelesek kllrjék ki a reklor enIe. 
dlllyél. visszslérlükkor jelenIkezzenek. 

. 4. Akik csak a karAcsony! kanlációkon jelenlek meg. azok részese· 
dése leszállilIalik. . 

5. Ha valaki 3 leckét ok nélkül elmulaszt. azon héten carens I~gyen. 
6. A preceplorok gondosan ügyeljenek a tanitványokra és szolgákra; 

ne legyenek azigorúak. elnézók és hanyagok. 
7. A ruMzal legyen a .régen elfogadolI szokás szerénli·; különben 

nem lekinletnek diákoknak s nem részesülhetnek a jövedelmekból és jogokból. 
8. Az ökonomus gondosan ügyeljen a kapúra. hogy a nyilvános 

leckék alall mindég zárva legyen. A ki· és bejárókal a porlarius tarlae szem· 
mel. reggel :!-Iól este 8-ig lartózkodjék a kapun belól. Az ökonumuara ügyelni 
a szenior leendóje. 

9. Ha gyermekei fognak meg a kapun kívűl. az ökonomus kap bün. 
letésl. Ha diák néz ki az ablakon. vagy a kapun. a régi lörvény érvényes. 

10. A .huncut" szóért 25 dr. a büntelés, másodszor SO. A preceplorok 
is ügyeljenek. hogy ne használják a szamár. fallyú slb. szókaI. 

A cétus elfogadja ezeket a .. törvényeket", az utolsó kivé
telével. A .. huncut" Ieszokására a rektor karácsonyig haladékot 
ad I Mosolyra késztet a cé tus kéreIme is, a rektor megértő 
engedékenysége is I 

1724 aug. 26-án (Fasc. IV. 323.) a nicotizansokról ezt a ren
deletet adja ki: ezután senki se vétessék be a diákok közé, 
aki a herba nicotiana-t használja; a novitius ne szabadíttassék 
fel. s ha felszabadíttatott, vettessék vissza; amikor letelt a 
novitiusi idő s a novitiusi igát le akarja vetni, ahányszor meg
állapítják, hogy nem hagyta el a dohányzást, annyiszor érje a 
noviliusság büntetése. Azonban az előljáróknak joguk lesz idő
közben is, ha jól viseli magát, mielőtt a 6 hónap letelik, a 
célusba beengedni. 1725 okt. 8-án a nicotizánsokra vonatkozó 
törvényt azzal egészíti ki, hogy ezután a diákok közé senki 
sem vétetik fel, csak ha megígéri, hogy mihelyt rajta kapják 
annak a .büdös fűnek használatán" (foetida ista herba uti), 
nem ismertetik el diáknak. (Fasc. IV. 352.) 

Hosszú időn keresztül viszály és egyenetlenség dúlt a 
tógások és szekundánusok között az ökonómia miatt. E tekin
tetben a rend eddig az volt, hogy a szekundánusok nem voltak 
kötelesek az ökonómiát személy szerint vinni. 1723 okt. 10-én. 
tehát épen akkor, mikor a diákok a sok éhezés miat! hír nélkül 
a pátrónusokhoz mentek bajaikat elpanaszolni, a cétus azt a 
határozatot hozta (Fasc. IV. 3OU, hogy ezután az ökonómiát 
a szekundánusok hetenként ketten vigyék, illetőleg ketten fo
gadjanak ökonómus!. A szekundánusok nem nyugodtak bele 
a határozatba s úgy látszik, panaszoltak főkép a stálusnál. 1724 
nov. 16-án (Fasc. IV. 332.) Szent-Ábrahámi igazgató kihirdeti 
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a konzisztórium végzését, hogy a szekundánusok ökonómusok 
fogadására nem kötelesek. Ez a határozat sok békétlenséget 
okozott. A főnök azt mondja, hogy a szekundánusok nem az 
ökonómia eltörlését kérték, hanem csak azt, hogy mikor a sor 
rájuk kerül, ne mindíg, hanem csak minden második ízben 
kelUen ökonómust fogadn!ok .. ~ifogásolták azt is, hogy az iskola 
ügyét nem a szent konZ1sztonum, hanem a .status polilicus." 
intézi és a diákok tudta nélkül és távollétében, akik nem tudták 
előadni okaikal. Sok szekundánus a diákokénál sokkal jobb 
helyet foglal e\. S e határozat az azzal összekötött terhek alól 
felmenti őket. A diákok zúgolódtak s a szekundánusokkal való 
minden érintkezéstől visszahúzódtak és hogy büszkeségüket 
meg(örjék, megtagadtak helyettük minden hivataloskodásl. A 
dolognak hire ment, Dec. 14-én Kun István főgondnok hivatja 
a főnököt, exaktort és 2 primariusl. Hidegen fogadja őket s csak 
akkor enyhül meg, mikor előadják panaszukal. Az igazgató 
megtorlásuI a diákok szolgáit elvette s hallatlan I mondja 
a főnök (Fasc. IV. 334.) a szekundánusoknak adta. Végre 
1725 május 6-án béke és megegyezés jött létre a szekundánu
sokkal: ezután, mikor a sor rájuk kerül, négyen fogadnak 
ökonómust 3 márjással. S ez a rend azonnal életbe lép. Ha 
azonban olcsóbban tudnak fogadni, a cétusnak nem lesz elle
nére. De diák 3 márjásnál többet nem követelhet (Fasc. IV. 348.). 

1725 jan. 2-án elrendeli, hogy ha valaki e;ly hónapnál 
tovább volt távol. hozzon bizonyítványt a magaviseletéről 
(Fasc. IV. 337.). Generalis diviziókor eddig nem szoktak bün
tetni. Most elrendeli, hogy kihágásokért itt is büntetnek. Jan. 
30án a cétus azt a kérdést tárgyalja, hogy apátrónusokhoz 
küldött legátusokat megilleti-e a kapott összeg hannad része. 
A cétus tl1gadólag felel. de az igazgató ellenkezőleg dönt 
(Fasc. IV. 339,), 1726 márciusában vesz a cétus elsó ízben 13 
zsákol s határozza, hogy aki ezután belép a diáki társaságba, 
fizessen 15 d.rl zsákuásárlás cé/iára, mig a zsákok szAma 3O-ra 
nő, s viseUe a perceptor gondját (Fasc. IV. 361.). Ezt a rendet 
1747 jun. 12-én úgy változtatják meg, hogy aki ezután a diákok 
közé lép, egy gabonás zsákol köleles ad.ni (Fasc. IV. 561.). 
1727 jan. 12-én az igazgató elrendeli, hogy ezután. a pre~ 
ugyanolyan módon legyen reggel, mint volt ed~Ig e~ esti 
órákban (Fesc. IV. 381.). 1727 május 5-én elrendeli: ~,:k 
fegyverük van, vagy azonnal kivigyék a cét~sbóI. v~ adják 
el s ezután senki a cétusban fegyvert tartani ne mel]en 
lés büntetése mellett. Ugyanekkor: akinek rövid tunikája van. 
vagy ilyent csináltat nem kap divisiót (Fesc. IV. 388.). 17

IV
32 

jul. 5-én, Kénosi Tőzsér János szenior idejében (Fasc- .-
438-439.) az egész cétus aláírta azt a fogadalmat, hogy akit 
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papnak. mesternek. preceptornak. vagy kántornak küldenek ki 
bármely eklézsiába. súlyos ok nélkül. minden vonakodás nélkül 
el kell Cogadnia. 1733 nov. 7-én rendeli: aki az igazgatónál 
nem subscribál. az addig a diákok jogait nem élvezi (Fasc. 
IV. 474.). 1734 május 29-én bevezeti a peroratiot, ami a főnök 
tudomása szerint eddig nem volt szokásban (Fasc. IV. 503.). 
1738 juniusában rendeli a Crekventációra nézve, hogy pünkös t 
útán nem lehet Crekventálni, mert hiszen a szó a tanulmányok 
látogatását jelenti. Már pedig ez időben hallgatnak a múzsák, 
a tanulók nem az iskolában vannak. hanem otthon. Aztán a 
törvény szerint a vizsgálat legalább 7. legfeljebb 12 kandidátus 
jelenlétében kell hogy történjék (Fasc. IV. 599-600.). Külön
ben a frekventáció. melyet jó célból vezetlek be, annyira kez
deti értéktelenedni. hogya teljes hanyatlás és eltörlés felé 
halad, mondja a Cőnök. 1740 jun. 2O-iki szentbenedeki zsinat 
végzése: hogy a sehol ában tanuló ifjak nagy hajjal be ne 
vétessenek, hanem, ha be akarnak állni, a régi méd szerént 
nyirassák Ie hajok t; úgy a funkcióban levő atyafiak is hajo
kat, szakállokaI. köntösöket szabják a régi szép usushoz. a 
hevederes övek. nyakravalók. hódos süvegek tolláltassanak. 
másként megbüntettessenek fl. 3. (Fasc. IV. 618, és Ruházat c, 
fejezetben.) 

Egy másik fejezetben előadtuk. hogy 1718 20. években 
minő szárazság, éhinség és ezek nyomában fellépő pestis 
dühöngött. A pátrónusok. ..a status" nagy buzgósággal karolták 
fel az elárvult. leszegényedett iskolát és ifjúságot s az adakozás 
is megindult, de a gazdasági nehézségek miatt meg-megakadt 
s néha annyira szűkösen folyt. hogy tanulók és tanárok való
sággal éheztek. Mindjárt igazgatósága elején a diákoknak egy 
sok bosszúságot okozott lépése adott dolgot neki. A szegény
ség, a divizió elmaradása bírta rá öket e lépésre. 1723. okt. 
9-én (Fasc. IV, 303.) az igazgató engedélye nélkül, de a fö
nöknek jelentve. korán reggel, az exaktor kivételével, eltávoztak 
az iskolából, elmentek a pátrónusokhoz és nemesekhez, hogy 
nyomorúságukat elpanaszolják s adományokra bírják őke t. 
16-an voltak. Nov. l-re mindnyájan visszajöttek. Nagy baj és 
sok bosszúság letl ebből az eklézsiában is, a státusban is (e 
korban a status világi főemberek). A főnök dec. 9-én (fasc. 
IV. 306 308.) Celjegyzi, hogy a sok botrányt még növelte az, 
hogy amikor az igazgató szigorúan korholta öket, az exaktor 
és egy másik diák indulatosan közbeszólottak s a Cőnököt, 
mivel nem helyeselte tetlöket, nyilvános helyen csaknem bán
talmazták. Végül is bocsánatkérő levelet irnak, melyben elő
adják, hogy őket csak a szükség hajtotta, senki tanácsára nem 
hallgatlak ; belátják. hogy sok botránkozást és nyughatatlan-
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ságot szereztek. Igérik, hogy soha többé efélét me!! nem kisér
tenek, ha alami panaszuk, bajuk lesz, .. mesterük tudta nél
kül semmibe magukat nem állják. A . status· részéről Daniel 
Péter és Kun István, . mindketten a cétus rendes curatorai
az eklézsia részéről Handsáros János, Gyergyai Pál és mások 
megjelennek az au~ilóriumban, az. ö:,szes kih.ágásokérl nyil-
ános kegyelmet hIrdetnek s a bekes munkat és szerétetet 

kötik lelkökre. . 
~ez h.a~o.~Ió. békétlen~ég V?1t 1731-ben szintén a szegény

ség, I. J. a dlVJZJO ki nem adasa miatt. Szeptemberben az exaktor 
(Zilahi János) a divizió ki nem adása miatt lázadást és elé
gedetlenséget szít a főnök tudtával a diákok között. Szent-Ábra
hámi összehívja házához a nemeseket és polgárokat s megál
lapítják. hogy szoros obligatiojok ellen különös conventiculumot 
cselekedtek s rossz propozitumok is nyilván kitetszik a főnöknek 
és exaktornak, kiknek hivatalból másokat compescálniok kelleti 
volna s nem alattvalóikkal consentiálni, hogy illicitis vűs et 
mcdiis gratuilus obtingenseket cum injuria superiorum sollici
tálnák ; miért példás büntetést érdemelnének, de a .. konzisz
tórium" most nem pronunciál ellenek, . hoc tamen lege", hogy 
ennek utánna semminemú szin és praetexlus alatt semminemú 
convenliculumot, se végezést, melyből csak suscipio férhetne 
is valakihez, nem celebrálnak sub amissione honori set officü". 
Most pedig kötelezik magukat, hogy a diákokat lecsendesilik 
és . továbbá ezen conspiratiot nem foveá\ják, hanem kioltják 
s akik velök nem consentiáltak, semmi injuriával nem illetik". 

A határozatot a cétusban olvasták fel s megmagyarázták. 
hogy a diviziót ne tekintsék valami olyannak. amit a vezető
ségnek ki kell adnia, hanem csak mint ingyen jótéteményt, 
melyet per importunas machinationes nemcsak ök maguk. 
hanem utódjaik is örökre elveszíthetnek. Erre nagynehezen 
lecsendesedtek. 

Az igazgatói hatáskör nem volt szabatosan meghatároz a 
sem felfelé a fökonzisztórium, sem lefelé a cétus irányában. 
Ebből sok kellemetlenség és hatásköri összeütközés támadt. 
ami feleslegesen fárasztotta és foglalta le a különben is -
felé lefoglalt és sokszorosan túlterhelt ember erőit. Szent- bm
hámi meg védelmezte állása hatáskörét és ön llóságát felfelé 
is. lefelé is. (722-ben történt. hogy a Főtanács az ő tudta és 
megkérdezése nélkül távollétében mestereket rendelt ki. Ez 
ellen az intézkedés ellen következő előterjesztést teszi: -

_ Úgy értettem, hogy kegyelmetek e schol6ból holmi meslUls!pkre 
denominált nálem nélkül ; én úgy tudom, ki.ki k6iyelmelek ködi mint 611-
jon. há~ .. és cselédi micsodások légyenek, másn61 jobben ludJa. N6kem is 
dire Hom elá bocsáttelv6n e schole, én ludom. kiki minI 611, An tudom. ki 



kiadni. ki. maradni való, 9 tudom. ki hová ,.a1ó, én tudom, némelyiket 
miért kell ku,dnl. némelyiket miért kell megtartani, én Iarlozom vélek baja. 
Wm, ÓIrd • is. Azért pracsentibus akarom 
cJekLrilni, hogy meÁU"dÓl! én dolgom, kegyelmete!< ba kiadja nékcm. bová 
keJkmk iDCIk:ek. én tuAcrm, melyik eklézsiát meJyik érdemli: ezen iu&som. 
tól _ is ; most is sokaktól vádoltatom, hogy multum cessi de 
jure meo; in Piivafje edrlán is ké s I \ IBgyOk., de ez lévén omcü et 

= mjbj dl maM,ti, nem cMálhafok sa: ""9 ,oromnak (ha lsten ád) prae-
judirillP.ha és az ifjüaitgnak romlásám. Ezt pcoc!ig kivánom protO<Xlllállatni". 

A Főtanács menti magát. hogy nem akarta jogában kor
láIozni. de mert késeH a gyűlésről, ezért kellett intézkedni, 

megkivánja mindazonáltal, hogy őkegyelme is a szent kon
risztÓiiwntól hallgaS!Jon és dependeáJjon így mutuis consüii.s 
légyen o szeletettel, megegYe2éssel a defe"lLinatio; 
azt tudja meg őkegyelme, hogy az ordinalio (kanon 
szerint) a I. superinfendens uramat, őkegyeImét illeti. Nevezetes 
deliberatum lett efelől a 1681 die 5-to J"nü. 

nyen hatásköri összeütközés volt az igazgató és a cétus 
között is. melyet a Fasc. írója OV. 478-481. 487 489.) rész

leír. Az eset a következő volt: SaJa Mihály két társá· 
val kérte a noviciusságból való felszabaditását. A más kettőt 
felszabaditották. őt különböző kihágásaiérl. női ismerelségekért. 
Ql{mya és illetlen mondásaiért nem. A cétus nem a törvény 

szerint járt el. hanem lefokozla a sorban és súlyosbí
tolta ezt egész noviciatussal s azz.al, hogy a cétust kidol
gozott beszéddel kérje meg. SaJa kérle a degradáció elenge
désél A cétus nem engedett. Az igazgató a főnök útján kérte 
erre a cétus!, de az megmaradt első határozatánál. Az igaz
gató öS.<lZehivja Gejzanoviusl. a szenior!. exaktort, az ügyet 
előadja s határozzák. hogy a degradáció két heti frekventációra 
változta'lSék. A cétus ellene mondott. nem fogadta el a hatá
rozatot s két megbízottat küldött az igazgató hoz ennek beje' 
lefttésére. Az ragaszkodik a maga véleményéhez. 
A cétus most két Hje által a főkonzisztóriurnhoz felebbezi 
az ügyel Az értesülvén erről. elrendeli a főnöknek. 
hogy az egész cétus elölt rójja ki a frekventációl. 

De az egész cétus egyhangulag ünnepélyesen tiltakozott. 
kijelenlvén. hogy nem ismeri el frekventánsnak. Sala azonban 
megkezdi a frekvenlációl. Dec 24-én a fónök összehívja a 
célus!, hogy SaJát felszabaditsa. A cétus azt mondja: nem SZJl 

baditja fel, mert nem ö ró lia ki a büntetésI. Szabaditsa fel az. 
aki kiróIta. Az ügyet a cétus az 1734. évi Fölanács elé akarta 
felebbezni. de közben meggondolván a dolgot. az igazgatónak 
azt ajánlja. hogy felejtsék el az ügyel. Az igazgató bízonyos 
feltételek mellett hajlandó erre. A cétus tehát hajlandó issza· 



v nni a k r st. az igazgató "érezvén, hogy a cétus az ó 
hatáskör ' l akarja támadni ~,az üg et a konzisztórium elé ter
je~zti. A cétu 4 személyt küld ki az ügy megbeszélésére. A 
határozat az, hogy a konziszlóriumtól választ kérnek 8l1'8a ~hogy 
az schola főmesterének. mint fónek autoritása meddig terjedien 
és az be sület s cétus is mint folytassa köztük támadandó 
p reit". A konziszt?ri,!m. vélemény~, ez.: II cé~us a delinQuens 
személy! mint eddig 10 JUS atlraha~a es a dellclum quantitasa 
és Qualitása szerint meg is büntess ; a delinquensnek joga van 
in sedis facie főmestere elébe appellálni; az fómesternek is 
pedig plena authoritasa lészen, az mint mindenkor is volt 
hogy a cétustól kir6tt büntetést qualifikálhatia, Változtathatja: 
mel tetszésén a fömesternek az becsületes cétus is tartozik 
minden továbbra aló appellatiót félretévén mindenképen meg
nyugodni, minthogy hallatlan s példa nélkül aló dolog, hogy 
az föm ster előlt dirimáIt causa gen. konzisztórium eleibe ap. 
peIláltassék u. A tanács egy új gondolatot is vet fel. azt t. i., 
hogy az ifjúság közül rendeItessék gy publica persona, ki 
mint director provokáija a delinquenseket, a szenior és cétus 
pedig biráskodjanak, hogy ne legyen a cétus aelor is, biró is. 
1734 mArc. 4-én tárgyaija e ja asiatot a venerabilis congtegatio 
az igazgató elöadása alapján. A directoratusnak a diákok 
között való felállítását elvileg helyeslik, de minthogy a gyakor
latban sok nehézséggel járna, mert az összes iskolai törvények 
megzavartatnának s különben az akadémiákon és céhekben a 
mi normánk szerint tárgyaiják a peres ügyeket, ezért az ügyek 
intézése maradjon az eddigi állapotban a szeniornál; de a 
főnököt ne a bosszu vezesse, hanem egyedül a delinkvens meg
javitása s másokra is űgyeijen, hogy ne beszéijenek a delin
kvens ellen; az ilyeneket a gyúlésböl a határozat hozataláig 
küldjék ki. Nem törvény, de abusussá lett, ha egy is ellenmond, 
a novicius nem szabadíttatik fel. Most a congregatio kimondja, 
hogy itt is szavazattöbbség dönt, kivéve azt az esetet, ha az 
egész cétus valaki hallatlan hibáira szemet akar hunyni, mit 
a szenior az igazgatónak jelenteni köteles. 

Ezzel ez az ügy elintézést nyert. A konzisztórium igazat 
adott az igazgatónak: a cétus itéletét megváltoztathalja s ez 
ellen to Abb felebbezés nincs. 

De más alkalommal is volt feszúltség az ifjúság és igaz
gatója között. Leírok még egy esetet 1749-ből, nemcsak azért, 
mert kö etkeztetést enged Szt'nt.Ábrahámi egyéniségére, hanem 
azért is, meri a maga idejében a lényegében jelentéktelen 
dolog fontos mozzanattá nőhette kl magát s az 1750. évi F6-
taná~ ,elé kerülvén, annak határozatál provokálta. Az. 
UZOOl IS leirja S a főnök is, még pedig nagyon részletesen , 
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mindketten, mint az ifjúság forradalmáról beszélnek róla. Uzoni 
még előbb figyelmezteti az olvasót : ha a matriculában (érti 
a Fasciculust) máskép találod leírva, figyeld meg jól. mert az 
írta be, aki a zendülés oka volt". (Uzoni ll. 604-606. Fasc. 
V. 24.) Uzoni így írja le a dolgot: Szent- brahámi, hogy az 
ifjúság kijárását és városon való kóborlásail megakadályozza, 
elrendelte, hogy a kaput d. e. 6-to·ig, d. u. l 6-ig be kell 
zárni. Másnap ő maga és az exaktor az igazgatót kérik, hogy 
nyittassa ki a kaput. Megegyeztek, hogyha a kijárás megaka
dályozására valami módot találnak ki. kinyittalja. Osszeirtak 
tehát bizonyos pontokat, a cétus elfogadta, elvitték a rektorhoz, 
ő is helyeselte. 

A parliale konzisztórium is elfogadta. Agh professzor kiirta 
s átadta Uzoninak, hogy vigye a szeniorhoz s ez írja be a mat
rikulába. De a szenior most azt vetelte ellen, hogy előbb fel 
kell olvasni a cétus előlt. Gyanutlanul felolvassák az esti pre
cesen, de az ifjúságot úgy felzavarta, hogy mindnyájan nyilat
kozatot írtak alá, hogy e pontokat törvényül nem fogadják el. 
Azután a főnök, Mihály István, állandóan izgatja és bujtogatja 
az ifjúságot a kapú kinyílására. Ravaszsága úgymond Uzoni 
- nyilvánvaló, hiszen akkor mehetelt ki, mikor akart. Más 
mindenki beleegyezett a kapú kinyílásába, sok unszolásra végül 
Uzoni is, Most kérelmet írnak, melynek végén azt mondják : 
~a. az igazgató nem nyitja ki, kinyitja a cétus. És dec. 3·án 
tényleg ki is nyitolták. 

Vizsgálat indulI meg, hogy ki nyitoIta ki. Egyszerre csak 
40et bocsátanak be a szenior szobájába. A rektor a folyósón 
áll s őrködik, hogy csoportosulás ne történjék, mindenki a szo
bájában tartózkodjék. A cétus azonban összegyűl s olyan zaj 
keletkezik, mely véget vet a vizsgálatnak. Karácsonyi vakáció 
közeledel!. Városiak tanácsára négyen bocsánatot kértek s 
kaptak a rektorIóI. Dec. IS-én bizonyos pontokat adnak az 
ifjúság elé, melyeket aki aláír, bocsánatot kap. Aláírják a diákok 
és szekundánusok. Az év nyílolt kapú mellett végződik. 

Már úgy látszott, hogy az ügy elcsendesedett. De Szent
Ábrahámi panasz alakjában a Főtanács elé viszi, amely .. pisz
szenni sem mert ellene", mondja Uzoni, s hozta e törvényi 
(Főt. jkv. 84-86. 1.): 

.Régtől fogva hallia a Fókonz. az ifjúság sok rendetlenségét s a kiment -mealereknek kevély és maid senkivel 8 semmi törvénnyel meg nem egyezo 
engedetlenségekel, úgyannyira, hogy némelyekkel alig tudunk birni". A prof. 
elDézéaére gondoltak, de most látják. hogy . a zabolától nem hallgató ifjúság" 
az oka. Most nagy szomorúsággal hallják az ifjúságnak a professzorok ellen 
való . nemtelen. vakmerő <'s példa nélkül való támadását s sedl\ióját" csak 
aúr\, meri a tanulókat rendre akarlák szoktatni s a városon való szabad 

• 
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k6borlá80kat megszüntetni. A tanárok rendeletét igen helyeseknek. szüksé
geaeknek tarlja 8 maga is helybenhagy ja és . a tanároknak teljes fakultást 
adunk és engedünk arra M. hogy azok szerint mocJerálják az ifjúságot. sőt arra is. 
hogy "pro're nala. vel pro statu temporum". valamit ökegyelmek bona consei
enlia lálnak az ifjúságnak hasznosnak akár tanulásra. akár az erkölcsre nézve. 
azt decernálhalják. introducálhatják és slatuálhatják. az ifjaknak publikáltat
hatják". S az ifjúság tartozik engedelmeskedni •• mertaz ifjúságra nem bizatolla 
seholai törvények és professorok. conslituliojok vellicaliojok". Aki nem akar 
engedelmeskedni. .a kaput nekiek ki kell nyitni, menjenek dolgokra. , mi az 
olyan rendeletlen s engedetlen ifjaknak nem koldulunk. azokat alam~nával . 
s köllségünkkel nem tartjuk". SzerenC'séjük. hogy a professorok universalis 
amnlsliát adtak. mert mi törvény szerint já rnánk el az ilyen seditiosusokkal. 
Ha panaszuk volt. nem az az eljárás. hogy conspiráljana k. violentiákat 
tegyenek. hogy édes atyjuk helyett való tanítójukat in sem'nario liberalium 
artium megtámadják. végzésiket értetlenségekkel vellicálják és directiojokat 
impetálják. Ha ezután is. elmenetelük után is, nyughatatlankodnak .• a seho
lából kiigazillassanak non obstante illa gralia . melyet I. professor aliai indul
geáltanak-. Akik még nem tették. jöjjenek a gen. konz elébe s kérjenek 
bocsánatot propria oris fassione a status expresmsaitól és a professoroktól. 
A rektornak jogában áll exaclornak tenni akár deákot. akár szekundánu.t. 
A kapú záralIassék be. A pasquillus csináló ifjú két hétig frekventáljon. , 

Ezt a határozatot 2 nemes és 2 esperes vitte meg a cé
tusnak. Az egyik nemes. tordai Székely Ferenc, kihívó módon 
hírdette ki a határozatot s ezzel úgy felingerelte a cétust. hogy 
sokan megbánták. hogy nem dobták ki az ablakon. Uzoni így 
zárja be a dolog elbeszélését : Azután a megbizottak előtt 
mindnyájan egyenként bocsánatot kérlek a rektortól és taná
roktól a "vasas ajtónak" nevezett szobában. mely akkor az 
övé volt. Az ajtó bezá ratott s a konzisztórium szétoszlott. Az 
ajtó bezárása jó szándékkal történt. de nem azt a célt érle el, 
melyet akart. Nemcsak hogy nem akadályozta meg a kóbor
lásokat. hanem ellenkezőleg. alkalmal adott a lelkiismeretJe
neknek. hogy sokkal több időt töltsenek tíltott helyeken. kény· 
szerítvén őket. hogy künnmaradjanak. Mert aki csengetéskor 
nem volt benn. hogy fel ne ismerjék. lD-ig kÜ il n kelleti ma
radnia. ÉP így ebédről sem jöhetell vissza. Most is meglalálják 
a módját. akik akarják. a kimaradásnak. A kapu bezárása 
csak a jókat akadályozta meg - a bejövetelben. "Ennyit az 
emlékezésreméltó iskolai forradalomról " , végzi Uzoni. 

A főnök az eset elbeszélésénél leírja azoknak a pontok
nak tartaimát is: a kapun d. e. 6 W-ig. d. u. 1 6-í g csak a 
~zenior engedélyével lehet kimenni. de csak meghatározott 
~döre. Az ökonómus a kimenetel és bejövetel idejét pontosan 
Je~ezze. A kapu szerdán és szombaton délután s vasá~n~p 
delelölt nyilva áll. De ha visszaélés történik. ez is megszumki 
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1756-ban a f Ihfvásara a k gye alapflványok-
r I egy 5 álló j I nt st t rJeszl fel (L. ekl zsia jegyz6-
könyv t I 1792. 281 291. lj. melyn k 2. pontjában /lZ 
iskolár I ez k I Irja ; Izabella királ n' adomA n a ez iskola és 
fl és árvák f nnlsrlására. mely adománynak hires 

a kolozsvári . falába és a piaci templom 
beírva az őrs. g néző , mosl zári ajló feleli 

~n sira adhu a lale ld balur I g balur in haec verba; 
Donalio sum regia heredilas hujus et pauperum, qui 

mmoda mea alio ha c et similia ex libro 
ui nlium el memoria hominum. Anno Dni . királyn 
nak zi az ad mányát, a kolozsvári \iz dek egész negyedél a 
királ n halála után János Zsigmond új adománn al meger(í-
sft It , Báthori Isi án Krisl ' f. B thlen Gábor szinlén. Lipól 
1691. dipJomá,iának 2. 3. cikkel 'ben, 1693. i új diplomá-

i· anak ápr. 9.-i s az AI inczi-f I r Bolulioban szinlén. A ko-
zsvári liz d k n gy d · az nélkül 

kijárlI716 már. 30-ig. E napon a a k arlál 
is ilalni habár z az i kola ' s szegnyek alapja 
a volt kap olaiban n m a kolozsv ri 

kl zsiára, hanem az eg sz rdélyi unitárius vallásközöns gr 
s annak K loz árl lan ul iskolai ifjú ágára onalkozotl, mégis 
1718-ban a róm. kalh. számára kárpótlá ul 
az kéri, akkor a I mpl mért kö eleltek, F l-
sorolia, mil tlek e! az az iskolát. .me! et 
az s · köl I az ut ls ig a mult század g ' n körülbe!öJl2000 
frt magok az unitáriusok 'pIU lIek; még p dig pol-
gári me! ek I üp I s a ngedél 
vel az frlon ti az óvári másik iskola 
he!yelt, me! I 1693 okt. 10-én a át. 
Elv It a lemplom körüli boltokal is 
ol ly k t unitáriu k ' prt It k, valamint az általuk 

plt 1\ ki bb I mplom t is. Aztán a lölUnk 
rrl n szerz \I nyomdál s a I 'bbi ing &ágol min-
d g a hadak útjába ; gyakran ja aival kell It 
él t I m !!'váltania. A 7. század e!f glal án é 
örs' gg I m gerösil n, a városi akkor uniláriu 
volt, mind n aranyából. ezü tj böl úgy. 
hogy az eklézsiának 1635 lött jö de!m«: n. ~ volt. 
Ettől kezd rdél i mágnások s n m ek. öl külföldI 
láriu testv ek is ok adomán I hagyomán I 
am I ek 1693., I 1716-ig az 50000 rrl I meghaladiák. Ilyen 

jól lemén ekből ' Ie!. agy zál g dm n szereztettek 
minden ja al me! ekb51 az e! le! után (1716) 
a1ami. EI I liek az apahidai 



(1500 tallér). Füle és Asszonyfalva Torda megyében (3321 (rt). 
V éck. Kabalapataka, TOl mapataka. Gyurkapataka Belsószolnok 

• (1.0309 mfrt). Kóród Kolozs megyében «(()OO (rt). 
kolcsonnel vettek. melynek kamatját 1718 óla folyton 

fizetnünk kellett. Elvettek Kolozsvárt 3 házat (4200 frt). az 
iskolát. melyet az elsó kótól az utolsóig saját köllségünkön 
épíllellünk (12000 frt). Elvették a templom körüli boltokat a 
jövedelemmel együtt. melyeket az unitáriusok építettek s az 
általuk alapított és épített kisebb templomot is. Aztán a körül
belül 4470 frton veli nyomdát s minden egyéb ingó javakat is. 
Végül Á~adia a Tasiczky-féle hagyomány történeté!. Jakab Elek 
Szent- rahámi e jelentését az Aghéval együll a "legbecsesebb 
unitárius történelmi adatnak" mondja. melyet valaha látolt s 
melynek különös értéket kölcsönöz az. hogy ő mint szemtanu 
és nagytekintélyű szavahihető ember. csak hiteles leírást adhatott. 

Korában az egyház szervezete olyan hatalmas átala
kuléson ment át. amely alapul szolgált az egyház mai 
alkotmányának. Ennek az átalakulásnak mozgató oka végső 
elemzésben a Habsburg-ház hatalmának Erdélyre való k!
terjesztése s a rekatholizálás volt. Ennek a szervezeti át
alakulásnak .megszilárdítója, kifejezője. részben kezdemé
nyezője" ő voll "A zsinati és főtanácsi gyűlések lelke". amint 
Jakab Elek mondja. akivel szemben a Főtanács "pisszenni sem 
mert" Uzoni-Fosztó szerint. olyan nagy volt a tekintélye. Az 
ugyan tévedés. amit Jakab Elek mond. hogy az 1751. évi árkosi 
zsinat szervezte a zsinatot képviseleti alapon. amint egy más 
fejezetben kimutatluk ; de az tény. hogy ez a zsinat állapította 
meg az ő előterjesztése alapján A zsinatról való Instructio 
eimen a zsinat lefolyását és ügyrendjél, amelv azelőtt nem 
volt szabályozva. Mint tanár. az akkori iskola majdnem minden 
tárgy.át nemcsak tanitotta. hanem azokból kézikönyveket is 
ír!. Es csak megvetett ariánus-voltunk. szegénységünk, könyv
nyomda hiánya és a cenzura az oka. hogy e könyvek nem 
kerültek sajtó alá és hogy Szent-Ábrahámi nevét nem emle
getik Erdély legnagyobb fiai és tudósai között. Egész könyvtárra 
megy a legkülönbözőbb tárgyú műveinek száma. Tanított univer
salis historiát (Fasc. IV. 193.). universalis geografiát a történelem
hez való bevezetés gyanánt (Fasc. IV. 194). egyetemes és tenné
szetes jogot (Fasc. IV. 195.), mely tárgyakat 17I6-ban.tehát a leg
kataszlrófálisabb időben addig nem tanított új tárgyakként adta 
eló. I72I-ben tanított ehronologia astronomicát (Fasc. IV. 251.). 
theolOgiát (Fasc. IV. 264.). 1722-ben fizikát (Fasc. IV. 288.). 
dec. tO-töl geometria practicát (Fasc. IV. 290.>. 1726-ban taní
tolla De religione Christiana secundum unilarios et physicae 
cujusdam experimentalis eclecticae c. munkáját (Fasc. IV. 
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3~5.). 1733:ban egyh~ztörténel~et (Fasc. IV. 465.). Ami pedig 
mmket elso sorban erdekel : o kezdette először az unitá, ius 
vallást minden cikkeiben szabatosan és teljesen tanítani. amint 
Fejérvári Sámuel a felelte tartott beszédjében mondja. Ez 
rendkivül fontos mozzanat. ami azt mutatja. hogy theológiai 
oktatásunkból addig fontos tanulmányok hiányoztak. amelyek
kel ő most a theológiai tanulmányok rendjét kibővítette s a 
theológiai szakképzést a rövid. kicsi káték vágánYáról elmélye
dőbb tanulmányok felé irányította. Legértékesebb összefoglaló 
munkájáról. az 1786-ban József engedélyével megjelent Sum
májáról külön fejezet szó\. Uzoni Kozma szerint elméjének 
oly nagy emlékeit hitrokonaink közül tán senki sem hagyta 
fenn. mint ő. Masznyik a 18. század legnagyobb magyar pro
testáns dogmalikusának. Jakab Elek talán még Dávid Ferencnél 
is nagyobbnak mondja. Az az óvatos mérséklet. mellyel meg. 
fogalmazta a legkényesebb dogmai tételeket. volt a 18. század 
kegyetlen. katholizáló korszakában az a menedék. mely az 
egyház fennmaradását biztosíto lia. És innen magyarázható az 
a különböző s egymásnak látszólag ellenmondó megítélés. 
melyben részesül a mieink közül Jakab Elek. Ferencz József. 
Vári. Boros és Borbély. másfelől Masznyik részéről. Jakab 
Elek ez óvatosságot a "kibuvó ajtók rendszerének" mondja. 
Ferencz József és Vári a mai unitárius vallás lényegét kapja 
meg a Summában. melynek csak lényegtelen tanításait dobta 
le magáról a haladó idő szellemében a mai unitárius vallás. 
Masznyik sokkal közelebb állónak ítéli Luther üdvtanához. 
mint Kálvin szelleméhez. Borbély szerint "némileg letompította 
a Krisztus kellős lényegérŐl szóló dogma éleit. midőn azt taní
tolla. hogy az ember Jézus Krisztus. az lsten fia. igazi .Isten. 
akit isteni tisztelettel kell ugyan tisztelni. de teszi hozzá -
különbség van a kétféle tisztelet között." 

Fosztó. Uzoni utódja. jellemezni szeretné Szent-Abrahá~it. 
De nem tudja befogni tekintetével ezt a nagy embert. FeJer
vári Sámuelhez fordul. aki halotti beszédjében az emberh.ez. 
sashoz. ökörhöz és oroszlánhoz hasonlította. Mert bö!csesege 
és tudománya magasan szállott; mert. mint az ökör bocsá
nat a hasonlatért • minden terhet fáradhatatlanul vitt. mil rá 
raktak. soha a dolog elől ki nem tért. soha egy órát is el nem 
mulasztott. ső!, betegen is tanított. mikor jogosan elmar~dh~t?tt 
volna. Katedráján és a szószéken főniksz·madár gyana~t. UJ~a 
született. Sokszor mondta: meghalna. ha elzárnák a tamtast,;>\. 
An.nyi dolga volt. hogy csoda. hogy nem felejtette el a nevet. 
EreIyes mindenkivel szemben lefelé is. felfelé is. Céltudatos 
szervező. aki a kor szabados szellőjétől áthatott lelkű s fegyel· 
mezetlenségre hajló ifjuságo!, amely a régi iskolából kiŰzetve • 

• 

28· 
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annak korlátj~it és ~~töttségeil is levetkőz te. új törvények és 
új rend keretebe, h8Jtja; a lehet. atyai jósággal. ha szükség, 
szigorral és fenyJtékkel. maga a törvények és szokások szi
gorú megtartója, de megtartatója is és őrzője a régi tisztes 
hagyományoknak. Az az ezerszemű Argus, a roppant terheket 
vállaló és hordó Atlas. aki négy évtizeden keresztül annyira 
központja. tartó oszlopa volt az unitárius egyháznak, hogy az 
idegenek őt némi irigy gúnnyal ugyan, de nagyon jellemző 
módon az unitáriusok istenének nevezték. 

Homo sum et nil humani a me alianum puto, mondhatta 
ő is magáról. Kozma. az Uzoni-Fosztó történetének folytatója 
szerint sokat tartott magáról és türelmetlen volt a más véle
ményen levőkkel szemben. Aztán félénkséget és kislelkűséget 
vet szemére. Ezt nem látjuk igazoltnak, hanem igen azt, amil 
Jakab Elek állít, hogy az az óvatosság és megfontolva cselek
vés az egyháza sorsa iránti mély felelősségérzéséből ered s 
nem hiba. hanem ellenkezőleg erény. A türelmetlenség bizo
nyos foka másokkal szemben minden szervező, építő és alkotó 
munkás nélkülözhetetlen jellemvonása. Kevés igényű ember : 
ha fizetését nem kaphatta ki mindég, nem zúgolódott, hanem 
megelégedett azzal. amil a "státus" adhatott. Atyai jó szívére 
mutat az, hogy a diákoknak őt illető arató napszám-bérét nem 
vette fel, hanem szegény és beteg tanulók részére bennhagyta. 
<Fasc. IV. 439.) 

A sors kedvezése. hogy ez időben őt állította az egyház 
és kollégium élére I 

Sírkövére ez a (elirás volt vésve :22 

Si quaeris. quis aim, quis fuerim, meritumque requiris? 
Sum pulvisterrae, fumus et umbra, civis. 
Patria Szent Abraham, Lombard Cognomine ab ortu 
Impositum nome n, sed Michaelis erat. 
Aetatis septem denos cum quatluor annos 
Indulsil superi gratia larga Dei. 
Interea donec vicies semel atque peregit 
Almae sol cursum lucis origo suum. 
ln lustris quatuor pastor vigil ecc!esiarum, 
Collegii reclor lustra per oclo fui. 
A másik lapo n : 
Mortuus, at vigilis praesens slimulavit imago 
Officiis fungi sedulitate, genis. 
Sed magis aeternae spes indubilata salutis 
Admovit slimulum sorsque beata pium. 

II Kereszt6ny MlIgvet6, 1892. 182. J. 

• 



Ergo qui cernis vitae monumenta Cugacis. 
Talia quae praesens suggerit iste lapis. 
Excule lerreslrem prudenti pec!ore sensum 
Neve perituras spiritus oplat opes. 
Quia animum constans horae meditatio summae 
Occupet ac celsi flagret amore Poli. 
A kő nyugati homloklapján : 
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Itt nyugszik az Úrban elalult N. T. férfiúnak utána 32 
hetekkel, 4 napokkal. életének 64-ik esztendejébe boldogul ki
mult istenfélő házastársa és T. Takács Sára asszony három 
leányával. 

Művei: Amica disputatio de praecipuis (excepto arliculo 
trinitatis) unitariae religionis fundamentis inter Jonathanem et 
Davidem (egyik az Ő. másik Derzsi tanulótársa neve) etc. ha
bita in illustri unitar. Collegio Claudiopolitano. Institutio 
historica juxta. Georgii Hornii introduc!ionem in historiam uni
versalem. 1716. Exercitatio circa chronologiam seu chrono · 
graphiam synthetice deduc!a. Institutio a rithmetica. Ex
plicatio logices. 1727. Geographia. ._. Decisio dispulationis 
de stella polari. habita inter rectores Toroczkainum Georgium 
Csukor et Th. Szentgyörgyensem Johannem Zilahi. 1735. 
Systema universae theologiae Christianae. 1786. Notae in 
systema praemissum. Synopsis theologiae Christianae. 
Notae in confessionem fidei Christianae secundum unitarios. 
Ez az a confessio. melyet Almási püspök 1719. Lipót fejede
lemnek beadott. Explicatio catecheseos latinae unitariorum. 

Aphorismi. seu brevis confessio unitariorum de iis rebus. 
in quibus discrepant ab adversariis. Institutio ethica juxta 
Adami Rechenbergii lineamenta philosophiae civilis. 1716.
Systema ethicae 1718. Historia eccIesiastica. Notae ad hi
sloriam ecclesiasticam seculo XVI. (1730-tól 1748-ig tanítás köz
ben diktálta). Annotationes quaedam de expulsione Polonorum. 

Revelatio succincla de unitariorum praecipue Hungaror. in 
urbe Claudiopoli existentium origine. 1726. De Serveto fa-
moso Genevae combusto. 

Kisebb értekezései : Responsio cuidam professori Luthe
rano. data ad quaestionem ab eo motam: An den tur visibilis 
ecclesiae notae. quae instar proprietatis quarti mod i ve.rit~tem 
ecclesiae notificent? 1751. RefIexiones in interpretes pnml ca
pilis Joannis Evangelistae. 1754. A Krisztus halálának ,ere
jéről való elmélkedés. Az isteni nevezetrőI. Szent Janos 
evangeliuma és leveleinek azon helyei. melyek az Atya Isten-
nek a Fia felelt valóságát bizonyítják. Idea e Concionum. 
Halotti beszédek (Bek Istvánné felett tartott beszédében ő maga 
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7 ilyent említ). Döghalál idejére imádságok. 
J 742. Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott 
melyekkel mindenrendü ember naponként. 
állapotok változnak. minden botránkozás 
magát az imádkozásban. 1746. Isteni imádságos 
és vigasztaló énekek. 1749. 

Dávid zsoltárai közül kijelölte azokat. melyeket átkozódó 
tartalmuk miatt kereszténynek énekelni nem lehel. 

A halotti énekeskönyvet megjavítolta. a latinokat ki
hagyta belőle. 

Végül: Brevis manuduclio ad consuetum processum fOli 
ecclesiastici. 

25. Sepsiszentkirályi Agh István. (1758 1784). Született 
Sepsiszentkirályon 1709-ben. Atyja Mihály. székely nemes, 
anyja Bikfalvi Szabó Judit. Iskoláját ott végezte a poesisig. 
Azután Kolozsvárra ment s 1728 február 14-én szekundánus 
lett. 1730 február 4-én vétetett fel tógás diáknak. 1734 május 
4-én exaclor és az oratorok prézese. 1734 szept. l-én főuraink 
költségén külföldre indul. Belgiumból hazaérkezett 1737 okt. 
3-án. (Fasc. IV. 575.) Crellius Sámueltől. kora egyik legkiválóbb 
tudósától egy ajánlólevelet hozott Szent-Ábrahámi püspökhöz, 
melyben nagy szeretettel és elismeréssel szól róla. mint akivel 
szeretnének élni s óhajtanának meghalni. 1737 december l-én 
nagyszámu polgárok és külső nemes patronusok jel~nlétében 
a filozófia tanárának iktatják. Ez alkalommal Szent-Abrahámi 
rektor tartott beszédet az iskolák hasznos és szükséges voltá
ról. ő a filozófia dícséretéről. Végre a szenior megköszönte a 
cétus nevében a patronus uraknak és az eklézsiának. hogy 
íly tanítóról gondoskodtak. valamint a rektornak. aki sokat tell 
arra, hogy Agh most tanár lehet s végül az új tanárnak kivánt 
szerencsét. (Fa sc. IV. 589.) A tanítást 1738 jan. 6-án kezdte. 
Logikát és görögöt tanít "juxta duclum grammaticae Vervei". 
(Fasc. IV. 591.) 1740 junius 18-án a szentbenedeki zsinat a 
papi funkciók végzésére engedélyt ad. 1741 junius 17-én a 
dícsőszentmártoni felszenteli. mikor így írta alá a nevét : pro
fessor philosophiae . Ugyanekkor konzisztor lett. 1739 novem
berében a pestis miatt a nyílvános leckék szüneteltek, de a 
rektor vasárnaponként a koncióban, szerdán délelőtt 10 órakor 
a halotti oralioban gyakorolta a diákokat. ő pedig szerdán és 
szombaton délután 2 órakor logikát. görögöt és geographiát 
tanított. A papjelölteknek vizsgálóelnöke volt 1743-ban a ravai. 
1749-ben a szentlászlói, 175t -ben az árkosi zsinatokon. Fő
jegyzö helyett jegyzett 1751 jan. 16-án. 1753 jan. 13-án. 1754 
jan. 19-én s most először ő írta magyarul a jegyzőkönyveket. 
1754 junius 15-én a dombói zsinat a lemondott Kövendi János 
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helyébe főjegyzőnek választotta. Az 1755 jan. 18-iki Főtanács 
jegyzőkönyvét megint Il)tinul irja . 1758 április 6-án az április 
5-én eltemetett Szent-Abrahámi temetésére gyűlt nemesség 
püspöknek és rektornak választotta. (Fasc. V. 176.) A filo
zófia ta nítását Pálfifa. biztá~, ~.ire a fő~ök azt jegyzi meg, 
hogy ezzel megszumk ~. flloz~fla buzg9 tanulása, (vividum 
philosoph!a s!udium) .. Ápnhs ~o-en. ~zent·Abrahámi theologiáját 
kezdi tamtam a II. resz I. fejezetetol. 1784-ben a szentlászlói 
zsinaton lemondott a rektorságról s helyébe választatott Lázár 
István. Háromszor nősült. Első neje Szent-Ábrahámi Zsuzsa 
1739 nov. 17 -én vette el, meghalt 1745 novemberében. Második 
Szentkirályi Anna 1746 május 31. óta. Ettől 3 gyermeke volt : 
Istvá n, ki 21 éves korában mint kancellista Sáromberkénél a 
Marosba fulladt sIklandon temették el 1768 dec. 4-én ; Klára, 
dr. Barra Ferenc ne je és József kir. táblai írnok. Harmadik 
neje özv. Járai Péterné Almási Zsuzsánna 1763 szepl. 13-ika 
óta. (Fasc. V. 265 266.) 1786 jan. 21-én délután 6 7 óra 
között halt meg 6 napi súlyos szenvedés után gultaütésben. 
(Fasc. V. 356.) Huszonharmadikán teste nagy ünnepélyesség
gel koporsóba tétetett. Febr. 5-én temették nagyszámú mágnás 
jelenléte mellett Kovácsi Tamás és Almási Ádám. (Fasc. VI. 358.) 

Igazgatói beiktatása 1758 ápr. 25-én volt. Horváth Boldizsár 
főgondnok betegsége miatt nem lehetett jelen. Hunyadi Ferenc. 
az eklézsia kurátora összehívja reggel 8 órára a tanárokat. 
papokat és ifjúságot. ahol Aghot. mint igazgatót bemutatja. mire 
az igazgató beszédet tarI. Azután az eklézsia gondnoka az 
igazgatónak és ifjúságnak szerencsekivánatait fejezi ki. A kol
légium nevében a főnök ajánUa a cétust az igazgató figyel
mébe. (Fasc. V. 177.) Mindjárt igazgatói állása elfoglalása után 
a második napon szigorú rendeleteket ad ki: aki valami kihá
gást követ el, a legszigorúbb büntetést fogja kapni. személy
válogatás nélkül akár neutralista. akár szekundánus. (Fasc. 
V. 176.) 1759 október 6-án kihirdetteli a következő törvényt 
(Fasc. V. 195.): minthogy a rossz erkölcsök megrontják a jó tár
saságot és tapasztalja. hogy a tanulók a tanárok hátrányára 
korábban hazamennek, ezután senkinek. sem diáknak. sem 
szekundánusnak. sem neutralistának. vagy klasszistának julius 
l-e előtt a kollégiumból eltávozni nem szabad és szepl. l-re 
mindenkinek itt kell lenni. ellenkező esetben a tógások bün
tetése a carenlia a karácsonyi generalis divizióig bezárólag; 
a többieké I frt. melyet a szekundánusok és ne~tra!ist~k k~p
nak. másik fele beadandó a főnöknek az árnyékszek hszbtásara. 
1!60 dec -ében (Fasc. V. 208.) elrendeli. hogy a felsőbb. osz-
talyba léptetett tanulók ezután s preceptoraIknak 
köszönetet mondjanak; az oratoriából tanulóknak pedig 
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az igazgatónak a preceptoruktól kapott bizonyítványt kell be
adniok. enélkül nem vétetnek be. 1761 május 8-án (Fasc. V. 
215.): aki az esti preces után az udvaron zajt. lármát csinál. 
kimélet nélkül börtönbe kerül. 

1761 nov. 7-én elrendeli (Fasc. V. 222.). hogy az ökono
mus a tanároknak az audiloriumból való kijövetele után név
sort olvassanak. a hiányzó kat lelkiismeretesen felírják, mit ha 
elmulasztanak. súlyos büntetést kapnak. Ugyanez áll a szekun
dánusok és neulralisták notatoraira is. 1765 dec. 14-én (Fasc. 
V. 369.) egy falopás alkalmával: akit falopáson érnek. a lopolt 
fát kössék a hátára. a legnagyobb szégyenére fényes délben 
hordja körül az udvaron. azután nyilvánosan csapassék meg s 
helyéről és szobájából űzessék ki. 

Ezeket a rendtartási intézkedéseket találtam feljegyezve 
az ő idejében a Fasciculusokban. 

Történelmi nevezetességű ténye a gubernium felhívására 
az alapítványok összeállítása 1772-ben s a korabeli oktatási 
viszonyok hű és megrázó leírása. Kimutatásához mellékeli a 
Szent-Abrahámi 1756. évi kimutatását. E két kimutatásról mondja 
Jakab Elek. hogy a legbecsesebb unitárius történelmi adatok. 
melyeket valaha látott. A kolozsvári ispotályról jelenti, hogy a 
nagy részben unitáriusok által alapított intézetbe eddig unitá
riusok a többi felekezeWekkel egyenlő számban vétettek fel. 
De nem rég rendelet jött. hogy bennlevő unitárius szegények 
életük végéig ott ápoltassanak. de kihalásuk után unitárius 
többé ne véte ssé k fel, hanem helyükbe katholikusok. Meg· 
említi a Tasitzky-féle alapítványt. melynek Apafinál levő köl
csöntőkéjének kamata 96 mCrl. ami papok. özvegyek és árvák 
segítésére fordítlatik. De mivel ez nem elég. az ekléz~ia hivei
nek alamizsnáiból és kollektájából pótoljuk. Szent-Abrahámi 
kimutatása óta több alapítvány nem jött. Minthogy a század 
elején a kollégium részére és az ifjúság fenntartására tett alapít
ványokat a katholikusok elvették s azóta alapítványok nem 
tétettek: a tanárok is. tanuló k is a kegyes lelkek alamizsná
iából élnek. A tanárok magángazdálkodást folytatnak. az 
ifjúság pedig kora tavasztól késő őszig mezei munkával segít 
magán és szerzi meg önfenntartási eszközeit és ruháját. És így 
tanul. Van ugyan az iskolának két sütóháza. amit jóltevők ke
nyérsütés véget! ajándékoztak, illetőleg építettek újra. de ezek 
évi jövedelme alig haladja meg a 100 frtot. Mikor aztán a gu
bernium kételkedet! a jelentés adataiban. mert hiszen a többi 
egyházak helyzetével összehasonlítva. a nincstelenségnek ez a 
foka valószínűtlennek látszhatott. csendes fájdalommal vála
szolta. hogy ő nem jelenthet egyebet, mint ami van s nekünk 
épen azért nincs. mert a többieknek igen sok van. 
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