
pai dallamokat, dallam-formákat, stílusokat, hangsorokat. hogy gazdagítsa a jövőt.

A századvég kuruc költészetében például feltűnőerr jelentkezile a frig egyházi hang
nem és zárlat. A XVII. század énekelt dallamainak sora az 1704-ik évvel zárul.
Bizonyos okok miatt ebből az évből még van besorolt dallam. Ekkor áll Rákóczi
csillaga legmagasabban ...

Amikor néhány száz példányban megjelenik egy ilyen ragyogó, tanulságos
gyűjtemény, elgcmdolkozik az ember. Vajon hány falusi énekrnester, lelkész, tanító
kezébe juthat el a 740 oldalas könyv? Legalább egy-két példányt kellene faluról fa
lura küldeni, bstekíntésre. Nézzenek bele, okuljanak belőle, talán ráismernek mai
élő népénekeinkre, sőt táncdallamokra is, mert ha jó a dallam - ha egyszer meg
hódította a szíveket -, meglepően tartósan köztünk marad. Nemcsak összeköt
bennünket a múlttal, az ösökkel, a tájjal, hanern frissítheti. szfnezhetí még a mai
életünket is.

SZÍJ REZSŐ

I VOLT PÁPIII "K OLL~ GIUM"
Erdélyben a nagyenyedi ősi magyar kollégium alapftásának 350 éves
évfordulóját országos máretekben ünnepelték meg. Nálunk a Sá·
rospataki Örl'gdiákok emlékeztek meg az enyedi lwllégiumról. 
1971. június 26-27-én a pápai öregdiákok I<i'ln"pos országos nagyta
lálkozót rendeztek Pápán, volt föiskolájul< alapitásának 440. évfor
dulója alkalrnaból, Ebből kiindulva Pápa városa jubileumi évet
rendezett, amelynek szarnos eseménye Impesolódott a Föisl<ola tör·
ténetéhez, 1972. Június ts-án.. a záróünnepségell Goszrorry! János Ini ...
miszterheiyettes hejelent"Ue, hogy a jelenlegi PetőfI-gimnázium jog·
utódja a volt pápai koll~giulnnr:.k, az Islr ota pedig kőteles ápoln! an
nak értékál!ó hagyományait.

A pápai Főiskolát, régies elnevezéssel: kollégíurnot 1531-ben alaprtolták, bár
erre nézve korábbi adatokkal is rendelkezünk. Hogy mindhárorn nagy nevű és tör
ténelmi jelentőségű kollégium - a pápai, sárospataki és debreceni közül ez a
legősibb alapítású. ezt soha senki kétségbe nem vonta, pedig lett volna rá mód
elégszer. De ez tulajdonképpen nem is lényeges, rnert hiszen egy iskola értéke nem
évszázadokkal méremdő, hanem a falai közott folyt munkával, ct belőle kik.e; ülő

emberanyaggal, amennyiben annak szellemi, jellembeli színvon.ua az iskola ér
deme is.

A pápai kollégium története élesen kűlönböz.ik mínden más hazai főiskola tör
ténetétől. Földrajzi helyzete határozta meg a sorsát. A Dunántúlnak tekintélyes
része török uralom alá került, nem sokkal Buda elfoglalása után, bár a török
már 15Z9-ben is és 1533-ban is igen súlyos veszteségeket okozott a közép-kelet
dunántúli magyarságnak. ami káros következményeit éreztette az iskolát fenntartó
Pápa városával is. A megmaradt részeken Pázmány 1630-l'a áttérítette a reformá
tus Iőurakat, sőt a luteránusokat is, aminek következtében Nyugat-Dunántúl fo
kozatosan németté vált, jelentős .területeket vendekkel és nérnetekkel telepítet
tek be.

1626-tól kezdve 1782-ig a pápai kollégium az ellenreformációs időkben és Bécs
torkában mint törékeny hajó tartotta fönn magát úgy, ahogy főúri és köznemesi
támogatóktól teljesen megfosztva, magát fönntarthatta. I-lisz még a magyar élet
reneszánszát jelentő 1867-1944-ig terjedő korszakban is mindössze 200 ezer lel
ket számláló egyházkerület alkotta fenntartása alapját, összesen sem több. legföl
jebb 50-60 ezer család, s természetesen számbajöhető anyagi források (földbirtok)
nélkül. Nem részletezhetjük, milyen következményekkel járt az ellenreformá
ció a pápai kollégiumban. A Kortárs 1972. szeptemberi és októberi számában Mol
dova Györgynek megjelent egy regénye Negyven prédikátor címmel. Ennek a re
génynek alcíme: Kocsi-Csergő Bálint feljegyzései ... Ez a regény a magyar gálya
rabokról szól, központban Séllyei Istvánnal, a pápai kollégium volt rektor-profesz
szorával, magával Kocsi-Csergő Bálint rektorral. utóbbinak nyomtatásban megje-
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'lent és azonkívül még kéziratban maradt további följegyzései alapján (Kősz.ikl.án

épült vár ostroma, Magyar vértanúk nyomában stb.). Ez a Kocsi-Csergő Bálint is a
pápai Főiskola rektor-professzori állásából hurcoltatott el gálvára. Az ősi magyar
kollégiumok közül egyedül a pápainak jutott az a "kiváltság", hogy a gályarab
ságra ítéltek közé két rektora is odaszámláltatott. Kocsi-Csergő Bálint nevelésügyi
reformjait és tanftásait (a családi nevelés fontossága, a nőnevélés problémái, a
fegyelmezés kérdései stb.) egyetemes neveléstörténetünk is számontartja, s ma is
okulhatna belőlük.

Visszajöttek a gálvúkról, de a pápai Főiskola sorsa ezzel nem könnyebbedett.
Nyomorgattatása a szó -szoros értelmében másfél századon át tartott, s 1752-ben
az iskola - jogilag nézve puccsszerűen - a városból egyszer s miridenkorra ki is
tiltatott. Hogyan tudta a kis létszámú pápai gyülekezet egymaga fönntartani isko
láját, eddig is és ezután is, az a történetíró számára 1973 első napjaiban is, ami
kor e sorokat írom, megfejthetetlen. A gyülekezetet szétverték. Volt esztendő, ami
kor 600 család kényszerült elhagyni a várost, a támadt űrt idegen népelemek töl
tik be, kedvezményeket élvezve a földesuraktól, a maradék reformátussúg pe
dig a száműzetés évt.zedeibcn Adásztevelen, egy szomszédos kis faluban tartotta
fönn a maga külön iskoláját, Erejéhez képest egy abszolút ellenséges hatalmi kör
nyezetben. Önként le nem mondva a "főiskoláról", sőt még a megvesztegetés esz
közeit is igénybe véve, hogy legalább valamilyen szinten a jogfolytonosságot biz
tosítsa. Aztán jött a Türelmi Rendelet amikor ez a maradéknyi gyülekezet isko
láját a Ialusi száműzetésből 1783-ban hazavitte ősi helyére, Pápára. És - míközben
templomot épített, mert azt is elvették tőle, professzori állásokat fundált, iskola
épületet emelt, arnelv két emeletével ma is áll (Őkollégium), megszervezto a diák
ság kőzélelmezésót, megindította az iskola kifejlesztését, hogy újra főiskolai rang
ra emelje. Példátlan gyorsasággal az 1790-es évek közepére gyakorlatilag ezt a
művét is befejezte, pedig segítséget jóformán sehonnan sem kapott. Ir'ígyeí viszont
már akkor is bőven akadtak. Később melléio állt az egyházkerület, aztán az elemi,
a gimnáziumi és a teológiai tagozatok mellé megszervezte a [ogakadérntát, lcésőbb

a tanítőkópzót. Közben hozzászelidült a gróf Esterházy-család is, mint pápai földes
uraság.

Egyik tagja 1842-ben az Ifjúsági Képzőtársaság örömünnepén valódi arany
nyal jutalmazza meg P'ztőfi Sándort egy földesúr-ellenes forradalmi vers ( !) elsza
valásáórt, ~; utódai is támogatásukkal teszik legalább részben jóvá azokat a káro
kat, amiket országpusztító elődeik az iskola ellen elkövettek.

A XIX. század utolsó évtizedeiben a nagy többségében katolikus vármegye
már egészen komoly s'€i~ély-összeg'ekkel támogatja a Főiskolát, csakhogy Hévko
márom és más dunántúli városok jobb anyagi alapok ígéretével el ne vigyék Pá
párol. Az egykori vármegye a pápai nemes urakat bezárva az Esterházy kastély
ba, mogyegyúlés alkalmával! - onnan ki sem engedte őket addig, amíg az egy
házközséget és iskoláját a legbrutálisabb módon föl nem számolták : a mostani vár
megye pedig hatalmas összeget szavaz meg a kollégiumnak, hogy az semmiképpen
el ne kerüljön Pápáról. S mikor indítvány hangzik el, hogy csak akkor döntsenek
a segély folyósításáról, ha már eldőlt a székhely harc, marad-e a kollégium Pápán,
vagy nem, föláll egy öreg törvényhatósági bizottsági tag, Krisztinkol)ich Kálmán, aki
neve után ítélve aligha lehetett lrálvínista, s kilelentí : semmiképpen sem járul hoz
zá a halasztáshoz. mert ő már idős ember, márpedig meg akarja érni, hogya meg
ígért segélyt a pápai öreg kollégium megkapja. Szavai rnélyen meghatják a vár
megyei gyűlés katol ikus tagjait és a segély folvósítását nyomban el rendelik.

Az első világháborúban elvesztek az alapítványok, szinte elölről kellett kez
deni míndcnt, Az anyagi összeomlástól ekkor a kollégium nagy fia, Antal Géza püs
pök mentette meg, majd újabb tagozatokkal bővült a Kollégium, kereskedelmivel,
a Nőnevelő Iurtézettel. annaik tanítóképzójével, Iíceumával. polgári iskolájával, sőt

népfőiskolával is. Ifjúsága pedig telepesközségr-t segit létrehozni a német imperi
alizmus ellen Mosonmagvaróvár mellett : Rónafőt.

Visszatérve az 1790-e8 évekre; amikor az akkori 800 lelket számláló pápai
eklézsiának a Türelmi Rendelet után mindent elölről kellett kezdenie, csodálat-a
méltó áldozatkészségével nemcsak föltámasztotta iskoláját, hanem olyan protesz
szort is biztosított számára, aki tudományos tekintetben és szervező erőben semmi
ben sem marad a többi történelmi jelentőségű kollégium nagyhírű professzorai mö
gött, Mándi Márton Istvánról van szó, akinek érdemeit utcanév hirdeti Budapes
ten ls. Személy szerint neki köszönhető az iskola ú irafundálása, főiskolai rangra
emelése, a tanítás korszerűsítése stb. Az ó nevéhez fűződik, hogy a magyar tudo-
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mányokat magyar főiskolán először tanították magyarul a "l'égen döglött" latin
nyelv helyett. E kifejezést talán gróf Széchenyi István is tőle kölcsönözte Hunnia
című művében. Ö tanított eWszÖ1' hazai főiskolán és írt könyveket Kant szelle
mében.

Társa volt Tóth Ferenc, a neves egyháztörténész, Neki újra kellett szerveznie az
egyházkerűletet és az azt alkotó egyházközségeket, meg kellett vívnia a harcot
a felekezeti elfogultságokkal. a társadalmi osztályok érs rétegek maradiságával, a
budai helytartósággal. a bécsi udvarral, de közben kiváló műveket hozott létre,
és évekig ellátta a professzori teendőket is.

Hegel szellemében először a pápai főiskola professzora, Beesor István írta meg
!Hugyal'ország történ:etét, kiterjesztve az ,ipar történetére is. Természetesen ma
gyar szemmel, a magyarság érdekében írta. Az 1848-as nemzetgyűlésnek képvise
lője. Az ő emlékét örökítette meg Kozma Andor Karthaqo: namngok círnű költe
ményében.

Már Petőfi is a "derék" jelzővel tllette Tarczu Lajos professzort, akit gróf
Széchenyi István nem kisebb valakivel szemben választatott be a Magyar Tudo
mányos Akadémiára, mmt az állítólag legnagyobb magyar polthísztorral, Bmssai
Sámuellel szemben. Meghívta magához Nagycenkre, személyesen mutatta meg neki
míntagazdaságát, aztán Tarczy Pápán létesített magánmintagazdaságot, közben
megalapította az ország e,gyik legnevezetesebb Képzőtál'saságát; onnét indult el
Orlny-Petrícs Soma, Jókai Mór és Petőfi Sándor, akiknek pápai találkozását a Ma
gyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése örökítette meg 1971 novemberében
Pápán,

A Főiskolának volt professzora Zádor [Stettner) György, akit 1848-ban az egy
kori pápai bencés diák, Deák Ferenc azért szólított a felelős magyar kormány
mellé, hogy újjászervezze az egész magyar jogrendet. Annak oly sikerrel tett ele
get, hogy később a király, Ferencz József sem nélkülöznette őt a hétszernélyes táb
la élén. Az iskolának volt diákja és professzora a hegeliánus Kerkrapoly Károly,
a későbbi pénzügymíniszter, BaUagi Mór, a sokoldalú tudós, a neves szótárkészítő,

VLili Ferenc, Jókai sógora, a Főiskola tanítóképzőjének megszervezője és igazga
tója, a szegénydiákok f'ölkarolója, az iskolai szartárak kitűnő szervezője, A Főisko

lán tanított Thury Etele, az aránylag fiatalon elhalt és termékeny egyháztörténet
író, s az a Kaposs'Y Lucián egyetemi magántanár, aki őt évtizeden át végezte mun
káját a gimnáziumban lankadatlan szorgalornrnal és eredménnyel. Nemcsak Pápa
txíros :egy,etemes leírásia című monográfía-kötet létrehozása fűződik a nevéhez. nem
csakegy sereg helyi társadalmi és oktatási intézmény életrehívása és fejleszrtése 
Hocsor István nyomdokain -, még nem is csak a közművelődés iskolán-kívülí szer
vezetének megteremtése, "Közművelőd~si Akadémia" (pesti előadókkal), azután az
iskolai egyesületi élet (Képzőtársaság, Gyorsírókör) fölvírágoztatása, hanem rnín
denekelőtt egy olyan nevelői egyéniség megtestesítése amely valóban párját rit
kítja. Közeledik a 70. életévéhez, amikor 1917-ben nyugdíjba megy, de az isko
latól nem tud elszakadni, további tíz évig mint helyettes működik.

S hány nevet lehetne még említeni, a 48-at végigharcoló diákból lett igazga
tón, Szilágyi Józseftől egészen Faraqo Jánosig, akinek nevéhez a szegények inter
natusának fölállítása fűződik, s akinél több nincstelen szegény falusi gyereket ta
lán az ország akkori összes igazgatója sem emelt be a gimnáziumokba. Ma már
talán humorosnak hat, hogy ez az igazgató hivatali szebájában. a kálvha melIett
adott széket az iskola egyik pedellusának. akivel az igazgatás, minden kérdését
megbeszélte. Még azt is, hogy melyík tanártól kell az iskolának megszabadulnía,
mert nem üti meg a kívánt mértéket. Pedig maga-magáról is beismerte, hogy nom
jó tanár, ugyanakkor nálánál senki többet nem tett azért, hogy az iskolának jól

. képzett és az iskola hírnevét öregbítő tanárokat szerezzen. Csak néhány név: Bodor
AlC/dár, a kiváló költő éppúgy tanított fiatal korában a pápai kollégiumban. mínt
C';ászá?' Elemér, a későbbi budapesti egyetemi tanár. Kerecsétuji Dezsönek, a Icivá
10 irodalomtörténésznek pápai tanár korában Faragó -János ösztönzésére adtak
franciaországi ösztöndíjat, s hogy nem maradt élete végéig pápai tanár, érthető,

mer] hiszen méltónak bizonyult a debreceni egyetem katedrajára is; Faragó alatt
került a kollégiumba Földy József a klasszika-filológus. akinek Hermes tiimmuszok
és .egyéb műfordítások c. könyve és Görög-magyar szótára nyomtatásban is meg
jelent, s kéziratban maradt műveí elismertek a szakma mai képviselői előtt is.
Ez az iskola adott szinte mcnedéket az első tanyai népi kollégium, a hódmező

vásárhelyi parasztinternátus megalapítójának, Szathmáry Lajosnak. amikor helyét
változtatn i kényszerült.
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Az iskolában a század elejétől kezdve a szó legtudományosabb értelmében vett
sportoktatás és nevelés folyt. V. Kovács Lajos Jenő torna tanár évtizedei a ma
gyar iskolai sport történetének legfényesebb lapjaira tartoznak. Ezt nemcsak olyan
század elejei. olimpiai helyezés és világcsúcs bizonyítja, mínt a Kóczán Móré ge~

relyvetésben, hanem bármely iskolai sporttörténész is készséggel ismeri el, hogy
olyan alapos, tudományos módszerességgel s ugyanakkor gyakorlati eredménnyel
nem működött torna tanár az ország egyetlen középískolájában sem.

A tanárok rníndenkor tevékenyeri kivették részüket a város és amegye tar
sadal rni, kulturálís és közigazgatási életéből is. Szemben például Sárosoatakkal,
amelynek kollégiumi tanárairól Trócsányi Zoltán írta meg a Magyar Szemleben.
hogy mily következetesen zárkóztak el a város üársadalrni és egyesületi életében
való közreműködéstől. (Ez alól talán csak az utolsó mástél évtized kivétel.) Pá
pán éppen fordítva: a város el sem tudta képzelni a maga életét a Főiskola, a
Kollégium professzori kara nélkül.

Sok neves t,anítvány került ki a kollégium falai közül, Nemcsalk Orüayról, Pető

firől és Jókairól van szó, Egyik diákja, KOZIIW Sándor hirdette ki Bécs népének a
pesti forradalom kitörését, március Ifi-én. Aztán végigküzdötte a szabadsághar
cot, börtönt ült, majd pedig, mert a tehetsége is arra képesítette. a magyar bőr

töriügy rerormátora lett. Nem kevésbé nevezetes az a ~ozma Fer,enc sem, aki a
magyar Iótenyésztést ernelte Európában a harmadik helyre, Franciaország és. Ang
lia rnellé. S akinek dicsőségét mai napig is hirdeti Kisbér. Bábolna és Mezőhegyes,

az általa és róla írt könyvek és természetesen az őt ábrázoló szobrok is. 1848 le
gendás hírű szabadságharcosa. Noszlopi Gáspár szintén e Főiskola növendéke, s
harcol a császár ellen egészen a bitófáig. Róla nemrég írt könyvet Kubinyi Ferenc.
Kovács Jozse] a Kollégium teológiai tagozatán nyert papi oklevelet, rnínt lelkész
csöndbern dolgozott Bátorkesziben s ott olyan gyümölcstelepet létesített, amelynek
csodájára [ár'tak Európából. s amelynek eredményeképpen sokszor hívták európai
előadó útra. Munkái nyomtatásban is megjelentek, s munkásságáról ezekben az
években szaklapjaánkban tanulmányok jelentek meg.

Adott ez a Főiskola európai hírű tudósokat, nyelvészeket. etnográfusokat, aka
démiai tagokat, történészeket. Csak néhány közismert névre utalok: Bél Mátyás,
Weszpl'émi István, Thaly Kálmán, M·arczali Henrik, Molnár Aladár, kiváló nevelés
történész, Endrődi Sándor nemcsak kurucdalok szerzője és a korszak idézője, egyéb
munkásságát újabban a korábbinál sokkal előnyösebben értékelik. Kjozma "1ndmt
nemcsak a magyar szatirikus irodalom kezdeményezőjeként ernlítík egyre gyak
rabban, mint Faust-fordító is úttörő munkát végzett, s egyetlen valamirevaló ma
gyar költőí antológlából sem hiányzik. A szépírók közül Beöthy László, a "pesti
arszlánt' és Eötvös KáTiolyt nem kell bemutatni, s Lampérth Géza is becsülettel
ápolta a történelmi múltat, A Főiskola növendéke az a Kis Dénes, aki 1844-ig ér
(ékes népzenei gyűjtést végzett, amire Erdélyi Jánostól kezdve Kodály Zoltáriig
mí ndenkí elismeréssel figyelt föl. Idevágó kéziratos munkássága az Országos Szé
chényi Könyvtárban, s a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézeté
ben ma is a legbecsesebb népzenei forrásgyújtemények egylke. Meg kell ismételni:
1844 előttről származik a gyűjtése! A kollégiumban tanult a Kalevala-fordító Vi
kár Béla, aki a világon először gyűjtött fonográfon népzenét. Utána nyomban az
Ormánság kiváló kutatójának, az egyke elleni küzdelem egyik legetikusabb harco
sának: káklcsí Kis Gézán,ak a nevét kell említeni, akinek Ormánság című hatal
mas monográüája jelentős monumentuma egy csöndben rnunkálkodó hősies életnek.

Az iskolának sohasern voltak főúri támogatói. Egyszer küldött neki L Rákóczi
György 400 aranyat. De gyűjteményei ma is olyan tekintélvesek. hogy némelyiké
ről nyomtatott katalégusok számolnak be. Csaik egyre utalok, a báró Baldácsy..féle
metszetgyűjteménYl'e.De intézményeí is olyanok voltak, amelyek a maguk korában
s a maguk nemében egyedülállóak. Hadd utaljak internátusám. Amikor fölállítá
sát meg kellett índokolní, a legfőbb érv az volt, hogy az "úri internátus" Sáros
patakon sem vált be,ezé!'t a "szegények ínternátusát" kell létrehoení, és ezt az
íntornátust a pápai kollégium nemcsak fölállította, hanem megszűnéséig fönn is
tartotta. Nem véletlen az, hogy a Győrffy Kollégium indulásánál a pápai kollé
gium kitűnően tanult szegénydiákjai bábáskoclnak az alapítók között.

A kollégium annak ellenére, hogy sokat szenvedett a felekezeti-politikai dog
matizmustól, falai között sohasem engedett teret faji, felekezeti, társadalmi és po
litikai elfogultságoknak. Még nevelő testületében is mert alkalmazni más feleke
zetűeket. amire nézve nem elégséges magyarázat sem az anyagi nyomorúság, sem
az ebből fakadó kényszerhelyzet. Az, hogy a helybeli zsidó rabbi tanította a fran-
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ciát, nem azért történt, mert m ás , n em akadt, m er t hi szem akad t, hanem mert Pá
pán akkor ő tudott legj obban franciául. Az ugyancsa k zs idó He r z Dávid m ellett
is akad t volna akár akadémista di ák is, aki a rajwt tanítja ren dkívüli óráko n.
aminthogy s zámos ilyen példa találha tó is az isk ola történetében ; mégis Herz
Dávidot alka lmazta m egbízott tanár ként a Főiskola, mert országos hírű te hetséges
festő vol t és peda gógusn ak ís megfelelő lévén . a h itfel ek eze ti hovatartozand óság a
min ős é gre érzékeny k oll égiumi vezetés számára nem leh etet t kiz ár o ok. És amikor
a z iskola orvosa, az ugy an csak Izraelita St ei ner Józse! dok tor tö bb évt izedes is
kolaorvosi működés után nyugal omba vonult. éppen azért tett j elentős alapítványt,
hogy hálá ja töredéké t lerója am a K ollégi um iránt, amelynek orv osa lehetet t, a te
ológián éppúgy" mint a gimnázium ban és a tan ít ó képzőben . s amelyben két fia le
éretts égizh etett anélkül. hogy emberi m élt ós ág át m ega l áz ó -gúny tá rgya le tt volna
a kár csak az isk olai tí zpercekben is.

De a r óm ai katoHkusok is na gy számmal iratták a kollégiumba fiaikat, noha
a he lybeli ben cés gimnáziu m r en d elkezé s ükre á llt. A lel k ek megb ék él és ének. a
k öz ös n agy cél ole egyesítő hatásának sz ép péld áj á t a dták a helybeli fe lekezetek
1848 márciusában : a szabadságot kö zös isten ti szteleten köszönt ötték a szabad ég
alatt. am ikor is együ tt szelg álta k a k a tol íkus és protestáns lel készek Az első világ
háboru id ején a pannonhalmi apát engedélyével bencés -tanár ok tanítottak a re
fo rmátus ko ll ég iu m gimná zium i tagozat ában. és a Főiskola meghívta a bencés
taná roka t a ma ga szeretetvend égs égeire, a kon vi ktusra (köztartásra ), közü lü k szá
m osan meg is je lentek ezeken . S ha ez a két világhábor ú k özott nem i smétlődött is
m eg, nem á pápai kollégiumban u ra lkod ó ök umé ní k us szell emen .rn últ , Bá r a
..har m ad ik " fél háttérből fo ly ó uszítása ellenére li két világhá ború k özott is m eg
találtá k a találkozá s lehetőségeit, nemcsak a t itokban egy m ássa l mérkőz ő nyolca
d ikos ..tarokk-csa patok", m egtaláltá k azok at a cserk észetben. a sportversenyetcben.
n éha a Képzőtársaságban is . Volt rá eset. amikor a református és a bencés gimná 
ziu m é rettségiz ő i egymá sn ak á lltak so rfalat az évvégi búcsúzáskor .

A gim náziumi léts zám legal ább egyötö dét az ev angélikusok a lkottá k, n oha a
közelben a soproni evangélikus líceu m jó h írnévnek örvendett. A pápa i gimná 
zium és teológia , valamint a sop ron i evangélik us líc eu m és a sopron i h ittudo
m ányi kar k özött m in di g k özvetienek voltak a kapcsol a tok . Már a XVIII. század
elej én , amikor az ül dözések ell enére még valahogy tar t ja magát Pápán a kol lé
gium , alapí tvány szü le t ik azzal a céllal, hogy segi tségével a néme t sz ó elsal áut á
sára ta ko ll égiumból ösztöndíjasok m ehessenek a soproni sehol ába . Arnikor a Bach 
korszakban többször is m egvon ják a Főiskola tagozatá nak n yilvánc ssági jogá t , az

' érettségiző osztá lyok Sopronba mennek ér et tségízn í. De m entek Győrbe is , ahol
viszont kato likus gi m náziu m ban tették le ' ér ettségi vizsg ájukat.

A református Főiskola . kedvezmén yeiben is f elek eze ti k ül ön bs ég nélkül része
sültek az arra érdemes más vallású szegény _és jótan uló diákok. Hálájukna k szá
m osa n m egh ató m ódon adtak tanújelet felnőtt korukban . !

Még csak annyit, hogy a Főiskola tör ténete k ézira tb an elkészü lt , és készül az
iskola és d iá kjain a k lex ik on ja is . Ha m a jd ez na pvilágot Lát, akk or tudja m eg a
v ilág igazá n, mit jelen tett a magya rsá g tör tén et éb en a pápai reformá tu s Faiskola
(K oll egium) . m il yen k örűlm é nyek k özöt t és ki ket adott a n em ze tn ek .

Kondor Béla: Kompozíció angyallal Kondor Béla: Kis t r iptichon


