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Bakó Botond 
 

Az önképzés régi és új gyakorlatai 

 a Bethlen Kollégiumban 

 
Tizenöt éve történt. A harmadik évezred hajnalán (2000. szeptember 27-

én), a Nagyenyedi Bethlen Kollégiumban a megújulás (1989) egy fontos állo-
másához érkezett. Két társszerző tanár megalakította a Fenichel Sámuel Ön-
képzőkört, és felvette a rövid életű „kalandozó-tudós”, enyedi véndiák nevét, 
aki nem volt más, mint a távoli Új-Guinea „Kőrösi Csomája,” az első magyar 
kutatója. Dr. Balázs Dénes (1924–1994) az érdi múzeumalapítónak és világuta-
zónak, a magyar geográfia egyedülálló személyiségének az 1992-es enyedi láto-
gatása után az addig homályba rekedt névadó kezdett ismertebbé válik. A neves 
látogató, aki éppen a magyar utazók lexikonát készítette (1993), a „leghíresebb 
enyedi véndiákot, Kőrösi Csoma Sándort tekintette példaképének.” A 
Fenichel-kör megalakulása és első tizenöt éve nem jelentette azt, hogy a diák-
tudományos munka az önképzés egyedüli lehetősége. Az ún. „szabad iskola” 
érdeklődő tanulói 1990 előtt és után az irodalomban, a tudományban, a tánc-
művészetben, a színészetben, kórusokban, cserkészetben, rendszeres túrákban, 
tornaünnepélyeken olyan esélyeket használhattak ki, amelyek során „otthono-
san” mozoghattak és megvalósíthatták önmagukat. Mindezt a szabadidejükben, 
az alapképzés nehéz, néha kínos tanórái után.  

A hagyományos kollégiumi csengő és átható hangja egyik szimbóluma a 
nagy fejedelem iskolájának. 1970-ben először léptem be tanárként az óriási ka-
pun, és akkor még nem tudtam, hogy itt, az ódon falak is hagyományokat sugá-
roznak. Évek teltek el, amíg ezt megértettem. „Enyedi csend” – most először 
érzékelem a kiskórház vendégszobájának magányában. A némaságba hirtelen 
belezúg az évszázados csengő hangja – most első ízben számomra is. Ekkor 
indult el – több mint egy évtizedes megszakítással – huszonegy éves kollégiumi 
pályafutásom, amelyhez szervesen idomult érdeklődésem és részvételem az ön-
képzésben. 

Kodály Zoltán szerint: „Amikor egy ledöntött nemzet újjá akarja magát épí-
teni, szüksége van inkább, mint valaha, a hagyomány minden porszemecskéjé-
re.” Az értéket rejtő hagyomány megterem, egyszer csak létezik és hat, család-
ban, kisebb-nagyobb közösségekben, például az iskolákban is. Egyféle „szelle-
mi örökség,” amely közösségeket serkent a cselekvésre, a haladásra.  Sok idő 
kell – kellett számomra is –, hogy megismerjem a több évszázados iskola nagy 
eseményei mellett a kisebb, de nem jelentéktelen epizódokat, mint például a 
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kollégiumi belső közösségek sajátos fejlődését, amelyek a diákok, tanárok tö-
rekvéseiről tanúskodnak: azonosságtudatuk, tehetségük kibontakoztatásáért, 
műveltségük ápolásáért. Ilyen sajátos história az önképzésé is, régi és új, egé-
szen napjainkig húzódó előtörténeteivel.  
 
A kezdetek (1791–1830)  

 
Reménykeltő előzményekkel indul a kollégiumi önképzés, olvasóköri és 

irodalmi diákkezdeményezésekkel. Az első „társaságok” megalakulása szoros 
kapcsolatban álltak a kor társadalmi és politikai irányzataival. 1791-ben az erdé-
lyi diétán Aranka György egy nyelvművelő társaság felállítását javasolta, ami 
jelentős visszhangra talált a kollégium ifjúságának körében. Thorockay Pál ve-
zetésével 35 tagú diákcsoport, a „publikus és togátus diákok” csoportja vállal-
kozik a feladatra. Vita Zsigmond megítélése szerint: (…) „a kollégiumi ifjúság 
kebelében 1791-ben önképző társaság létesült.” Ez az önképző jellegű egyesü-
let – megalakulása után egy évvel – egy kis munkácskát adott ki: „Próba, melyet 
a nyelve tanulására tett a Nagyenyeden tanuló ifjak között fennállott Magyar 
Társaság. Drámai darabokat fordítanak és adnak elő, ezen kívül szónoki és 
szépprózai írásokkal foglalkoznak, ódákat írnak. Az 1830 után megszervezett 
ifjúsági olvasótársaságok tulajdonképpen az erdélyi kollégiumok, főiskolák ifjú-
ságának érdeklődése a nemzeti nyelv és irodalom, az ezzel kapcsolatos társa-
dalmi és politikai kérdések iránt (…) legismertebb ezek közül a kolozsvári re-
formátus és unitárius, továbbá a marosvásárhelyi és az enyedi református kollé-
gium ifjúsági olvasótársaságának munkássága.” Ennek az irodalmi önképző jel-
legű munkának az egyik kollégiumi képviselője volt ifj. Gáspár János, aki ön-
maga is verselt, de elbeszélésekkel és tudományos dolgozatokkal is kísérletezett 
az álnéven megjelent írásaiban, amelyeket többek között Vízi István zseb-
könyvében, az 1837. évi Virágkosárban adott ki. Az Ébredőkből egy bekötött 
kötet és bekötetlen számok maradtak meg a Bethlen Dokumentációs Könyv-
tárban. A kéziratban maradt munkák közül egy bevezető elmélkedés maradt 
fenn Egy írni vágyó szorongásai címmel. A szerzője szintén Gáspár János (álnevén 
Széphavi), aki éppen azon töpreng, hogy mit írjon. A Virágkosár után a re-
formkori enyedi diákok a Reg című kéziratos lapot szerkesztik (egy száma isme-
retes), és életre hívják a tudós vagy tudománykedvelő társaságot is. Könyveket, 
folyóiratokat hozatnak és olvasnak. Gáspár megjegyzése szerint 1839-ben 
mintegy kilencven könyvvel rendelkeztek. Már 1838-ban könyvtárosa volt az 
olvasótársaságnak. 1839-ben újjászervezik a „tudós társaságot”, és ismét meg-
indítják az Ébredőket. Az új számokban – Vita jelzése szerint – észrevehető a 
sok tanulás, olvasás eredménye, mert az írásokban javul a haza- és világismeret 
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is. A diákokat foglalkoztatják a honi viszonyok, a honismeret, például – ugyan-
csak Gáspártól ismerjük – Brassó leírása. A tanárok hosszú ideig tartózkodnak 
az ifjúsági szervezkedések támogatásától. Bajkó Mátyás egy kivételről is beszá-
mol: Hegedüs Sámuel professzor kezdetben ösztönzi a szervezkedést, de a ta-
nárok többsége nem támogatja azokat. Később előfordul, hogy még a helységet 
sem biztosítják a szervezkedés számára. Valószínű, hogy a tanári testület nem 
tudta elfogadni a társadalmi haladást, az ellenzékiséget is felvállaló irányzatot.  

Az ún. „titkos” olvasótársaság végül 1848-ig maradt fenn ifj. Szász Károly 
vezetésével. A róla szóló könyvekből, írásokból csak kevés maradt meg, mert a 
forradalom enyedi pusztításai (1849. január 8.) a könyvtárat is szinte teljesen 
megsemmisítette. 

 
Szervezett köri tevékenység (1859) 

 
1859-től szervezett önképzőkör alakul a Kollégiumban. Vezetésére a neves 

tudós professzort, Herepei Károlyt kérik fel. Diákvezetői Szász Béla titkár és 
Kosztka Viktor jegyző lettek. 1872-ben megalakult az Általános Ifjúsági Kör 
részeként a Teológiai Önképzőkör, amely 1879-ben önállósodik. 1893-ban to-
vább folytatódik az önképzőkör differenciálódása, és ennek során megalakul a 
gimnázium két felső osztályának a társasága, melyek a maguk szűkebb körében 
lelkes és számottevő munkásságot fejtenek ki. 1998–1999-ben a kör felvette 
Kemény Zsigmond báró nevét, aki tizenegy évet tanult a Kollégiumban, és ké-
sőbb jeles író lett. Az 1920-as években Áprily Lajos (született Jékely Lajos), a 
neves költő vezeti a kollégiumi önképzést. 

1853-as kolozsvári megalakulása, majd az 1858-as Enyedre költöztetése 
után mintegy negyven év elteltével egy fokozatosan erősödő tanítóképzőben 
alakul ki az önképzés. 1885-ben, amikor a tanítóképzés négyévessé válik, Nagy 
Lajos igazgatói működése alatt és vezetésével kezdi meg működését szerény 
keretek között a tanítóképzősök önképzőköre. Ezt megelőzően, 1881–82-ben a 
pályázatok és jutalmak között már szerepelt néhány tanítóképzős a próbataní-
tások alkalmával tanúsított ügyességéért, szorgalmáért és előmeneteléért. A szá-
zad végén a tanítóképzősök már neveléstörténelmi és módszertani pályázato-
kon vesznek részt. Például 1895–96-ban a következő pályázati címek találha-
tók: „A Mária Terézia és II. a József-féle Ratiok hatása hazánk közoktatásügyi fejlődésé-
re”, vagy „A nyelvtan tanításának célja, módszere és tanterve a népiskolákban”. Az 
1899–90-es iskolai évben a kör felveszi egykori tanárának és az enyedi képző 
alapítójának, Gáspár Jánosnak a nevét. 1885–86-ban a Nagy Lajos által irányí-
tott önképzőkör tizennégy ülést tartott, amelyeknek tárgyai nevelés-lélektani és 
módszertani értekezések, költemények, rajzok, próbatanítások, imák és egyházi 



Örökség 

 

 146

beszédek, szavalatok és viták voltak. Ugyancsak ebben az évben „a képző ifjú-
sága 160 frt.-tal az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) alapító 
soraiba lépett”. 1919-től Fejes Áron veszi át a tanítóképző önképzőkörének 
irányítását, miközben egyre erősödik ennek tevékenysége. Fejes Áron 1919-től 
díszelnökként folytatja a munkát, és Elekes Viktor tanár-elnökként végzi a 
tényleges irányítást, szervezést.  

A gyökeres történelmi változások korában is fennmarad az ifjúságban az 
igény az önképzésre. Történnek kísérletek a gazdag múlt felújítására, de a köz-
ponti korlátozás ezen a téren is egyre inkább szűkíti a lehetőségeket. 1929-től 
megindul a cserkészmozgalom, majd 1930-ban alakul meg az Ifjúsági Keresz-
tény Egyesület (IKE), amely a II. világháború kitöréséig működik. 1929–1932 
között ideiglenesen újraindul a Gáspár János-önképzőkör Szabó T. Attila ma-
gyar szakos tanár vezetésével, aki mindössze két évet dolgozott a Kollégium-
ban. Ő a diákjaival szervezi meg a falunapokat, vagy a Mikó Imre-emlékülést. 
1945-ben újabb kísérlet történik a nagy múltú önképző mozgalom újjászervezé-
sére. Deák Ferenc történelem–földrajz szakos tanár Kőrösi Csoma Sándorról 
elnevezett olvasókört szervez, és a Haladjunk című diákfolyóirat újraindítását 
kezdeményezi. Ezen kívül a tornaünnepélyek, a megemlékezések és a diákszín-
játszás is felelevenedik.  

 
Korlátok között (1970–1989) 

 
Ezekben az években, a mind nyomasztóbbá váló diktatúrában a Kollégium 

tanulói és tanárai „belső használatra” érdekes, önképzési „kísérleteket” folytat-
tak. Ezek halvány örökösei voltak a régi virágzó mozgalomnak, de fontosak 
voltak a túlélés, a hagyománymentés szempontjából. Az volt a cél, hogy a hiva-
talos oktató-nevelő munkában eluralkodott, memóriát terhelő tanórai munkát a 
rövid szabadidőben felváltsák a gondolkodást fejlesztő, életszerű tevékenysé-
gek.   

A „diákklub” vitadélutánjai (1973–1977) elsősorban a bennlakó diákokhoz 
szóltak, és pótolták a szervezett önképzést. Ezeken a szombat délutánokon 
képzős tanárok és meghívott vendégek – főleg ismert egyetemi tanárok – elő-
adásai hangzottak el, amelyeket kérdések, viták követtek. A diákok számára 
szellemi felüdülést jelentettek a tanórák megszabott tartalmával szemben. A 
nagyszámú képzős ifjúság az előadások közben gyakorolhatta a „jóindulatú 
párbeszéd művészetét.” Az volt az újszerű, hogy az előadó és hallgató – a tan-
órától eltérően –, ha rövid időre egyenrangú vitapartnerek lehettek. Az érdek-
lődő, kérdező, problematizáló tanuló a „letorkolás” veszélye nélkül fejthette ki 
véleményét. Kötetlenebb és közvetlenebb kapcsolatot teremtett a diákok és a 
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tanárok között. Apáczai Csere János már a XVII. században részben ilyen sza-
bad viták meghonosításával emelte magasabb szintre a kolozsvári református 
iskolát, miután demokratizmusa miatt eltávolították a gyulafehérvári rangos 
kollégiumból.  

A klubnaplóból idézzük a diákvéleményeket: „Szerettem bennük a feloldott 
légkört, azt, hogy úgy kezeltek bennünket a tanárok, előadók, mint munkatár-
sat.” „Szerettem a meghitt, szinte családias légkört és a kötetlen formát.” Az 
első ilyen jellegű előadást klubvezető tanárként tartottam (Bakó B.: Mozgás, élet, 
természetjárás címen). Később Péntek János egyetemi tanár következett, majd 
Szabó T. E. Attila biológus, akik közösen a következőket jegyezték fel: „Ritka 
alkalom, hogy ennyi őszinte érdeklődést tapasztaljon az ember, ez a legjobb 
biztosíték arra, hogy az életben sem fordulnak el semmitől, ami fontos” (1975). 
Azután is sok jeles erdélyi személyiség beszélgetett a képzős és líceumi hallga-
tókkal, például a nemrég elhunyt enyedi véndiák Kötő József (1977), Róbert 
Endre (1977), Dankanits Ádám (1977). A diákok kérdéseikkel, véleményeikkel 
megnyilvánulhattak, és fokozatosan olyan élet közeli eszközrendszer birtokába 
jutottak, amellyel később könnyebben létesíthettek új kapcsolatokat  

A szervezőmunkát a diákok között Tatai Emília kiváló tanítóképzős diák 
irányításával egy diákcsapat végezte. A négy év alatt (1973–1977) tizennyolc 
érdekesebbnél érdekesebb összejövetel zajlott le a keleti szárny egyik II. emeleti 
osztályában. Az adatokat ezekről a vitaestekről a klub naplója őrizte meg. A 
vitaklub első vendége Bakó Béla egyetemi előadó tanár volt, aki a modern pe-
dagógia sarkalatos kérdéseiről tartott előadást. Az előadások jó gyakorlatai vol-
tak annak, hogy magoló szakbarbárok helyett a képzősök kommunikatívabb 
felnőttekké váljanak, és értékrendjük letisztuljon. Ezt négy éven keresztül gya-
korolták jól képzett, tapasztalt pedagógusokkal, vendégelőadókkal és más szak-
emberekkel. Az előkészítő munkákban Borbáth Károly könyvtáros is részt vál-
lalt. A kör munkája 1977 után szűnt meg váratlan áthelyezésemmel az 1. számú 
Ipari Líceumba.  

Az Áprily Lajos irodalmi önképzőkör valamivel később alakult, de hossza-
sabban működött (1976–1990). A körről szóló információkat a kör naplója 
őrizte meg, amit Józsa Miklós körvezető tanár bocsátott a rendelkezésemre. A 
diákvezetőség: Mészely József elnök, irodalmi beállítottságú tanítóképzős diák, 
titkár Györke Balázs, krónikás Szabó Edit, tagok: Varga Melitta, Vizoli Judit. A 
kör már a kezdeti időszakban több mint ötven taggal rendelkezett.  

Mészely József diákelnök köszöntőjében a következő szavakkal indította 
útjára az önképzőkör újkori utódját 1976. január 31-én: „Szép reményekkel újít-
juk fel immár egy évszázados hagyományos visszatekintő önképzőkörünket – 
az iskolánkhoz méltó Áprily Lajos Önképzőkör néven, hogy bizonyíthassuk a 



Örökség 

 

 148

folytonosságot. Nagyenyednek mindig voltak és mindig lesznek szépért lelkese-
dő, szépet szerető diákjai. (…) Irodalmi önképzőkörünk legyen egy olyan kö-
zösség, amelyet magunkénak vallhatunk (…) legyen az órán kívüli irodalmi ne-
velés erős iskolája, ahol mindenki egyszerre »tanuló« és »tanító« (…) és ahová 
érdemes tartozni. (…) Hangsúlyozni akarom, hogy nem kezdésről, hanem foly-
tatásról van szó”.  

Az ifjú előadók verseket és prózai írásokat adtak elő, amit a kör munkája 
iránt érdeklődő irodalomtanárok (Józsa Miklós, Király László, Kádár Katalin, 
Jarosievitz Erzsébet, Demény Pál) bíráltak és értelmeztek. Az előadott témák 
között gyakran szerepeltek megemlékezések, például Kemény Zsigmond halá-
lának ötvenedik évfordulója (1925), Tamási Áron halálának tizedik évfordulója 
(1966), az Erdélyi Helikon megalakulásának évfordulója (1976), M. Eminescu 
(1976. március 20.) és Áprily Lajos (1976). A naplóban, amit Józsa tanár úr 
őriz, megjelennek az előadott témák, és a prózai írások. Szavalóversenyt is tar-
tottak, és a győzteseket könyvjutalomban részesítették. A napló 1989 után is 
tovább vezeti a kör tevékenységét egészen 2010-ig. A szabadabb világban más 
nevekkel, más diákalkotókkal egy változatosabb kép alakul ki tevékenységében, 
ugyanakkor fellelhető a folytonosság igénye is, amely végig igen fontos erénye 
volt az irodalmi körnek. Józsa Miklós nyugdíjba vonulása után a felnőttek szá-
mára szervezett Áprily-estéket. 

1973–76 között a kiskórház előtti téren két fiatal biológia-földrajz tanár irá-
nyításával meteorológiai állomás létesült, ahol líceumi és képzős tanulók egy-
szerű meteorológiai méréseket végeztek, amelyeket feltüntettek a bejárati folyo-
só hirdetőtábláján (a levegő hőmérséklete, a nedvességtartalma, a szélirány). 
Vita Zsigmond ezt észrevette, és többször érdeklődött is a mérések iránt. Egyik 
ilyen alkalommal ajánlotta, hogy a Remetei-sziklaszoros – ahova gyakran kirán-
dultunk – sziklakapujának a szélességét is mérjük meg. 

A 80-as években, a Jóbarát folyóirat felkérésére – pionírakció keretében – 
természetvédelmi kör alakult „Ginkgo Biloba” névvel (a Tornacsarnok előtti 
két, százéves páfrányfenyő után adott névvel induló társaság felkészítő tanára 
Bakó Irén volt). A tanulók sok mindennel foglalkoztak, például páfrányfenyők 
ültetésével és nevelésével, jtárták Enyed környékét, és összeszámolták a fecske-
fészkeket. 

 
Újjászülető iskola és önképzés (1990–2000) 
 

A Kollégium egész története pusztítások nyomán fakadó lelkes újrakezdé-
sek, majd építő időszakok folyamata. Az önképzőkörök is részei ezeknek a 
megújulásoknak. Fáklyaként világítottak a közösségi identitásban, követendő 
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hagyományokká váltak, kapaszkodót nyújtottak, és erőt adtak az új nemzedékek 
szándékainak. 1990 után a béklyóitól lassan szabaduló iskola nemsokára az ön-
képzésben is az ébredezés jeleit mutatja.  

Megalakul a Diáktanács, újra megjelenik a hagyományos Haladjunk, majd 
később a Lárma és a FirkÁsz folyóirat. „2001 márc. 1-jén számtalan próbálko-
zás után megszületett egy igazán sokáig élni akaró iskolaújság” – írja 2003 már-
ciusában Krecsák Sz. Katalin, az akkori diáklap egyik legaktívabb tagja. 2006-
ban először látott napvilágot a Zirodalmi FirkÁsz is, amelyben csak a kollégi-
umban tanuló diákok műveit publikáltuk.”  

Létrejön az alsó tagozat irodalmi köre, és nemsokára a felsősök „irodalmi 
kávéháza” is beindul, sőt drámapedagógia kísérletek is zajlanak az iskolában 
Demény Piroska tanárnő irányításával. A diáktudományos mozgalom lassabban 
moccan, és érdekes módon ezúttal nem a reformkorhoz hasonló diákkezdemé-
nyezések, hanem inkább tanári felkérések, ajánlatok nyomán próbálgatja szár-
nyait. Tanári értekezleteken hangzik el az, hogy ezt a munkát folytatni kellene. 
A felhívás nem sok visszhangra talál a sok más gonddal terhelt vezetők tudatá-
ban.  

Akadtak azonban biztatás nélkül is cselekvő tanárok. Ezek közé tartozott 
Letanovszky István franciatanár, igazgató (1990–1992), akinek egyik kezdemé-
nyezése volt a két világháború között virágzó cserkészet újraindítása. Az előtör-
ténet a múlt század első felébe nyúlik vissza. 1931 januárjában Rapp Károly 
torna- és kézimunkatanár, a Kollégium Elöljáróságának a megbízásából meg-
alakítja – a főgimnázium és a tanítóképző intézet önként jelentkező, jó magavi-
seletű és jó előmenetelű tanulóiból – a Bethlen Gábor Kollégium cserkészcsa-
patát. A cserkészfogadalmat a csapat 1931. június 14-én tette le a Kollégium 
tornakertjében, a „Nagy Légió” megbízottja, a Kollégium vezetősége és a 
nagyközönség jelenléte mellett. Az 1936-os gödöllői világtalálkozóra a román 
király őt nevezte ki a résztvevő csapatok élére. Végül a román csapat kis lét-
száma miatt a parancsnok és három cserkész csak privát személyként vehetett 
részt a találkozó. Bartha Melinda, a Kollégium jelenlegi pedagógia tanára, al-
igazgató – Rapp Károly dédunokája – értékes adatokkal szolgált a régi és a mai 
cserkészcsapatról. A csapat tagjai nemcsak ismerik, de is példaképüknek tekin-
tik Rapp Károlyt, akinek írásai útmutatásként szolgálnak. Az 1990-as próbálko-
zás rövid idejű volt, de közben két tanár – Szőcs Ildikó és László Enikő – cser-
készkiképzésen is részt vett. Szőcs Ildikó megszervezi az első cserkészcsapatot 
a Kollégiumban. Az enyedi Római Katolikus Egyházban Papp László plébános 
is cserkészcsapatot alakított a bennlakó diákok között. A mozgalom tartós fel-
támadása még váratott magára, hisz a „nagy csapat” csak 2004-ben alakult meg 
Kónya Tibor iskolalelkész vezetésével. 2004–2005-ben segédvezetői képesítést 
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nyert a felvidéki Ipolynyéken szervezett vezetőképző táborban Kónya Tibor 
csapatvezető és Kis Szabolcs Árpád rajvezető. 2005-től csatlakoztak a Románi-
ai Magyar Cserkész Szövetséghez. Azóta sok szép eredményt értek el, többek 
között az országos „Pentaktív”-mozgalom beindításával, amit hat alkalommal 
tartottak meg a Kollégium kebelében. Ennek jelszava: „Fúrj, faragj és ügyes-
kedjél, talpraesett cserkész legyél.” Az ott töltött három nap alatt sok tevékeny, 
boldog fiatalt lehetett látni a Kollégium udvarán, a Bagolyvár felső termeiben, a 
díszteremben vagy éppen a konyhán. A cserkészet régi és újabb tapasztalatok 
alapján, önkéntes jellege és sokoldalú fejlesztő lehetőségei révén egy igazi ön-
képzés minden vállalkozó diák számára. Maxim Orsolya lelkes tagja volt a cser-
készetnek, amellett diáktudományos dolgozatokat is írt. Végzett enyedi gyógy-
szerészként nyilatkozta, hogy a legjobb barátai a cserkészetből erednek, de a 
mozgalomban való aktív részvétel egész értékrendjét is megváltoztatta. 

Fórika Éva zenetanárnő 1990 őszén jött a kollégiumba, amikor az első taní-
tóképzősök megjelentek az iskola padjaiban. Ez nem volt véletlen, hiszen a ta-
nárnő a művészi tehetséggondozás legsikeresebb diákjaira éppen a tanítójelöl-
tek között akadt rá. Folyamatosan szervezte a kórusokat, melyeknek mindig 
minőségi fellépéseik voltak. 1997-ben, az iskola háromszázhetvenöt éves év-
fordulóján minden képzős évfolyamnak külön kórusa volt, de együttesen is fel-
léptek, és éppen 375-ön daloltak. A folyamatosan megújuló kórussal felléptek 
Németországban, Hollandiában, Ausztriában az Őrvidéken. A tehetséges nép-
dalénekesek „Hajnal akar lenni” Kárpát-medencei népdaléneklési verseny nem-
zetközi versenyén Szatmárnémetiben és Nagykárolyban (XXII. / 2014.) Antal 
Tibor, a ref. tagozat tanulója I. díjat kapott. A tehetséges fiút észrevette a ma-
gyarországi zenész, Szörényi Levente is, aki az „Attila” nevű rockoperában a 
„pásztorfiú” szerepét osztotta rá. Diákjaink zenetörténeti vetélkedőkön is meg-
jelentek, például a Kodály Zoltán és a Liszt Ferenc nevét viselő fesztiválokon. 
Sokat fejlődött a tanulók művészi hajlama, kiteljesedett későbbi tanítói felké-
szültségük, ami sokakat közülük a falu „fáklyáivá”, valóságos népnevelőkké 
avatott.   

Szokás volt és hagyománnyá vált, hogy ősszel az egész iskola kirándult a 
Szabaderdő közelében található óriás tölgyfához, amelynek árnyékában – a le-
genda szerint – több mint négyszáz évvel ezelőtt a fejedelem gyakran és szíve-
sen megpihent. A hagyományos napi túra nagyszerű beszélgetések és ismerke-
dések közepette zajlott. A 70-es években még élt a hagyomány, és jó közösség-
formáló esély volt az új tanerőknek és diákoknak a beilleszkedésre. 1990 körül 
kiszáradt a fa, és vele elapadt a hagyomány is, de a korhadt fa maradványai ma 
is mintha visszavárnák a kollégiumi közösséget.  
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1995-ben Kóbori Anikó kezdeményezésére megtartották az első Bethlen-
bált először a Kollégiumban, később ezt a Városi Sportcsarnokban, illetve egy 
alkalommal (2014) a Georgia vendéglőben. Az esemény szervezésében a kez-
dettől fogva segített a Lőrincz házaspár (Lőrincz Zoltán ny. ref. lelkész és fele-
sége, Gertrud), akik következetességgel és szakértelemmel évről évre tanították, 
gyakoroltatták a végzősöket a társasági táncokra (tangó, keringő). Ezzel alakult 
ki fokozatosan a bál fénypontja: a tanulók táncbemutatója, amit szülők, nagy-
szülők, rokonok népes tábora követ évente fokozott figyelemmel. A Bethlen-
bál ma egyik legreprezentatívabb eseménye a Kollégiumnak, újkori hagyomány, 
amihez tantestület, szülő, rokonság, barátok és más érdeklődők is ragaszkod-
nak. Ilyenkor ötszáz-hatszáz résztvevő ünnepli a Kollégium végzőseit. 2015-
ben tartották a 20. Bethlen-bált, ahol 82 tanuló mutatkozott be gyönyörű báli 
ruhákban és látványos táncokkal. Szőcs Ildikó igazgató Kóbori Anikót – mint 
kezdeményezőt – ebből az alkalomból oklevéllel tüntette ki. 

1997-ben, a 375. éves évfordulón – Bakó Irén tanár ötlete nyomán – 
Áprily-emléktúrát szerveztünk. A költő-tanárt becsültük meg ezzel, aki szerette 
a természetet, és gyakran kirándult diákjaival is a környék legmagasabb csúcsá-
ra, a Pilisre. Ennek az emlékére és Trianon hatására írta meg a Tetőn című ver-
sét. Október 11-én reggel hét órakor száz tanulóval és tanárral, valamint az 
EKE képviselőivel és más marosvásárhelyi résztvevőkkel elindultunk, és dél-
ben 13 órakor már ott voltunk az 1300 métert meghaladó csúcson. Itt a felejt-
hetetlen hangulatban Moldvai Dianna XII. osztályos képzős tanuló elszavalta a 
Tetőn című verset: „Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem / Vasárnap reggel a 
hegyekre mentem/ (…) 

Régi, több mint száz éves hagyományt folytatott a kollégiumi közösség, 
amikor a nehéz időkben is fenntartotta, majd továbbvitte az év végi „Torna-
vizsga” hagyományát. A nagyenyedi testgyakorlásra vonatkozó legrégebbi ada-
tunk 1847-ből való: Vajna Antal feljegyzései szerint 1891–92-ben megkezdőd-
nek a Tornakert munkálatai. 1893–94-ben már nagyszámú közönség jelenlé-
tében nyilvános versenyt tartanak. Ez volt a kezdete a nagyhagyományú Torna-
vizsgának, amely ezek szerint 112 éve, egészen máig sok száz érdeklődőt vonz, 
és összehozza egy szép délutánra az iskolát a szülőkkel és más érdeklődőkkel. 
Ez a bemutató a város lakossága számára is fontos, hisz a látvány miatt eljön-
nek más iskolák tanulói és érdeklődő felnőttek is. Talán ma is a legnépszerűbb 
rendezvény a ballagás után. Dvorácsek Ágoston így ír: „A nagyon szép hagyo-
mányt sikerült életben tartani akkor is, amikor más rendezvényt csak különleges 
engedéllyel és megfelelő ellenőrzés mellett tarthattak meg. A tornatanárok az 
idén megpróbálták még pompásabbá tenni az ünnepélyt, és késő estére időzí-
tették, amikor a mozgás és a fény összjátéka különleges látványt produkálhat.”   
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1992-ben alakult meg a „Collegium Gabrielense” együttes, Tomai Gyöngyi 

tanítónő és Demény Piroska magyartanárnő közreműködésével. A reneszánsz 
értékek, főleg a táncok és a zene megjelenítése révén sok napot varázsoltak ün-
neppé a Kollégium és más érdeklődők számára. Kezdetben az együttesnek saját 
zenekara volt, ami 2011-ben újjáalakult. A tízéves évfordulón fellépett a buda-
pesti Garabonciás gyermek-együttes a Szép Ilonka előadással, valamint a kolozs-
vári László Bakk Anikó által irányított Amaryllis táncház, melynek tagjai a Rene-
szánsz vásár című jelenetükkel remekeltek. Ők sokat segítették az enyedi együt-
test az elindulásában. Két nagyon emlékezetes fellépésük volt, az egyik Kolozs-
váron a Mátyás-szobor felújítási ünnepén 2010. április 2-án, és 2013. február 
22-én Budapesten az Országházban, a Bethlen Gábor Kollégium emlékezetes 
napján, amikor négy táncos pár a felsőház termében bemutatta a XV. századi 
angol kontratáncot az alapító tanítónő, Tomai Gyöngyi irányításával. A többi 
diák a Fórika Éva zenetanár vezette kórussal remekelt, ők a valamikori felsőház 
karzatán Erdély minden népi öltözetében mutatkoztak be erdélyi népdalaikkal 
az Országház elnökének, helyi vezetőknek, parlamenti képviselőknek, sok vén-
diáknak. Idei esemény a 2015. március 29-i reneszánsznap a Vártemplomban. 
Szőcs Ildikó igazgató szerint két ok is volt az ünneplésre. Az egyik, hogy virág-
vasárnap volt, a másik, hogy a Collegium Gabrielense régi zene- és táncegyüttest 
támogató, tehetségpontként jelzett Bethlen Alapítvány az idén lett tizenöt éves.  

1992-ben (május 29–31.) Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
megtartott III. Környezettudományi Diákkonferencián részt vett a Kollégium 
egyik biológia-földrajz szakos tanára (Bakó Irén). Az „Air Pollution Projekt 
Europe” kezdeményezése (A légszennyezés elleni Európát átfogó mozgalom) 
nyomán született meg az 1990 utáni, első enyedi diáktudományos dolgozat 
Györke Levente líceumi tanuló részéről. Ő a csapadék mennyiségét és pH-ját 
mérte, valamint a zuzmók elterjedését, a tiszta levegő indikátorát. A dolgozatot 
be is küldte Szegedre, hiszen az ő segítségükkel vett részt az iskola a projekt-
ben. Az összesítést a Budapesti Környezetgazdálkodási Intézet végezte.  

Lassan beindul a diáktudományos tevékenység is. Dr. Dominics Sándor, a 
kollégium tiszteletbeli professzora, véndiák véleménye szerint: „(…)a kutatás 
összetett tevékenység, különös egyveleg. Kíváncsiság, érdeklődés, kitartás, ma-
kacsság, tanulás, kétkedés, kísérletezés, alkalmazás, fantázia, kombinálás, szere-
tet, rendszerezés, munkabírás, látókör, szervezés, írás, pályázás, gazdálkodás, 
megvilágosodás, szerencse, véletlen csupán néhány összetevője, amit én kuta-
tásnak neveznék (…) ha röviden kellene megmondanom (…) szenvedély, sze-
retet és alkotás. Ugyanolyan alkotás, mint a művészet. És ugyanolyan gyötrelem 
és boldogság is.”  
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A lehetőségek felismerése csak az első sikerek után vált nyilvánvalóvá. Az 
első diáktudományos dolgozatok számára kezdetben nehezen kaptunk fóru-
mot. Aztán 1996-ban megérkezett egy felhívás a Kunszentmiklósi Református 
Kollégium Baksay Sándor Gimnáziuma részéről – Szabó Sándor igazgató köz-
vetítésével – az erdélyi református líceumokba. Nagy dilemma volt az első elin-
dulás, hiszen szinte az ismeretlenségbe indultunk el két diákkal. Akkor nem is 
sejtettük, hogy úttörők vagyunk egy szárnyait bontogató, újrakezdő, majd ké-
sőbb kibontakozó önképző mozgalomban. A kapcsolatépítés iskolatörténeti 
szempontból is fontos és sikeres kezdeményezés volt, és nem maradt egyedüli 
kapcsolatként: később a Csurgói Vitéz Mihály Református Gimnáziumban 
folytatódott.  

Szabó Sándor a második Természettudományos Konferencián – Kunszent-
miklóson, ahol az erdélyiek is részt vettek –, a díjkiosztáskor a Zsibongóban 
ezeket mondta: (…) „Az elmúlt év sikere arról győzött meg, hogy a tavalyi fé-
lénk kezdeményezésünk jó táptalaja, gerjesztője lehet az egyre éledő és megúju-
ló református iskolarendszerünk természettudományos nevelésének.”  

Két tanulónkat díjazták: Lőrincz Magor (biológiaszekció, XI–XII. évf.) a 
Nagyenyed környékének állóvizei és ezek állatvilága – Faunisztikai vizsgálatok című 
dolgozatáért különdíjat kapott; illetves Rosenberg Andrea (biológia–növénytan 
szekció, XI–XII. évf.) a Salvia officinalis című dolgozatáért III. díjat. Felkészítő 
tanárok: Bakó Botond, Bakó Irén.  

A szegedi és kunszentmiklósi példa rövidesen mozgalommá duzzadt. Az 
eredmények igazolták, hogy diákjaink nemcsak otthon, a „házi megméretteté-
seken, hanem a határon túl is képesek figyelemre méltót alkotni. Ekkor velünk 
együtt kapcsolódtak be néhány erdélyi iskola képviselői is, a nagyváradiak, a 
szatmáriak, a kolozsváriak és a sepsiszentgyörgyiek. A kísérő tanárok és diákjaik 
a rendkívüli élmények mellett nélkülözhetetlen tapasztalatot, tudást szereztek a 
szervezésben és a témaválasztásban, valamint a dolgozatok összeállításában. 
Valójában e látogatások igazi önképzési „tanulóévek” voltak mentoroknak és 
tehetséges diákoknak egyaránt. 1997-től következett el az az idő, amikor a 375 
éves évforduló kapcsán és utána már évenként ismétlődő rendszeres helyi fó-
rum állt az alkotó diákok rendelkezésére. A felnőttek tudományos szesszióján 
ekkor került bemutatásra az a dolgozat, amely felölelte az önképzés több mint 
másfélszázados történetét a Kollégiumban. Alább olyan diákdolgozatok adatait 
közöljük, amelyek kiegészítik az erre vonatkozó források hézagait. Egy tucat 
dolgozat született. Ezek a kezdeti sikerek komoly ösztönzést adtak a munka 
folytatására. Például Parti Tibor: A mezőségi Nagysármás erdői (1998); Pásztori-
Kupán Zsuzsanna: Vigyázat, felborult a bioritmusunk! (1998); Ambrus Teréz: Az 
AIDS (1998); Székely Károly: A Maros ökológiai helyzete Marosludas környékén 
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(1998); Nagy Kinga: Szeltersz csodálatos növényvilága (1999); Krizbai Ágnes: Az élet 
sója (2000); Katona István: Air Pollutin Projekt című dolgozatával megismételte 
és kibővítette az 1992-es kutatásokat. Farkas Krisztina: Áprily madarai (1999); 
Buda Éva Emese: Hétfalusi hagyományok családom emlékezetében (2000). Felkészítő 
tanárok: Bakó Botond és Irén, Dvorácsek Ágoston. 

Ebben a mozgalomban a néprajz, a történelem, a környezetvédelem, a bio-
lógia, a földrajz, valamint a matematika tárgykörében alkotó fiatalok szellemi 
teljesítménye nem maradt el a régiekétől, és a jövőre nézve reményekre jogosító 
volt. Dvorácsek Ágoston Emlékkönyve, amely 2010-ben egy sikeres köri tevé-
kenységi időszak után jelent meg, a tizedik oldalon egy megfogalmazást idéz, az 
újkori önképzés összefoglalóját: „egy szabadidőben zajló, második, sokszor 
falak nélküli iskola, ahol nincs sulykolás, kényszer vagy izgalmas számonkérés, 
de annál több kíváncsiság, kezdeményezés és eredetiség. Itt könnyen megterem 
a jó közösségi élmény, az alkotás, a felfedezés öröme. Nő a diákok önbizalma, 
személyiségük autonóm módon fejlődik.”  

Vita Zsigmond adatai szerint 1676-ban – Apafi fejedelem korában – már 
színielőadást tartottak az enyedi kollégiumban. 2001-ben Demény Piroska ma-
gyartanárnő ötlete nyomán és irányításával indult el a szórványszínjátszás moz-
galma, amelynek fesztiváljait egy évtizeden keresztül szervezték a Kollégium-
ban. Célja volt a magyar iskolák műkedvelő diákjainak a találkozója és a tapasz-
talatcseréje. 2002-ben a második találkozóra kilenc helyszínről érkeztek részt-
vevők. A magyar színjátszó gyermekek Temesvártól Magyarlapádig hamar 
egymásra találtak a három együtt eltöltött napon. 2009-ben már a tízéves jubi-
leumát ülte a szórványszínjátszás újraindított formája. A toborzóüzenet célba 
talált: „Mindenhez van jogom, hát játszom /Föntről gyermeknek /lentről em-
bernek látszom” (Ratkó József).  

2004-ben segítőtársak is akadtak. Lelkes és hozzáértő anyaországi dráma-
pedagógusok Fótról: Kovács Éva és Kiss Tibor, akik szaktanácsaikkal aktívan 
részt vállaltak a munkában. Tíz év (2001–2010) alatt több mint kétezer gyer-
mek, 65 település diákjai látogatták meg iskolánkat. Dr. Demény Piroska az 
utolsó, a 11. találkozón (2011) már mint kolozsvári egyetemi tanárnő vett részt. 
Véleménye szerint: „A statisztikán túl van valami, amit nem lehet számokkal 
kifejezni. A törekvések! A tisztuló beszéd, a javuló játék, a stílus.” Csapattársak 
voltak az eltelt évtized alatt: Szőcs Ildikó, Kónya Mária, Turzai Melánia, Gáspár 
Katalin, Szabó Márta, Sándor Előd és Krizbai Jenő. 

Rendhagyó kapcsolat alakult ki (1993–2001) a Székely Körrel, egy hazafias 
szellemű, budapesti székhelyű civil szerveződéssel. Az együttműködés főleg a 
honismereti táborok révén történt. Ebben nagy szerepet játszottak Domokos 
Jenő, a Kör akkori elnöke, titkára; leánya, Domokos Andrea jogász, valamint 
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Antalné Szathmári Ilona tanárnő. Az érdeklődő tanulók helytörténeti, néprajzi 
dolgozatokkal jelentkezhettek a táborba, amit a kollégium magyartanárnői elő-
zőleg irányítottak, illetve ellenőriztek (Demény Piroska és Turzai Melánia). A 
tanulók sok helyen jártak az anyaországban (körvezetők: Demény Piroska és 
Bakó Botond), de leginkább Budapesttel ismerkedtek. A Litea könyvesboltban 
írókkal találkoztak, máskor színvonalas előadásokat hallgattak. Elzarándokoltak 
Pannonhalmára, Győrbe, Sárospatakra, Visegrádra, és felkeresték Áprily Lajos 
sírját az „Ezüstvölgyben”. A nyolc éves program önképzői jellege vitathatatlan.  

  
A tizenöt éves Fenichel Sámuel-önképzőkör  (2000–2015) 

 
A kör megalakulása a ’90-es évek elején beindult önképzőköri mozgalom-

ból ered. 1999-től diákdolgozatok mentorálásával kapcsolódott be a tevékeny-
ségbe Dvorácsek Ágoston fizikatanár, akinek kezdeményezése nyomán 2000-
ben megalakult a Fenichel-kör a diáktudományos munkát végző diákok számá-
ra. A megalakuláskor (2000. szeptember 27.) társszerzőként jelen voltam, utána 
még néhány évig, a nyugdíjazásomig (2004) néhány további dolgozat támogatá-
sával vállaltam részt a munkából. A kört a továbbiakban egyedül Dvorácsek 
Ágoston tanár irányította, és ez alatt az idő alatt a teljes önképzőköri történet – 
a múltat is beleértve – legragyogóbb sikereit érte el itthon és külhonban. A fel-
sorolt célok között a diáktudományos tevékenység támogatása, a munkafeltéte-
lek biztosítása, az ülésszakok megszervezése, neves személyiségek és gyűjtemé-
nyek ismertetése, Nagyenyed és környékének bemutatása, környezetvédelmi 
témák felkarolása, az utazások és a kirándulások szervezettsége és a támogatá-
sok egyaránt szerepelnek. A köri keret, az érdeklődés és az anyagi támogatás 
rendszeressége a Bethlen Alapítvány részéről meghozta gyümölcseit. Az ered-
mények megsokszorozódtak, és a tanulók, témavezető tanárok számára széle-
sebb kommunikációs lehetőség nyílt itthon a Művelődésben, és később külhon-
ban, a Természet Világában. A tudósításokat a fontosabb eseményekről a körve-
zető tanár, a Szabadság tudósítójaként pedig magam készítettem. A legátfogób-
ban a 10 éves évfordulóra megjelent Emlékkönyv foglalja össze az eredménye-
ket. Idézzük a körvezető tanár szavait: (…) „Az önképzőkör diákjai rendszere-
sen vesznek részt a csurgói (azelőtt kunszentmiklósi) RKTDK-konferenciákon, 
a budapesti Természet Világa diákcikk pályázatán, a budapesti Kutató diákok 
Országos Szövetsége által rendezett TUDOK-konferenciákon, és az ezzel kap-
csolatos regionális TUDEK-konferenciákon, továbbá beneveztek a budapesti 
Innovációs versenyre, a bukaresti ötletbörzére, a sárvári Fiatal Írók és Költők 
Fesztiváljára és más rendezvényekre.” (…) Versenyen kívüli szerepléseik is igen 
gazdagok. Bemutatkoztak a helyi Titu Maiorescu Líceumban (2001-ben román 
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nyelvű dolgozatokkal), Szegeden, Aradon, Debrecenben, a tordai és az 
aranyosgyéresi Szabadegyetem ülésein (2005–2010), az Apáczai Líceumban 
(2009) és az EMTE által Torockón szervezett Természettudományi Táborban 
(2009).  

Az első tíz évben a kör diákjai 131 dolgozatot írtak és itthon 48 díjat sze-
reztek, az anyaországban pedig 94-et.  A jelzett időpontban a kör tagjainak 71 
cikke és tanulmánya jelent meg. A diákok nevét megtalálhatjuk az Emlékkönyv 
lapjain. A legeredményesebb és legsokoldalúbb diák, a cserkészetben is kitűnt 
Maxim Orsolya volt, jelenleg nagyenyedi gyógyszerésznő, aki nyolc dolgozatot 
állított össze, például Nagyenyed különleges fáiról vagy a fehér gólya védelmé-
ről és egyedeinek megszámlálásáról. Dolgozataival több díjat is nyert.  

2008. október 18-án, XII. osztályos korában Maxim Orsolya Szovátán, a 
Teleki Oktatási Központban átvette a Mákvirág-díjat. Ballagásakor megkapta a 
Múlt és jövő-díjat is. Az ismerkedést a munkával nyolcadik osztályos korában 
kezdte el kunszentmiklósi példák alapján. A Kollégium tanárai közül a diákok 
mentorai voltak alfabetikus sorrendben a következő tanárok: Bakó Botond, 
Bakó Irén, Dvorácsek Ágoston, Fodor Katalin, Kónya Mária, dr. László Enikő, 
Lőrincz Ildikó, Simon János, Stáb Ildikó, Szabó Hajnal és Turzai Melánia.  

A kör létezésének utóbbi öt évében (2010–2015) csak néhány összegező 
statisztika készült, ezért a média tudósításai alapján próbáltunk összefüggő ké-
pet alkotni erről az időszakról. Tény, hogy a sikersorozat, ami a kör tevékeny-
ségét jellemezte az első tíz évben, tovább folytatódott, tehát fennmaradt az ér-
deklődés a diákok részéről, és megmaradt Dvorácsek vezető tanár menedzseri, 
sikerekre orientált szerepe is. Folytatódtak az Enyeden kívüli bemutatók. Már 
szót ejtettünk a kezdetről, de érdekes színfoltjai voltak a millennium utáni ön-
képzésnek a diákkonferenciákon való részvételek és látogatások is.   

Erdély több magyar középiskolás tanulója vehetett részt idén a Tudomá-
nyos Diákkörök első konferenciáján, amelyet Monoron, a József Atilla Gimná-
ziumban, illetve Budapesten, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban tar-
tottak november 18–22 között, ahol Brassóból is voltak résztvevők. Erdélynek 
a pálmát a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium református tagozatán tanuló 
csángó diáklány, a XII. osztályos Buda Éva Emese hozta el, aki a néprajz sza-
kon I. díjat nyert Hétfalusi hagyományok családom emlékezetében című dolgozatával. 
A kérdésre, hogy mit jelent számára a díj, így válaszolt: „Nagyon örvendek neki, 
úgy érzem tettem valamit a családomért, népemért.” A dolgozatot a III. Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencián is bemutatták (2000. december 8–9.), 
ahol dicséretet kapott. Felkészítő tanár: Bakó Botond. 

2000-ben a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceumban megrendezték a 
Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedőt és az erdélyi magyar Líceumok 
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tanulóinak tudományos ülésszakát. A Bethlen Kollégium csapatából ezen a 
megmérettetésen tizenketten kaptak valamilyen díjat vagy dicséretet. A kísérők 
saját költségükön utaztak a helyszínre (Fodor Ildikó, Letanovszky Annamária, 
Dvorácsek Ágoston).  

A Fenichel-kör kétszer mutatkozott be a tíz éves múltra tekintő hagyomá-
nyos Áprily-esteken. 2011-ben volt az első bemutató, ahol a körvezető tanár 
(Dvorácsek Ágoston) tartott összefoglalót, és többek között megjegyezte, hogy 
az eltelt idő alatt a kör tagjai tartalmas, munkákkal emelték a Kollégium tekinté-
lyét, pl. Krizbai Ágnes, Maxim Orsolya, Györke Zsuzsanna, Turzai Orsolya 
révén. A bemutatón az enyedi törzsközönség előtt többek között felléptek dol-
gozataikkal: Boca Paula, Székely Krisztina, Demény Norbert. Másodszor 2015. 
február 24-én ismertették az Áprily-esteken a Fenichel-kör aktuális eseményeit. 
Temesváron, a Bartók Béla Líceumban a természettudományi és informatikai 
vetélkedőn a tizenkét kiosztott díjból hatot az enyedi diákok kaptak. A ver-
senyzők Szőcs Ildikó és Dr. László Enikő vezetésével vettek részt a nagysikerű 
összesítésen. 

Szőcs Ildikó igazgató így jellemezte a munkát: „A tehetséggondozásban 
résztvevő tanárok, tanulók száma növekszik, vannak, akik délutánonként tu-
dományos problémákon törik a fejüket, vagy éppen gitároznak, esetleg a cser-
készmozgalomban vesznek részt. A szülők mindenben jó partnerek, az iskola 
pedig a Bethlen Alapítványon keresztül segít, támogat. A rendszer tehát műkö-
dik, nem kis hasznára az iskola újkori hírnevének.” Egy kiragadott példa nyo-
mán idézzük Krizbai Ágnes volt tanulónkat, aki jelenleg az USA-ban dolgozik, 
és amikor hazalátogatott, önképzőköri emlékeiről a következőket nyilatkozta: 
„Ez arra volt jó, amit egy zárt kerítés mögött álló kisgyermek nyerhet egy szék-
kel, amit alátolnak, és amelyre fel tud állni, és ki tud tekinteni a világba.” Ebben 
a példában saját sorsa is benne van, aminek a sikeréhez egy jó adag bátorság is 
kellett.   

Aranyosszéken is többször jártak tanulóink. 2012. márc. 21-én három tanu-
ló mutatkozott be munkáival. Csíki Csilla: Gyergyóditró és környéke népi mestersége és 
azok eszközei; Nagy Kinga: A torockói népviselet egy darabjának a híres piros csizmá-
nak a bemutatása; Bakó Boglárka: .Az első Magyar Természettudományi Múzeum her-
báriuma. Ez utóbbi dolgozatból idézünk: „Az iskolám múzeumában levő herbá-
riumra egy 2011-ben meghirdetett biológiai témájú diákpályázati kiírás hívta fel 
a figyelmemet és keltette fel az érdeklődésemet. Ennek a gyűjteménynek a tör-
ténete közvetlenül kapcsolódik az iskola és múzeumának történetéhez és tudós 
tanárainak munkásságához”.  

A Kollégium diákjai rendszeresen részt vettek a Tudományos diákkörök 
(TUDEK) konferenciáin. A VII. Konferenciát (2009) Nagyenyeden tartották, 
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amelyen Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Nagyváradról és Székelyudvar-
helyről, valamint Nagyenyedről vettek részt jeles diákok. A tizenöt évre vonat-
kozó első összesítő statisztikák szerint, amit Dvorácsek Ágoston készített el, a 
kör diákjai a Művelődésben (Kolozsvár) 23 cikket, illetve tanulmányt jelentettek 
meg, a Könyvesházban (Kolozsvár) egyet, a Természet Világában (Budapest) 45-
öt, míg a Géniuszban (Kolozsvár) 14-et. A díjak összesítése szerint: Romániában 
52 díjat szereztek az enyedi diákok, míg Magyarországon 120-at. A számok 
önmagukért beszélnek.  

2014 márciusában az MTA nagytermében a Természet Világa folyóirat 23. 
alkalommal rendezte meg a diáktudományos munkában kiválóan szereplő tanu-
lók kitüntetését. A Bethlen Gábor Kollégium diákjai 2000-től rendszeresen je-
len voltak ezeken a rendezvényeken. Eddig összesen 41 díjat, különdíjat és di-
cséretet hoztak haza. Ebben az évben 24 diákot tüntettek ki, amiből 15 díj az 
erdélyi tanulókat illette meg (Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Nagyenyed). A „Kultúra Egysége” nevű szekcióban az első helyet kapta Farkas 
Orsolya (2013, XII. o.) és Antal Andrea (XII. B o.). Dvorácsek Ágoston kör- és 
témavezető tanár tizenegy alkalommal kapta meg a legeredményesebb felkészí-
tő tanári oklevelet. Az iskola könyvtára a Természet Világa szerkesztőségétől a 
folyóirat negyvenévnyi példányait kapta meg ajándékba. 

  
Összegzés helyett (2015) 

 
Az önképzés története szerves része a Bethlen Kollégium csaknem négy 

évszázados históriájának. Együtt élt és némult el többször a helyenként fel-alá 
hullámzó iskolatörténettel. A „dermesztő időszakokban” valahol a hamu alatt 
parázslott, majd lángja magasra lobbant, amikor eljött az éltető, melengető le-
hetőségek kora. A hagyományokkal a tarsolyában úgy újult meg, mint a termé-
szet a tavaszi ébredés időszakában. Igazán csak most kezdjük látni a ’90-es éve-
ket, a maguk valóságában, a sikeres és elhaló kezdeményezésekkel együtt. Az 
önképzésről szóló, 224 év történetét (1791–2015) átfogó írás nem lehet teljes, 
de merem remélni, hogy hézagpótló, réseket tömítő és igazra törekvő.  

Demeter József – volt tanítványunk – könyvében (2012), amit több szerző 
írásából állított össze a tehetséggondozásról, Feldmár Andrást idézi: „A legjobb 
mód, ahogy az ember tanul, az utánzás. A mimesis. De csak azokat akarjuk 
utánozni, és csak azokat tudjuk utánozni, akik cselekednek. Aki beszél, azt nem 
lehet utánozni, mert ha utánzol valakit, aki beszél, akkor csak beszélsz. (…) 
Tanulni valakitől csak úgy lehet, ha az a valaki cselekszik. És nem csak cselek-
szik, hanem örömmel csinálja azt, amit csinál, és boldogságot sugároz.”   
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A szerző az „ébredő” időszakban (1991–1996) volt a Kollégium tanítókép-
zős diákja, a sokrétű kezdeményezések korában. A kijelölt „mentorok” (taná-
rok) között akadtak, akik sokat beszéltek, magyarázkodtak, veszekedtek, de 
akadtak többen olyanok, akik cselekedtek is. Ekkor támadt fel szunnyadó ál-
mából az ún. „falak nélküli iskola”, az önképzés. Volt, aki észrevette és bekap-
csolódott, volt, aki nem akarta, vagy nem is vett tudomást róla. Az említett 
szerző olyan osztályba járt (1991–1996), ahol sok minden történt, ami beleillik 
az önképzés tárgykörébe. Talán ez volt az egyik szikra, hogy olyanná lett több 
társával együtt, amilyen: küzdő, alkotó, cselekvő ember. 
 

Köszönetemet fejezem ki azoknak a kollegáknak, akik az 1990 utáni ada-
tokkal töltötték ki az űröket: Bakó Irén, Bartha Melinda, Dvorácsek Ágoston, 
Fórika Éva, Ferenc Sándor, Kónya Tibor, Turzai Melánia, Szőcs Ildikó és má-
sok.  

 


