
Iskolatörténeti háttér 
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium –

392 éves története során – mindig érzékeny
volt a népesség foglalkozási szerkezetének
változásaira. A rangemelkedéssel járó feje-
delmi alapítással felsõfokú és középfokú
szakképzettséget, a tudomány és a mûvelt-
ség terjesztését, a társadalmi felemelkedést
tûzte ki célul. (Bakó Béla 1977) Ez volt az
Academicum Collegium, az erdélyi kihatá-
sú iskola, amelyik az erdélyi diákok külföl-
di egyetemjárásával, a „peregrinációval” te-
szi még életerõsebbé gyökereit. (Szabó
Miklós–Szögi László 1998) A történelmi kö-
rülmények miatt Apafi Mihály fejedelem
1662-ben Nagyenyedre, a fejedelmi birtokok
központjába költözteti Bethlen Gábor Kollé-
giumát, mintha sejtené, hogy iskolája a jövõ-
ben egy „végvári szórványsziget” szerepét
fogja betölteni. 1853-ban Kolozsváron a Re-
formátus Kollégiumban megalakul az Enyed-
nek szánt tanítóképzõ. Elsõ kinevezett igazga-
tója – Gáspár János – 1858-ban átköltözteti a
képzõt az enyedi Kollégiumba. (Bakó Botond–
Demény Piroska–Józsa Miklós 2003) 

Az ún. „védelmezõ szerepkört” a fejedel-
mi privilégiumok biztosították. A jobbágy-
ifjak földesuraik szolgálatából léptek át a
„kollégiumi szabadságba.” (Jakó Zsigmond–
Juhász István 1979) Váró Ferenc ezért a Kol-
légiumot „nemesítõ iskolának” nevezi, ame-
lyik évszázadokon át biztosította a tanulási
lehetõséget az arra érdemes ifjaknak. Az
1920/1921-es tanévben még a „primér” szek-
torhoz tartózó „õstermelõk” (fõleg mezõgaz-
dasági munkaerõ) gyermekei alkották a leg-
népesebb csoportot. Ezt követte az ipari vagy
„szekundér” szakasz, amely tömegeket ára-
moltat a város felé. Ilyen a kommunizmus
éveiben az ipari líceumok kora. Ma már ben-
ne vagyunk a „tercier” szakaszban, amely el-
sõsorban a szolgáltatásokban nyit munkahe-
lyeket (posztindusztriális fejlõdés), és erre az
idejében tájékozódó iskolák is ráhangolód-
nak. A fejlett nyugati államokban a „kvater-
ner” szektor az információ tárolásával és to-
vábbításával növeli a foglalkoztatottságot.
Ennek elemei már nálunk is jelentkeznek.  

Tanítómesterek, tanítók és óvónõk
Vita Zsigmond szerint a 18. századtól az

enyedi kollégiumban rendszeres „szaktanító
képzés” folyt. 1763–1829 között 300 diákból
lett „ludi magister” (mester), „instructor” (há-
zitanító) vagy „praeceptor publicum” (közta-
nító); „fõleg olyan tanulókból, akik fõiskolai
tanulmányaikban valamilyen oknál fogva
megrekedtek”. (Bakó Botond–Demény Piros-
ka–Józsa Miklós 2003) Õk egyfajta elméleti és
gyakorlati szakképzést kaptak, és kielégítet-
ték a kisvárosok „rektóriáinak” az igényeit,
minthogy igazgatótanítóként mûködtek. (Ba-
kos Ferenc 2002) Az 1839/1840-es tanévtõltõl
tanítóképzõ tanfolyam indult, ami elõrevetí-
tette az intézményes tanítóképzést. Az „taní-
tástanból” maga Vajna Antal, az újjászületés
ismert professzora vizsgáztatott. Ezek a tanu-
lók hosszabb-rövidebb ideig tanítóskodtak,
majd elõbbre léphettek a társadalmi ranglét-
rán, és gazdatisztek, udvarbírók vagy éppen
számvevõ ügyvédek lettek 

Az intézményes tanítóképzés szükség-
letként jött létre, és fordulatot hozott a fel-
készítésben. A szaktárgyakon, módszertan-
okon kívül az I. és II. osztályban olyan gya-
korlati tárgyakat találunk, mint „gazdászati
fizika” (késõbb gazdaságtan); ami azt jelen-
tette, hogy heti két órában tanítottak nö-
vénytermesztést, szántóföldmûvelést, vetés-
forgatást, gazdasági rendszereket, növény-
élettant, növénybetegségeket, méhészetet.
Késõbb megjelenik az ún. „szlöjd” (svéd ere-
detû szó): a kézügyességre nevelõ munka
vagy foglalkozás. Az egészségtan órákon
„életmentés-kísérlet” is szerepeltek. A gya-
korlati tapasztalatok birtokában a tanítók 
a falu „fáklyái” lehettek. Mindamellett a
kulturális tevékenységekkel is foglalkoztak,
hiszen heti négy órában hang- és énekgya-
korlatokat végeztek, hegedülni és zongoráz-
ni tanultak. A szabadkézi rajzot, a zenei
alapismereteket, a gyorsírást is elsajátítot-
tak. 1957-tõl beindul az enyedi intézményes
óvóképzés. A tagozatba olyan lányok irat-
koztak be, akik vonzalmat éreztek az isko-
láskor elõtti gyermekek nevelése iránt. (Ba-
kó Botond–Demény Piroska–Józsa Miklós
2003)   
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Bethlen Gábor Ipari Líceum
Ez a megnevezés csak egyszer fordult elõ

a Kollégium történetében. A 350 éves jubile-
umi ünnepség után már észleltük az iskolá-
ra leselkedõ veszélyeket, de ilyen mérvû
durva beavatkozásra senki sem gondolt. Isko-
lánkat nem sokáig védte a múltja. Az 1970-es
évek elején beindult az ún. termelési gyakor-
lat, ami azt jelentette, hogy terv alapján
pénzre váltható értékeket kellett elõállítani.
A varrodában szoknyákat, pólókat, blúzokat
készítettek, a konyhában fõzõcskéztek.
1978-ban az iskola nevét Bethlen Gábor Ipa-
ri Líceummá változtatták, 1979-ben pedig
egy telefonhívással megszüntették a hagyo-
mányos tanító- és óvóképzõt; a líceumi ta-
gozat elméleti kínálata minimálisra zsugo-
rodott, miközben megjelent az ún. szakmai
oktatás. Ennek ugyan önmagában volt némi
igazságtartalma, csak hát nem kérdezték
meg az iskolákat, az ifjúságot, a szülõket;
nem vették figyelembe a munkaerõ-szük-
ségletet, valamint az anyanyelvi szempon-
tokat. Román tannyelvû osztályokat vezet-
tek be, amelyekben kezdetben magyar diá-
kok tanultak, majd fakultatívan magyar
nyelvet is lehetett tanulni. Mûhelyek ala-
kultak, amelyeknek a berendezését az 1-es
számú Ipari Líceum kiselejtezett bútoraiból
és felszereléseibõl hordták össze. Diákjaink
vasesztergályos, karbantartó lakatos és öntõ
szakmákban szerezhettek képesítést, a gyors
ütemben fejlõdõ Fémipari Kombinát pedig
biztosította a munkahelyeket. Egyes csopor-
tok fél osztálylétszámmal elméleti tantár-
gyakat is tanulhattak.

Nehéz volt beszerezni a nyersanyagot,
nehéz volt olyan termékeket elõállítani, ami-
ket értékesíteni lehetett. Mind a diákok,
mind a vezetõség diszkriminációként élte
meg ezt. Akiknek volt gyakorlati érzékük,
hasznosítható mesterfogásokat sajátítottak el,
akiknek nem volt ilyen érdeklõdésük, késõbb
semmire sem használták ismereteiket. Az új
rendszerû oktatás alapjaiban rendítette meg a
kollégium hagyományos szervezeti felépíté-
sét. A magyar gyermekek egy része elvándo-
rolt, és az iskola vonzásköre beszûkült. 

1989 utáni törekvések 
A változások ellenére a Kollégium neve

1992-ig Ipari Líceum maradt, holott a szü-
lõk és a diákok Erdély-szerte várták az
enyedi képzõ újraindítását. Letanovszky Ist-
ván igazgatónak – bukaresti közbejárással –
sikerült visszaszereznie a hagyományos
Kollégium nevet, illetve rangot, amit 1993-
ban miniszteri rendelet szentesített. Az ok-
tatási tartalom azonban lassabban változott.
Járatlan utakon kellett haladni, és túllépni a
közösségen belül csökönyösen hangoztatott

ósdi ellenvéleményeken. A tanító- és óvó-
képzõ újraindításában viszonylagos egyetér-
tés volt, hiszen régi hagyomány éledt újjá,
és még aktívak voltak a képzõ valamikori
szakemberei. Nõtt a szakórák száma, és a
tantestület fiatalodott. 1999-tól négyéves
pedagógiai profilú osztályok nyíltak szabad-
idõ-szervezõ és iskolai nevelõi szakmákkal,
de ezek csak két évig mûködtek. 2001-tõl új-
raindulnak a régi típusú, de most már négy-
éves képzõk tanítói és óvó kínálattal. (Bakó
Botond–Demény Piroska–Józsa Miklós 2003)
1999-tõl tíz évig mûködik a fõiskolai tanító-
képzés a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Pszichológiai és Neveléstudományi Tan-
székének irányítása alatt. Tehát egy évtize-
dig, 2009-ig a Kollégium visszanyeri fõisko-
lai rangját. 

Kiderült, hogy a tanító- és óvóképzés
nem bizonyult elegendõnek ahhoz, hogy a
kollégium lefedje a gyorsan változó igénye-
ket, és megõrizze diáklétszámát. A megúju-
ló Kollégium igazgatója, Szõcs Ildikó egy
2001-ben lezajlott tanácskozáson kifejtette:
„A Fehér megyei szórványban élõ gyerme-
kek másik nagy gondja az, hogy nem létezik
magyar nyelvû szakoktatás a megyében. […]
Jelentõs támogatásra lenne szükség, de véle-
ményem szerint a beinduló szakoktatás je-
lentõs mértékben gátolná a szórványból va-
ló elvándorlást, és még inkább megerõsítené
a fenn említett hagyományõrzõ közössége-
ket. A tanügyi tanácskozás anyagát felölelõ
könyvben egyedül a Bethlen Kollégium
igazgatója említi a szakoktatást, mint lehet-
séges alternatívát a szórványkérdés kezelé-
sére. Itt a hozzászólás elsõsorban a képzõn
kívüli ún. »technológiai középiskolák« és 
a szakmunkásképzõk hiányát jelzi. (Szõcs
Ildikó 2001)

A Kollégium fiókintézeteként alakult –
magyar nyelvû – Csombordi Mezõgazdasági
Líceumban 1964-tõl kötelezik a román taní-
tási nyelvet. Minek következtében az iskola
hanyatlásnak indul. (Fülöp István–Dr. Csá-
vossy György 2010) Az 1990-tõl hiánypótló-
nak beindított kollégiumi mezõgazdasági
osztályokban (kertészet és szõlészet) mind-
össze két osztály végzett. A tanulók szakmai
diplomát és traktorvezetési engedély kap-
tak. A hatóságok azonban hamarosan kije-
lentették, hogy az elméleti jellegû taninté-
zetben nem folyhat szakoktatás. 

Az Áprily-házban 1998-tól mezõgazda-
sági népfõiskola mûködött – a református
egyház keretében – Pásztori Kupán Gerõ ref.
lelkész rektorsága és dr. Csávossy György
igazgatása alatt. Az oktatók a csombordi lí-
ceum régi és a kollégium akkori tanárai vol-
tak. Az elméleti felkészítés a csombordi
rendszer alapján a téli hónapokban zajlott,86
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októbertõl márciusig. A sepsiilyefalviak
ajánlásával a tanulók Svájcba kerültek gya-
korlatra, ahonnan sokan a gyakorlati tudás
mellett egy-egy traktort is hazahoztak. Jól
érvényesülõ, önálló gazdaságot teremtõ si-
keres gazdaemberek lettek. 

2004-ben a kollégium beindította egy
szakiskola akkreditálási folyamatát 2+1+2
rendszerrel – belsõ építészet, majd turiszti-
ka-közélelmezés szakirányban. Ez áttörés-
nek bizonyult a szakoktatásban. Az elsõ két
év szakmunkásképzõ, a következõ a kiegé-
szítõ év, az utolsó kettõ pedig lehetõséget
adott a szakközépiskolai végzettségre. Ez a
rendszer 2011-tõl megszûnt, helyette belé-
pett a kétéves szakmunkásképzõ (X–XI.), és
megmaradt a szakközépiskola. 2008-tól
„technológiai” középiskolai szakosztály in-
dult, könyvelõségi szakkal, amelyik techni-
kusi oklevelet is nyújt végzettjeinek. Az épí-
tészeti szakirányról lemondtak, de erõsödött
a turisztikai szakosztály, amely a környék –
fõleg Torockó, Nagyenyed és környéke – lát-
ványos turisztikai fejlõdését tekinti forrás-
nak, és úgy tûnik, hogy a mai napig a kép-
zõn kívül ez az eddigi legkedveltebb szak-
irány – pl. a pincérképzéssel. 2008–2009-tõl
szállodai manager-asszisztensek felkészíté-
sét is sikerült elindítani. Az igazgató szerint
a szigorított érettségi növelte a jelentkezõk
számát, és így ez a szakosztály minden év-
ben maximális osztálylétszámmal indul.

A turisztikai osztályok gyakorlati okta-
tását a diákok a kollégium jól felszerelt tan-
konyhájában és a szerzõdéses vendéglátó-
ipari egységekben végzik. Szakképzett taná-
ri és mesteri gárda áll a tanulók rendelkezé-
sére. Igazgatói vélemény szerint sokat len-
dülhetne a szakoktatás, fõleg a szakmunkás-
képzõ, hogyha érdekelté tennék a vállalko-
zókat. Ehhez azonban jogszabályokat kelle-

ne módosítani. A kollégium a szakoktatással
sok tanulót megnyert, illetve visszanyert 
az anyanyelvi oktatás számára, tehát rugal-
masan alkalmazkodott a követelményekhez.
A politikum támogatta az elképzeléseket, de
szakmai tudás, illetve kellõ tájékozottság hi-
ányában nem mindig elég hatékonyan.

Jelen és jövõkép
Az iskola sorsáért, a tanulói létszámért

már nem kell aggódni, hiszen mûködik az
ún. „keresztszülõ-program”, és fennmaradt
a hagyományos „erdélyi gyûjtõkas” jelleg. 
A kollégium megtalálta az elméleti- és a szak-
oktatás helyes arányát, a legalkalmasabb
szakágazatokat. Belépett a leginkább igényelt
szolgáltatási szektorba. A jövõ azonban még-
is kérdéses. Megszûnt a Marosújvári Általá-
nos iskola magyar tagozata, és több magyar
iskola létszámhiányos. A gyermekhiányt pe-
dig fokozhatja egyes magyar szülõk hamis ér-
velése a román nyelvû oktatás mellett. 

Az iskola nem tudja befolyásolni a szü-
letések és a munkahelyek számát. Ezek az
adatok a sûrûn „holt városnak” nevezett
Nagyenyeden lefelé mutatnak. A középisko-
lát végzett ifjak nagy része nem tér vissza
többé tartósan szülõvárosába, vagy munka-
nélküliként tengõdik. Nyolc év múlva,
2022-ben a Bethlen Kollégium 400. évfordu-
lóját ünnepli majd. Vajon akkor hányan
lesznek jelen a Kollégium ünneplõ diákjai, 
a ma 700 körüli, évek óta állandósult lét-
számból? Léteznek elképzelések a Bethlen
Kollégium szakképesítési kínálatának tágí-
tásáról, egy több ágú erdélyi kihatású szak-
középiskolává történõ fejlesztésérõl. Ezt a je-
lenlegi teljes épület-rehabilitáció és a benn-
lakás korszerûsítése is elõsegíti. Az alakuló
szórványsziget iskolai alappillérei tehát
adottak. 
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