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Kolozsvári főiskolánk legrégibb történetéhez 
Iskoláink története igen sok tekintetben egy az általános műve-

lődés történetével. Éppen azért nem kicsiny fontosságú a közoktatás-
ügyi minister bölcs intézkedése, mely szerint a millennium alkalmá-
val a különböző hatóságok Írassák meg és adják ki iskoláiknak 
történetét. E buzditó felhívás következtében egyre-másra jelennek 
meg a vaskos monograph iák, melyek a nevezetesb közoktatási intéze-
tek múltját többé vagy kevésbbé hiven tárják szemünk elébe. Azt 
gondolhatnék, hogy az irodalommal foglalkozó tanárok majd minde-
nike beállt hivatott történetbuvárnak, csakhogy a rég letűnt kornak 
tam.lságos emlékeit napvilágra derítsék a millennium nagyobb dicső-
ségére. 

Most, hogy a sokatigéro termés behordva, nagy ritkaság e 
gazdagnak tetsző millenniumi aratásban a sok üres kalász mellett a 
maggal telt kéve. Alig látunk e megrendelésre készült munkák közt 
egy-két olyant, melyekből a szakértő és a nagy közönség egyaránt 
okulhatna. A legtöbb millenniumi történelem csak alkalmi fmet , 
melyben a sebtiben összeszedett kétes értékű adatok minden váloga-
tás nélkül vannak összeállítva s egyik helyen merész tájékozatlan-
ságukkal bosszantanak; más helyen feldolgozatlan voltuk próbálja 
meg a jámbor olvasó türelmét. 

E korántsem várt csekély eredményen okulva, hogy a m i nem kis 
áldozattal kiadandó iskoláink története is a muló életű vázlatok sorába 
ne kerüljön, fofŐ érdekünk gondoskodni arról, hogy a megörökitendő 
múltnak találóbb vonásai minél szélesebb körben legyenek feltárva, 
mielőtt a hivatását érző történetíró vásznára kerülnének E sorok 
irója mivelődéstörténeti kutatásaiban az unitárius iskolák múltjáról is 
nem egy figyelemre méltó új adatra akadott. A millenniumi alkalomra 
való tekintettel legyen szabad azokból olvasóinknak egyet-kettőt 
időnként e helyen is bemutatnunk. 

A középkorban keletkezett s részben ma is virágzó erdélyi tan-
intézetek sorában első helyen a kolozsvári unitárius főiskola gazdag 
múltja ragadja meg a történetkutató figyelmét. E főiskola története 
sokkal változatosabb és sokkalta dicsőbb, mintsem azt a köztudat 
csak távolról is sejdíthetné. 

Keresztény Magvető. 2 0 
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A kolozsvári unitárius főiskola messzemenő gyökérszálai a 
középkor mélységes sötétéig nyomozhatok. Mint a legtekintélyesb 
szász városnak, Kolozsvárnak is volt már a XIII . és XIV-ik évszáz-
ban iskolája, Brassóhoz és Szebenhez hasonlóan . 1 Haner, Sandius és 
mások nem haboznak e régi iskola eredetét egészen a mesés őskorba, 
a hajdankori ar ianusokig visszavinni, kiknek Callicrates nevű püspö-
kük Claudiopolisban, szerintök i t t Kolozsvárt, székelt volna. (Uzon i : 
História Eccl. Unit . I. 418. Vesd össze Kanyaró: Unitáriusok 
Magyarországon. 22. 1.) Sokkal több hitelt érdemel a Kénosi Tősér 
és Uzoni Fosztó előadása, kik szerint Kolozsvárt már III. Béla király 
idejében volt a Benedekrendű szerzeteseknek iskolájuk az óvárban. 
Ezektől később, talán a ta tárpuszt i tás után, a dominikánusok vették 
át az iskola épületét s k las t romot csináltak maguknak belőle. (Uzoni: 
I. 418.) Vájjon tar to t tak-e fenn a fekete barátok klastromuk mellett 
valami iskolát is, mint ez sok helyen szokásuk volt, adatok hiányá-
ban alig lehet eldönteni. 

Hogy azonban volt iskola Kolozsvárt, a dömések i t t létekor is, 
az több mint bizonyos. Ez az iskola nem kolostor- , hanem városi 
iskola lehetett. Közköltségen t a r to t t ák fenn, s hol papi, hol világi 
mesterek taní to t ták benne a környék ifjúságát. Hogy nem éppen az 
utolsó volt az országban, ékesszólón bizonyítja Ranzanus vélekedése, 
mely szerint: „Colosvarum Sarmata rum lingua interpretatur , Scho-
lasticum Oppidum, quo in loco na tus est Divus Mat th ias / ' (Veterum 
Hungáriáé Regum Monumentis. Indice I. fol. 208. Uzoni: I. 417.) 
Nem kevésbbé érdekes a Bonfin nyilatkozata is : „Colosvarum Schola-
sticum Oppidum Scythica lingua interpretatur . (Hoc est : Oskolás-Vár. 
Monument. Hist. Lib. I. Decad. 1. Uzoni: I. 417 . ) 

1 Vesd össze a beszterczei és segesvári főgymnasium 1896. évi értesítő-
jének első lapjaival. — Nem hallgathatom el azonban, hogy még e szász isko-
lák történetirói is, bár a nagyemlékű Teutseh nyomain haladnak, nem menttek 
tévedésektől. A segesvári gymnasium értesítőjében pl. ezt olvasom: >Gregorius 
Molnár (der bekannte Verfasser der auch in unsern Schulen vielgebrauchten 
latéin. Grammatik) war der erste Rector in der Altburger Klosterschule zu 
Clausenburg, welches Kloster in der Zeitfolge in die Hánde der P. P. 
Franziskaner kam. — Johannes Sommer von Pirna war der fünfte unitarische 
Rektor der Altburger Klosterschule zu Clausenburg«. Ilyen állítások (valamint 
az, hogy Dávid F. 1579. jun. 1-én halt meg, s hogy a XVI. százban 100 frt 
annyi, mint ma 2000 frt.) nem valók komoly történetíró tollába s éppen azért 
gyengén áll a hozzájok fűzött következtetés is: 

»Die Behauptung, dass es ím Sachsenlande kelne Kloster schulen gegeben 
habe, lásst sich in dieser Allgemeinheit jedenfalls nicht aufstellen. Die Frage 
bleibt offen. Korrespondenzblatt 1893. 1. kann nicht das letzte Wort sein«. 
(Dr. Richard Schuler: Geschichte des Schássburger Gymnasiums. 4.) 
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Mind Ranzanus, mind Bonfini tudós etymologiája annyit lega-
lább kétségtelenül bizonyít, hogy volt Kolozsvárnak iskolája a XIV-ik 
százban is. Ez iskolába já rha to t t egy ideig Csoda Miklós, ki élet;-
iróinak egyező tanúsága szerint Kolozsvárt született ; ismereteinek 
alapját ismeretlen helyen vete t te meg s mégis 400 évvel ezelőtt a 
renaissance egyik európai liirű disze volt. (Nicolaus de Mirabilibus.) 
E fényes Csodával csaknem egyidőben a renaissance másik nagy 
magyar a lak ja , a „felséges, sőt legfelségesb magyar király", Mátyás 
is Kolozsvárt pillantotta meg legelőször a nap áldott világát. „Az 
Óvárban egy kőházban", jegyzi meg erre első magyar tör ténet í rónk, 
a derék Heltai. „Mert az Erzsébet asszony akkor Kolozsvárott szállott 
vala, jővén Szilágyból, egy szőllőműves gazdag embernél, ki lakik 
vala az Óvárban, egyenest arcól, mikoron bémennek az Ovárba. Annál 
marada szálláson az Erzsébet asszony a szülésnek u tánna egynéhány 
esztendeig. JfrJs ott (t. i. az Óvárban! ) 1 vitték a fiát, Mátyást,legelő-
ször is az iskolába". 

E nagyérdekü sorokat olvashatjuk a Heltai krónikájában. E so-
rokat ama Mátyás király szülőházával szomszédos másik nevezetes 
épületben bocsátották világ elé, hol 110 éven keresztül az első er-
délyi magyar sajtó működöt t s hol 1557 jan. 1-én Kolozsvár másik 
nagy fia, Bocskai István született , „JKolozsvárott jár Hunyadi Mátyás 
az oskolába!u jegyzi meg még egyszer a város hű krónikása az előtte 
oly örvendetes eseményt az olvasó figyelmét felhivó lapszéleken. 

A Szilágyi Erzsébet szállásául szolgált épület hátsó kapuja az 
óvári kis piaezra nyil t : e kapuval szemben emelkedett Kolozsvárnak 
legrégibb iskolája talán a mai Karolina-kórház telkén. (Oldalt tőle a 
dominikánusok klastroma állt.) E „régi" iskola-épületben volt még 
igazgató Dávid B'erencz 1558-tól 1557-ig, mely évben Kolozsvár 
közoktatásügyének tör ténetében egy nevezetes ú j korszak kezdődik. 

1443-ban, Mátyás király születése idején, még kizárólag a 
szászok kezében volt a város minden javadalma. 1453-ban összeírják 
a szász és magyar renden levő lakosokat, mely összeírás ma is meg-
van az unitáriusok főiskolai könyvtárában. Ujabb öt év múlva Szilágyi 
Mihály kormányzó előtt örök eggyességre lépnek, melyben kimondják, 
hogy az összeíráskor feles számban talált magyar lakosokat ezután a 

1 Heltai szavainak megértésére tudnunk kell, hogy mig nyomdája benn 
volt az óvárban s később egyik veje a nyomda földszintes épületében lakott, 
az ő lakóháza (hol e sorokat irta: *ott vitték. . . legelőször is az iskolába«) a 
belső várfalakon kivül esett, a Mátyáskirály-utcza piacz felőli jobb szögletén, 
Lásd Uzoni: História Eecl. Unit. I. 304. Vesd össze 288. 1. 

20* 
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szászokkal mindenben egyenlő jogok illetik. Mégis kizárólag ez utób-
biak kezén maradt tovább is a városi iskola. Csak 1526-ban sikerült 
a magyaroknak „per tumultum" magyar iskolamestert fogadni, Thordai 
Jánost , kinek utódja Károlyi Sebestyén, szintén magyar volt. A segécL 
tani tók azonban ez idő alatt is szászok lehettek. A német nyelv 
mégis ez időtől kezdve ki lőn rekesztve, mint egy szász emlékirat 
1568-ban túlozva panaszolja, a régi iskolából. 

1545-ig katholikusnak tar that juk mind a várost és mind iskolá-
ját . 1544-ben jön haza plébánosnak Wittenbergből Heltai Gáspár, ki 
a szászok s a magyar lakosság közt a Luther elveit kezdi hirdetni. 

Ugyancsak ő neki volt, gondja rá, hogy az iskolához egy 
magyar lutheránus rectort hivasson meg, Vízaknai Gergelyt, ki vele 
együtt tanult volt Wittenbergben. A külföldi protestáns gymnasiumok 
mintájára rendezik be most városunkban is a tanitást s e két névhez 
fűződik örök dicsősége annak, hogy : 

„A magyar protestánsok körében alakult s mind e mai napig 
fennálló tanintézetek közt a két országban legelső s legrégibb a 
kolozsvárid. 

Igy nyilatkozik e nagyfontosságú közmivelődési eseményről a 
kolozsvári református főgymnasium érdemes történetirója, Fekete 
Mihály. ( A kolozsvári ev. ref. fötanoda tört. 5. 6. 1.) Nyilatkozatát 
ily szép beösmeréssel folytat ja: „Az, hogy végleges örökösei az uni-
tárius atyafiak let tek, nem ment föl bennünket a kötelesség alul, 
hogy az átalakulás phasisain ne kisérjük tör ténetét azon pontig, a 
melyen túl jelenlegi tulajdonosainak örökségévé vált". 

E nyilatkozat is meggyőzőn tanúsítja, mily naivnak mondható 
azoknak vélekedése, a kik kolozsvári főiskolánk keletkezését eddig-
elé 1565-re tet ték. Holott ez iskola legmélyebb gyökérszálai a közép-
kor homályában vesznek el. 

Nem hogy 1565-öt, de még a sokkal nevezetesb 1545-öi sem 
tudnám a keletkezés kezdő évéül elfogadni. Ez év csupán csak arról 
nevezetes, hogy a protestáns tanrendszer behozatala a Heltai föllépése 
időpontjához fűződik. De ebből éppen nem következik az, hogy 
Kolozsvárt Heltaiék előtt nem volt főgymnasium. Ennek megitélésér 
nél nem lehet döntő ok, a mit Fekete Mihály a Vízaknai Gergely 
fenmaradt iskolai jegyzetei alapján állit, hogy t. i. Vízaknai műkö-
désével : „ez intézetben a tanítás azon színvonalig emelkedett, a 
melyen azon időben egy külföldi egyetemre készülő ifjú képzettségé-
nek állani kellett s a melylyel, a kinek ily utazásra költsége nem 
volt, itthon pappá lehetett." (TJ. o. 5. 1.) 



KOLOZSVÁRI FŐISKOLÁJUK LEGRÉGIBB TÖRTÉNETÉHEZ. 289 

E felfogással szemben uta lnom kell először is arra, liogy éppen 
Vizaknai jegyzeteinek tanúsága szerint ő már tanítása első évében 
bibliamagyarázattal foglalkozott, miből világos, hogy a kellő előtanul-
mányokat elvégzett tanulók kerültek kezei alá. Bizonyos ez abból is, 
hogy Kolozsvárt sem ál lhatot t a többi szász városokénál alacsonyabb 
fokon a közoktatás . Szebenből, Segesvárról akadály nélkül mehet tek 
tanulmányaik folytatására külföldre a szász tanulók. S csak éppen 
Kolozsvárt, a leggazdagabb s talán, Brassó kivételével, legmiveltebb 
erdélyi városban nem tud tak volna fentartani 1545 előtt egy akkori 
időknek megfelelő gymnas iumot? . . .x 

Az 1556-ík év nevezetes forduló pontot képez a város történel-
mében. A kormányzó, Petrovich Péter, pártfogásában bizakodva, el-
űzik a fekete barátokat s az egyházi javakat lefoglalják. Majd 
visszaérkezik külföldről az 1551-ben elbujdosott királyné, I. János 
özvegye s udvarát másfél hónapig a fekete barátok óvári üres klas-
tromában üti fel. ( J a k a b : Kolozsvár tört. II. 74. 83.) A következő 
évben (1557.) a gyulafehérvári és tordai országgyűlés az országban 
államköltségen fentartandó felsőbb tanintézet helyéül Kolozsvárt a 
dominikánusok vagy fekete barátoknak éppen ez üresen álló zárdáját 
jelöli ki. 

1558-ban már újból felvirágzó iskolai életről tanúskodnak a 
város fenmarad t jegyzőkönyvei. A megszaporodott növendékek ekkor 
még mindig a „régi iskolában" laktak s csak előadások alkalmával 
já r tak át az eléggé még át nem alakitott u jabb épületbe. A „nagyobb 
tanulókat" i t t oktatták nyilvános előadásokon a lectorok, mig a 
„gyermekek" magának a rectornak vagy helyettessének felügyelete 
alatt a másik iskolában tanu l tak . Mind a diákság s mind a gyermekek 
„közös csenget tyű szóra" kezdték meg vagy hagyták abba a leczké-
ket. A rector, ki a kettős intézetet igazgatta, Vizaknai és Dávid 
Ferencz utóda, Basilius Is tván volt. Mellette több lectort is találunk. 
A tanács és a centumviratus május 28-án felhatalmazást ad, hogy 
a biró fia, a volt tordai pap, Fodor Bálint fogadtassák be lectornak 
s fogadjanak fel még, ha akad , két vagy három lectort is, a mennyi 

1 Castaldo Kolozsvárt 1552-ben Erdély legszebb városának mondja urá-
hoz irt jelentésében. (Jakab Elek: Kolozsvár tört. II. 78) Gromo András is 
nagy és gazdag kereskedő városnak irja. (U. o. 190.) Érdekes, hogy 1451-töl 
1454-ig három, 1150-ban pedig egyszerre öt tanuló iratkozik be Kolozsvárról a 
bécsi egyetemi hallgatók közé, a kiket a következő évben még kettő követett. 
Lásd Jakab E. Oklevéltár. II. 725. 1. A felsőbb tanulmányokat folytató tanulók-
nak ily jelentékeny száma is felfogásom mellett bizonyít. 
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a tanitáshoz szükséges. Fodor Bálint tanképességét a tanácsbeliek 
megbízásából a város főpapja, Dávid Ferencz vizsgálta meg. Ugyanő 
gondoskodott a nőtelen tanárok, segédtanitók etc. élelmezéséről, 
fizetésök kiutalásáról is. Atalában a főfelügyelet mindenben őt 
illette. Érdekes, hogy mind Dávid Ferencz, mind Basilius és Fo-
dor Bálint s még egyik ismert nevű lectora, Molnár Gergely is, 
tanulmányaikat egyaránt a wittenbergi egyetemen végezték. (Vesd 
össze Jakab: Kolozsvár tört . II. 107. — A kolozsvári ref. fotanoda 
tört. 9. 10. stb. lapjával.) 

Több év telhetett el, mig a tanuló i f júság a régi iskolából me-
rőben átköltözött a Domokosrendűek volt klastromába. E végre a 
szükséges átalakításokat a városi tanács végeztette. Maga a fejede-
lem, János Zsigmond is segitségül jött az ő kolozsvári hiveinek. 
Dísztermet, épít tetet t az iskolához, melynek Segesvári Bálint tanu-
sága szerint 30 ablaka volt s Appellatiumnak (Apollo-palatium) ne-
vezték. Ezt megelőzőleg felséges anyja, Izabella királyné is nevezetes 
adománynyal te t te nevét emlékezetessé: a kolozsvári terűlet dézma-
negyedét az iskola számára ajándékozta. E királyi nagylelkűség em-
lékét örökítette meg az óvári templom aj ta ja fölé helyezett kőlap ily 
értelmű latin föl i rat ta l : 

„Királyi Adomány vagyok, ezen Iskolának és a Szegényeknek 
öröksége. A ki javaimat, ezeket és a hasonlókat, másra fordítja, 
töröltessék ki az élőknek könyvéből és az embereknek emlékezeté-
ből. Az Urnák 1557-ik esztendejében." {Jakab : Kolozsvár tört. II. 106.) 

Csudálatosképen, mihelyt a klastrom visszajutott a jezsuiták 
kezébe, kik ottan egyetemöket állították fel, el tűnt onnan az az örök 
időkre szánt föl i ra t : a betűk olvashatatlanná váltak. Nemsokára nyomo-
zás indult meg, hová is volt az a felirat tulajdonképen alkalmazva: 
a régi vagy az ujabb iskola fölébe ? Ekkor az unitáriusok gyűlésén 
Handsáros János, ugyanaz, ki 16£3 okt. 10-én a kiköltöző tanuló 
ifjúságot mint senior vezette a klastrom helyett a plébánia során 
átadott uj iskolaépületbe, a következőleg nyilatkozott : abban az idő-
ben, mikor Izabella a szóban forgó adományozást tette, egy másik 
iskola is állott fenn az óvárin kivül a piaczi templom déli részén, 
közel a templomhoz s talán épen azon a helyen, a hol még a mi 
időnkben is fennállott a régi ódon vártaház. Handsáros nyilatkozata 
sokkal nevezetesebb Kolozsvár tanügyének történetében, hogysem 
egyik hallgatója nyomán szórul-szóra ide ne igtatnók : 

— Antequam ulterius progrederer, mondja Kénosi Tősér János 
nagy egyháztörténeti munkájában, cum in Donatione Regia tam in 
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Coemeterii pariete, quam in Curia Senatoria existente, quasi digito 
monstraretur aliqua schola, dum dicitur : „Regia sum Donatio Scholae 
hujus ," quaeri potest : Quae et ubi fűit illa schola ? Circa Annum 
1725, vei 1726. in quodam conventu virorum non contemnendae 
eruditionis et experientiae, cum haec quaestio fuisset mota, vir quidam 
grandaevus, multa lectione exercitatus, nomine Ioannes Handsáros 
(1693. Scholae Unitariorum in Veteri Arce existentis Senior, tandem 
Civis Claudiopolitanus, saepe Judex Civitatis) ex Majorum Traditione 
(me quoque in eodem conventu praesente) taliter respondebat: „Illo 
tempore, inquiebat, cum Donatio illa est facta, fűit aliqua schola 
in Foro prope Templum a parte meridionali, ubi nunc est Cavea 
(vulgo Kalitka vei Kalitzka) aut circa illud Aedificium, ubi Calcearii 
solent calceos vendere, aut, quo ex Vigiliis ventris levandi causa 
solent Milites et alii sese recipere. Post occupatum vero Olaustrum 
vei Monasterium Dominicanorum pro schola illa, quae tűit in Foro, 
est in alium usum applicata". Caeterum, haec materia, jegyzi meg 
Uzoni; ut dubia, disquiri permitti tur ; aliis placet Donationem hanc 
respicere Scholam Ovariensem. (História Eccl. Unitár. I. 419.) 

íme tehát egy fenmaradt rnult századi halvány visszaemlékezés 
szerint Kolozsvár „régi iskolája," a XVI. sz.-ban a piaczi templom 
déli oldalán állhatott a czinterem kőfalán belől vagy kivül, a Jakab-
kápolna vagy a Paulinus-klastrom szomszédságában, — ki tudná azt 
manapság pontosan megmondani. 

De hogyan állhat meg már most Handsárossal szemben a Heltai 
félre nem érthető bizonyságtétele, ki krónikájában Kolozsvár legnagyobb 
tiát az óvári iskolába járatta ? 

Hogy Mátyás király jár t gyermekkorában Kolozsvár valamelyik 
iskolájába, ezt kétségtelen ténynek kell elfogadnunk. Nem találjuk 
ugyan meg az ide vonatkozó adatokat legújabb tudós történetírójá-
nál (Fralcnói: Hunyadi M. király, Bpest, 1890); de Mátyás király 
első életirója annál hitelesebben bizonyítja Heltai szavait: „Mathias 
in Transylvania ad Colosvarum natus, et ad tyrocinii usque tempus 
etiam immaturi educatus est. (Bonfinii Rer. Hungar. Dec. III. Lib. 
IX. pag. 542.) 

Jár t tehát több évig Mátyás Kolozsvárt a nyilvános városi isko-
lába és pedig kétségkívül a nagyobba és tekintélyesbikbe, ha itt egy-
nél több is volt. Erre nézve pedig tudnunk kell, hogy a város 
patríciusai a XV-ik sz.-ban csaknem kizárólag az Óvárban laktak. 
Itt volt a legrégibb templom, melyet sokáig világi papság bírt s e 
templom környékén állí thatták fel emlékezetet meghaladó időben 
Kolozsvár első iskoláját. 
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A lakosság szaporultával idővel az ujabbi nagy piacz kellő 
közepén fölépítették a sz in tén régi Jakab-kápolnát . Melléje állították 
azután a második iskolát, hová inkább csak a külvárosi szegényebb 
fanulók j á r t ak . A világi papság is kiköltözött idővel a szűk Ovárból a 
mostani plebánia-épületbe. A régi templomot a Domonkosszerzetnek 
a d t á k ; de a régi iskolát nem hagyhat ták e szerzetesek kezén ; mert 
azt, úgy látszik, eleitől fogva a város t a r to t t a fenn. Egyetlen szász 
városnak sem volt klastrom-iskolája, mint ezt a legújabb kuta tások 
kiderítették. Kolozsvárt is t ehá t meggyőző hiteles adat hiányában 
Jiiában tu la jdoní tunk „fényes iskolát" akár a Ferenczeseknek, akár a 
Domonkosszerzetnek.1 

Kogy Kolozsvárt is épen ugy, mint a többi szász városban, 
csak városi iskola állott fenn a pro tes tant i smust megelőző időkben, 
arra nézve kerül t már elé a városi levéltárból egy-két bizonyító erős-
ség. A ki u tána jár, talál o t t még többet is. 

A városi levéltár D. 7. számú oklevele szerint a Szamoson 
levő malmokról kapott uj adománylevelet 1405. decz. 6-án Íratják 
á t a monostori konventtel Mun Miklós kolozsvári bíró és Gáspár 
deák, a város jegyzője. (Gaspar Scholasticus ac Nótárius Givitatis.) 
A D. 9. számú hártyára irt oklevél szerint pedig Zsigmond király 
1409. jan. 30-n erősiti meg Gáspár városi jegyző és az iskolák igaz-
gatója (Iiector Scholarum) kérésére Kolozsvárnak Felek iránti birtok-
jogát, melyet a város Lajos királytól nyert. ( J a k a b : Kolozsvár tört . 
I. 372. 375.) 

Látnivaló, hogy Kolozsvárnak már a XlV-ik sz. első tizedében 
is egynél több, hihetőleg két iskolája volt. Mindkét iskola a város 
jegyzőjének igazgatása alatt ál lot t , tehát városi iskolák voltak. E 
régi korban el ter jedt szokás lehetet t az, hogy a világi iskolák igaz-
gatója egyszersmind a város jegyzoségét viselje. 

Mily színvonalon á l lha t tak a XV-ik sz.-ban a Kolozsvár városá-
tól lentartott iskolák, arra nézve az előbbenieknél is sokkal csekélyebb 
útbaigazítást lelhetünk. A plébánia levéltárában egy függő pecséttel 
ellátott hártya iratot őriznek (I. Fasc. 6. sz.), melyben György erdélyi 
püspök megerősíti a kolozsvári plébánus és hallgatói között korábban 
megállapított miserendtartást . E megegyezés 1414-ben költ s György 
püspök 1422-ben erősiti meg. Az utókorra nézve legfontosabb része 
a következőkép hangz ik : 

1 A Jakab Eleknél ide vonatkozó észrevételeket lásd Kolozsvár tört. I. 
518. és 612. (Vesd össze 510—í 12. 1.) Franki megjegyzése rájuk olvasható „A 
hazai és külföldi iskolázás" 109. lapján. 
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— Máriának, a boldogságos Szűznek tiszteletére rendelt misét 
tartsa a plebánus naponként káplánjaival együtt, ünnepeken pedig 
(in festivitatibus vero cum Scolaribus decantetur) a tanulók énekével; 
a Szent Mihály tiszteletére rendelt misét a nap közepén csendben, 
a nagy misét pedig a tanulók éneklése mellett tartsa. (Summa missa 
cum Cantu Scolarium. — Jakab: Kol. tört. 1. 416. Oklevéltár. I. 153.) 

íme már a XV. sz. elején is oly nagy tanulók jártak a kolozs-
vári iskolákba, hogy énekkarukat az istentiszteleten fölhasználhatták. 
Megmaradt e szokás a következő századra is. A tanács és száz-férfiak 
például 1558. május havában igy rendelkeznek a város pénzén fizetett 
protestáns lelkészeknek : 

— Tartsanak naponként istentiszteletet mind a nagyobb templom-
ban és mind a kápolnában, a hol a deákok (Scholastici) tartozzanak 
szokás szerint jelen lenni. [Jakab: Kolozsvár tört. II. 107.) 

E „nagyobb templom" a piaczi nagy templom volt, a kápolna 
pedig a mellette levő Jakab-kápolna. E kápolnát 1565/66-ban a város 
pénzén megnagyobbítják s talán ekkor esik áldozatul a mellette 
fennállott régibb iskolaépület is. Kárpótlásul a Szent-Péteren épittet 
a tanács egy algyinnasiumot. — A fennebbi vázlatos fejtegetésekből 
is egy tény, azt hiszem, elég világosan kiderül : Kolozsvár városának a 
középkorban két iskolája is volt s idő folytán mindkettőnek az uni-
táriusok lettek örökösei. Egyikből lett az óvári főiskola, mely két 
ízben is változtatva helyét ma is fennáll, virágzik és még soká fog 
virágzani. Másikból lett a Szentpéter-külvárosi algymnasium, mely a 
XVIII. sz. elején nyomtalanul elenyészett a vallásüldözések viharában. 

K A N Y A R Ó F E R E N C Z . 



Az unitáriusok főtanáesi gyűlése. 

(Kolozsvárt, oct. 25. 26. 27.) 

1. Ferencz József püspök megnyitó beszéde. 

Midőn jelen évi Egyházi Főtanácsunk gyűlését megnyitandó 
vagyok, az első szó, mely a jka imra jő, a hála szent szava az isteni 
gondviselés iránt, hogy nekünk ezt a szép hazát adta s nemzetünk-
nek azt ezer éven á t megtar tot ta . 

Isten előtt ugyan ezer év is csak egy szempillantás, de reánk 
nézve a végtelenséggel ha t á ros ; sőt egy nemzet életében is már 
nagy idő. S a magyar nemzetre nézve annál nagyobb, mert ez idő 
alat t oly súlyos megpróbál ta tásoknak volt k i té te tve s annyi küzdel-
met kiállott, hogy azokra visszagondolva, mél tán felkiál thatunk a 
köl tővel : „Isten csodája, hogy még áll hazánk." 

Nem ide tar tozik, hazánkat és nemzetünket ezer év alatt ér t 
eme megpróbáltatásokkal és küzdelmekkel foglalkozni, a melyek 
közül ha soknak emléke ma is gyászra és keservre indíthat, nem 
egyet találunk olyant is, a melyeknél keblünk fölmelegszik s nem-
csak minket, hanem késő maradékainkat is dicsfénynyel sugározhat ják 
körül. Azokról az alkotásokról és ünnepélyekről sem szólok, melyeket 
az ezredév alkalmából a hazafiúi lelkesedés hozot t létre és rendezet t 
és a melyeknél a nemzet és Királya kezet fogtak, szivök egybeforrt 
s általában az ország egyik szélétől a másikig hazafiúi örömmel és 
lelkesedéssel tö l tö t tek be kunyhót és palotát. Én ezúttal csak hálát 
kivánok adni Istennek e helyen is a kegyelemért, melylyel nemzetünk 
felett ezer éven át atyailag őrködöt t s annak tör ténetei t ugy intézte , 
hogy az uj ezer év elébe mi nagyobb bizalommal és több reménynyel 
tekinthetünk, m i n t a hogy ezt e lő t tünk bármely nemzedék tehet te volna. 

És legyen á ldot t a Gondviselés, hogy ebből a nemzetünk által 
leélt ezer évből nekünk mint vallásfelekezetnek is közel negyedfél 
száz évet ju t ta to t t , bizonyságául annak, hogy az Ő lelki országában, 
ugy szólva, reánk is szüksége van, hogy örök czéljai elérésére minket 
is alkalmas, hasznos eszközöknek tar t . 




