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  Az iskola történetével, jeles tanárainak és volt tanítványainak mun-
kásságával számos kutató foglalkozott. Jelen összeállításomban az iskola tör-
ténetének háború utáni 40 évre vonatkozó anyagát igyekeztem összegyűjteni, 
rendszerezni és feldolgozni. Ezekben az években már értesítők, évkönyvek 
nem jelentek meg, ezért forrásanyagként az iskola irattári anyagát, a tanügyre  
vonatkozó határozatokat, jogi normákat, intézkedéseket, a központi és helyi 
lapokban közölt anyagokat, megjelent tanulmányokat, egyes esetekben taná-
roktól kapott információkat, igazgatósági gyűléseken kapott szóbeli utasí-
tásokat, és a személyes tapasztalataim alapján szerzett ismereteimet használtam 
fel. 
  A háború utáni negyven év iskolánkra vonatkozó eseményeinek rögzí-
tésével, adatainak közlésével, problémáinak vázolásával igyekeztem anyagot 
szolgáltatni mindazoknak, akiket nagy múltú intézetünk ezen periódusa érdekel. 
 
A háború utáni állapotok 
 
  Az 1944/1945-ös iskolai év még mindenben magán viselte a háború 
nyomait. A kollégium épületei a háború alatt súlyosan megrongálódtak: ezeket 
öt gránáttalálat érte, nagymértékben tönkrement a fedélzete, szétrombolódott a 
tornaterem és a tanári tanácskozó. Különösen nagy volt az ablakkár. 
  Az intézet nagy részét a háború utolsó éveiben hadikórháznak foglalták 
le. Az 580-as honvéd hadikórház a kiürítés alkalmával rengeteg szemetet, ren-
detlenséget, kifizetetlen víz-, villany- gázszámlát hagyott maga után. Az inter-
nátusból a németek 40 ágyat vittek el, a szovjet hadsereg kórháza részére 84 
ágyat kellett átadni. Egy betörés során takarókat, párnákat vittek el.  
  A város felszabadulása (1944. szeptember 28.) utáni hetekben a kollé-
gium tanulói, tanárai, egész személyzete, a szülők és polgárok támogatásával 
elvégezték a legsürgősebb helyreállítási munkálatokat, kitakarították, használ-
hatóvá tették az iskolát. A közös összefogás eredményeként 1944. november 
20-án megkezdődött a tanítás. 

 



  Az oktatás megszervezését és normális menetét nagymértékben meg-
nehezítette a tanárhiány, ugyanis a kollégium tantestületi tagjai közül többet 
katonai szolgálatra hívtak be, egyesek hadifogságba estek, voltak, akik elmene-
kültek, visszatérésük bizonytalan volt.  
  A háború a felsőbb osztályok korosztályát is érintette. Ezekben a ta-
nulók száma az előző tanévhez viszonyítva jelentősen csökkent. Így a VIII. 
osztályban mindössze 15, a VII. osztályban 24 tanuló maradt. Mivel a római 
katolikus gimnáziumban is hasonló volt a helyzet, a város két főgimnáziumának 
VI., VII. és VIII. osztályait összevonták, mert csak így tudták biztosítani a 
szaktanárokat. A tanítás tartalmát illetően sok volt a bizonytalanság. Az egész 
tanév munkájára az ideiglenesség, az átállás, az új helyzethez való igazodás jel-
lemző. Az iskolához csaknem naponta érkeztek utasítások, átiratok, mozgósító 
felhívások a legkülönbözőbb szervek részéről, amelyek közmunkára, gyűjté-
sekre, romeltakarításra és egyéb akciókra mozgósították a diákokat és tanügyi 
dolgozókat. 
  A háború utáni első években a tanárok és tanulók munkáját nagyban 
befolyásolták a nehéz anyagi körülmények: az áruhiány, a rossz ellátás, az álta-
lános nyomorúság, a gazdasági káosz, infláció, szárazság okozta elszegényedés, 
az észak-erdélyi tanszemélyzet javadalmazása körüli huzavona. Külön ki sze-
retném emelni azt a tartást, mellyel a kollégium tanárai a nehéz körülmények 
közt is megőrizték tanári méltóságukat, és kiálltak jogos követelésük érvényre 
juttatásáért. Az irattárban őrzött anyagok alapján említem: A tanszemélyzet 
helyzete közismerten rossz volt, hogy társadalmi összefogással is igyekeztek 
segíteni a bajokon. Így a Szakszervezetek Tanácsának kultúrbizottsága 1946 
januárjában kezdeményezte, hogy a fizetésüket egyáltalán nem, vagy csak rész-
ben élvező tanítók és tanárok társadalmi megsegítéséért irodalmi estet szervez-
zenek, melynek bevételét társadalmi gyűjtéssel lehetett volna növelni. Az iskola 
tantestülete önérzetesen elutasította az ilyenszerű akciókat. A kollégium tanári 
kara levelet intézett a szakszervezetekhez, amelyben megköszöni a szakszerve-
zet eddigi és most megnyilvánuló jóindulatát, de arra kéri a szaktanácsot: 
  1. Álljon el a szándékától. 
  2. A végzett munkáért nem alamizsna jár, hanem a munka értékét be-
csülő teljes bér. Ezért arra kérjük a szaktanácsot, hogy tekintélyével harcolja ki 
elmaradt illetményeink egy összegben történő azonnali kifizetését. […] 
 3. A Szakszervezeti Tanács által rendezendő estély bármilyen összegű is 
legyen, csak alamizsna jellegű, és akkora erkölcsi veszteséget jelent, amit a ne-
velők rendje nem vállal magára. 
  Hasonló magatartást tanúsítottak a nyugdíjas tanárok is. A tanári  
kar önként felajánlotta, hogy fizetésének 3,5%-át átengedi a nyugdíjas és 



hadifogságban levő tanárok hozzátartozóinak segélyezésére. Amikor a nyugdí-
jasokat összehívták, hogy ezt közöljék velük, azok kijelentették, hogy „nem 
akarunk koldusoktól alamizsnát, hanem azt akarjuk, hogy a nyugdíjintézet, 
amelynek csaknem 20 évig fizettük a nyugdíjjárulékot, ebben az ügyben hala-
déktalanul intézkedjék.”  
  Megjegyzendő, hogy az anyagi nehézségek bármilyen méretűek és jelle-
gűek is voltak, a korabeli tantestület egyetlen tagja sem hagyta el posztját, tette, 
amit erkölcsi indítékai és hivatásérzete diktált. 
  Az iskola helyzete és jövőbeli alakulása szempontjából igen jelentős volt 
a Közoktatásügyi Minisztérium (Ştefan Voitec) 36.665/1946 számú rendelete, 
amelynek értelmében közölték, hogy a magyar felekezeti iskolák állami iskolák-
nak tekintetnek, amelyek ugyanazon törvényeknek és szabályoknak vannak 
alávetve, mint a román tannyelvű állami iskolák. A rendelkezést számos intéz-
kedés követte, amelyek mintegy előre jelezték a felekezeti iskolák közelgő álla-
mosítását. Ilyennek tekinthető a Kultuszminisztérium rendelete is, melynek 
értelmében az összes egyházi és iskolai vagyont fel kellett leltározni. 
  Közismert, hogy az iskolák ekkor igen nehéz körülmények között mű-
ködtek. A minden iskolára kiható nehézségek mellett intézetünkben még az 
épület túlzott igénybevétele is rontotta a tanítás körülményeit. A kollégium 
épületében működött ekkor az állami magyar tanítóképző 3 osztálya és gya-
korlóiskolája, valamint az állami magyar tannyelvű fiúgimnázium 8 osztálya. Így 
az iskola épülete kora reggeltől késő estig igénybe volt véve, és ezért sem a ta-
karítást, sem a szellőztetést nem tudták megoldani. A többféle vezetés alatt 
működő iskolák tanulóinak egységes fegyelmezése sem volt keresztülvihető, 
emiatt sok kellemetlenség merült fel. A túlzsúfoltság miatt csak 40 perces órá-
kat tartottak. A nehezen helyrehozott iskolaépület fokozott rongálásnak volt 
kitéve. Az igazgató a megyefőnökhöz címzett levelében panaszolta az iskola 
túlzsúfoltságát (csaknem 2000 tanuló használta ekkor az iskola épületét), és 
anyagi támogatását kérte az épület javításához. Kérése meghallgatásra talált. 
1947 januárjában a megyefőnök 8 millió lejt utalt ki az iskola épületének javítá-
sára. 
  1947-ben az iskola tanszemélyzetét és ezen túlmenően a világi szemé-
lyeket is igen foglalkoztatta az iskola vezetésének ügye. Az iskola igazgatója 
akkor Kovács Benedek vallástanár volt, aki 1922-től tanárként, 1943-tól igaz-
gatóként működött a kollégiumban. Az igazgatót a tantestület választása alapján 
az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa hagyta jóvá. 1946 szep-
temberében napirendre tűzték az igazgatóválasztást, de mivel a véglegesen 
kinevezett tanárok egy része még a katonaságból, illetve a hadifogságból nem 
tért vissza, a választást nem ejtették meg és az igazgatói teendőkkel továbbra is 



Kovács Benedeket bízták meg. Ugyanekkor Nagy Ernő francia–magyar szakos 
tanárt igazgatóhelyettes tisztségbe nevezték ki.  
  Az 1946/47-es tanév vége felé nyilvánvalóvá vált, hogy a kollégium 
vezetésére vonatkozó előírások és hatáskörök túlhaladottakká váltak, és érvé-
nyüket veszítették a gyakorlatban. A tanárok közül egyesek szorgalmazták a 
változások szükségességét, és ilyen értelemben levéllel fordultak az egyházi 
hatóságokhoz is, mondván, célszerű lenne alkalmazkodni az állami rendhez, és 
a kollégium gondjait arra a szélesebb rétegre kell bízni, akinek gyermekeit ne-
velik, vagyis a földműves, munkás, kisiparos, kereskedő és más dolgozók bevo-
nását kell biztosítani a vezetésben. A vezetéssel kapcsolatos kérdés, mely a sajtó 
bevonásával közüggyé vált, a kollégium elöljáróságába megválasztott szemé-
lyekkel volt összefüggésben. Az e körül kirobbant viták kifejezésre juttatták  
a tantestület egy része és az egyházi hatóságok közötti nézetkülönbségeket.  
Az ügy végül – részben a sajtóban megjelent cikkek nyomására – az elöljáróság 
több tagjának, valamint az igazgatónak a lemondásához vezetett. 
  A tantestület közgyűlést tartott és egyhangúlag Tóth Sándort jelölte ki 
az igazgatói teendők elvégzésére. 
  Az 1948-as év legfontosabb eseménye az iskola államosítása volt. Az 
1948. augusztus 2-án kiadott decretum kimondta az egyházi javak államosítását, 
augusztus 3-án pedig a Nagy Nemzetgyűlés által megszavazott Tanügyi Reform 
megszüntette a magán- és felekezeti iskolákat. E törvény hatályba lépésétől 
kezdve az állam tartotta fenn, irányította és ellenőrzte az összes tanintézetet.  
Az 1948-as tanügyi reformmal a Marosvásárhelyi Református Kollégium is 
állami tanintézetté alakult, javai állami tulajdonba kerültek. A kollégiumban levő 
vallási rendeltetésű tárgyakat, kegyszereket az államosításkor a református egy-
háznak adták át. 
  A tanügyi reformmal változás állt be az iskolarendszerbe is. Az elemi 
iskola két fokozatát vezették be: az I–IV. és V–VII. osztályokat. A középiskola 
négyéves időtartamú, a VIII–XI. osztályokat foglalta magába. Következés-
képpen a gimnázium 4 éves alsó tagozata helyét az elemi 3 éves tagozata vál-
totta fel, s így az iskolai össztanulmányi idő 12 évről 11 évre csökkent. A líce-
umi osztályok egységes program szerint tanultak, megszűnt a reál és a humán 
tagozat. 
  Iskolánk a tanügyi reform után is megőrizte elméleti líceumi jellegét, és 
mint magyar tannyelvű fiúlíceum működött tovább. A líceum neve Maros-
vásárhelyi Magyar Fiúlíceum lett. 
  A líceumi osztályokba a beiratkozás felvételi alapján történt. A szelek-
tálásnál osztálykritériumok is érvényesültek. A Közoktatásügyi Minisztérium 
utasítása értelmében szem előtt kellett tartani, hogy a helyek 50%-át olyan 



tanulók tölthessék be, akiknek szülei munkások, szegényparasztok, köztisztvi-
selők vagy szakszervezetbe beiratkozott dolgozók.  
  Intézkedések történtek a szegény sorsú tanulók anyagi támogatására.  
A volt felekezeti iskolák szegény tanulóinak tandíjhátralékát törölték, az arra 
jogosultaknak ösztöndíjat adtak. 
  Új tanterveket és tanítási programokat vezettek be. Lényegesen csök-
kentették a humán műveltséget nyújtó tantárgyak számát és a rájuk fordítható 
időt, a reál tantárgyak felé orientálódtak. 
  Megkezdődött a tanszemélyzet nagyarányú cseréje. Iskolánkban az 
előző év 31 tagú tanári karából mindössze 8-an maradtak katedrájukon.  
Az 1949/1950-es tanévben új igazgatót neveztek ki az iskola élére Nemes 
Károly fizika szakos tanár személyében. Az előző évben kinevezett Tóth 
Sándort a kolozsvári Bolyai Egyetem matematika tanszékére helyezték. Aligaz-
gatónak Barabás Bélát nevezték ki.  
  Folytatódott a tantestület cseréje. Az általános tanárhiány miatt olyano-
kat is kineveztek a II. ciklusra, akik nem rendelkeztek tanári képesítéssel. Töb-
ben ezek közül a későbbiekben levelezés útján elvégezték a főiskolát, tanári 
képesítést szereztek, és az iskola tantestületének alapkádereivé váltak. A néhány 
évig tartó káderhiány megszűntével igényesebb kritériumok alapján történt a 
tanügyi dolgozók kinevezése és besorolása. A végzettség alapvető követelmény 
lett. A Minisztérium szabályozta az áthelyezések rendjét, véget vetve az indo-
kolatlan gyakori kádercserének. Ezen intézkedések eredményeként kialakult az 
iskola stabil tantestülete, olyan kiválóan képzett tanárok kerültek iskolánkhoz, 
mint  Árkosi László fizikatanár, Bukaresti Erzsébet magyar szakos tanárnő, 
Csernáth Ernő kémiatanár, Darvas Erzsébet francia szakos tanárnő, Fábián 
Lajos orosz szakos tanár, Filep Eta matematikatanár, Zoltán Ildikó magyar 
szakos tanár, Fülöp György testnevelő tanár, Hóhágyi Eleonóra természetrajz 
szakos tanár, Kiss Elemér matematikatanár, Kozma Béla magyar szakos tanár, 
Müller Mihály fizika szakos tanár, Petelei István rajztanár, akiket nagytekintélyű 
tanáregyéniségként emleget számos nemzedék. 
  Az ifjúsági szervezetek ezekben az években kezdtek aktív tevékenységet 
kifejteni az iskolában. Iskolai szinten létrejött az IMSZ és a pionírszervezet, 
amelyek keretén belül létrehozták a tanulóköröket, kulturális programokat 
szerveztek, faliújságokat szerkesztettek, megszervezték a napi újságolvasást stb. 
  A kor szellemének megfelelően osztályharcos kritériumokhoz igazodik 
az iskola: igazgatóváltás, a tanügyi káderek ideológiai képzése, a tanulók politi-
kai nevelése, osztálykritériumok alkalmazása a tanulók anyagi juttatásának 
megítélésében stb. 



  Az 1952/53-as tanévben Magyarosi Márton lesz az iskola igazgatója, 
majd az 1953/54-es iskolai évben új igazgató, Kozma Béla kerül az iskola élére. 
Az új igazgató magyar szakos tanár, kinevezésekor alig 24 éves. Aligazgató lesz 
Huszár Ilona.  
  Az 1953/1954-es tanév rendhagyó abból a szempontból, hogy egy-
szerre két évfolyam végzett: a XI. és a X. osztály. A két évfolyam tanulóinak 
egyszerre történő befejezését a Közoktatási Minisztérium tette lehetővé.  
A rövid tanulási idő nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a valóban tehetséges 
tanulók kitűnjenek, és későbbi pályafutásuk során kiváló teljesítményt nyújtsa-
nak. Az 1953/1954-ben érettségizettek közül például a következőket említjük: 
 Weszely Tibor kitűnő tanuló, aki az 1954. évi matematika olimpia or-
szágos szakaszának III. díjazottja, később a matematikai tudományok doktora, 
s mint Bolyai-kutató, neve ismertté vált az országban és határainkon kívül is. 
 Kolozsvári Zoltán, az 1954-es évfolyam kiváló tanulója, aki kutató-
mérnökként szerzett hírnevet magának és vállalatának a fémek edzése során 
elért eredményeivel, szabadalmaival. 
  Tőkés Béla, kitűnő tanuló, aki elismert kémikus lett, több tudományos 
munka szerzője, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet előadó-
tanára. 
  Csíki Boldizsár tehetséges tanuló, zeneszerző, aki a zenei világ ismert 
személyisége lett. 
  1954-ben az iskola elnevezéséből eltűnt a „líceum” szó, az új típusnak 
megfelelően 10 osztályos középiskola lett. 
  1954 végén és a következő év első hónapjában az egykori kollégiumi 
nagykönyvtárat és a vele kapcsolatos gyűjteményeket az iskola épületéből a 
Teleki Könyvtár épületébe költöztetik át. A felszabadult termeket a sportiskola 
foglalja el. Néptanácsi döntés alapján a sportiskolát a Iosif Rangheţ iskolához 
(ez volt akkor az iskola neve) csatolták, így az iskola történetében először meg-
jelent a román tagozat, a tanulók között pedig leánytanulók is voltak.  

  Az 1956/1957-es iskolai évben ünnepelték Bolyai Farkas halálának 100. 
évfordulóját. A centenáriumi ünnepségsorozat a hozzá kapcsolódó intézkedé-
sekkel a részt vevő személyek jelenlétével, az előterjesztett anyagok tartalmával 
és színvonalával jóval túllépte egy szokványos iskolai ünnepség kereteit, és di-
csérte az iskola egész személyzetének munkáját. 
  Az évfordulót 1956. november 16., 17. és 18-án tartották meg. A há-
romnapos ünnepségsorozatban Bolyai Farkas életét és munkásságát méltatták. 
Az ünnepi gyűlésen bejelentették, hogy kormányintézkedéssel megváltoztatták 
az iskola nevét: 1956. november 19-től az iskola Bolyai Farkas nevét viseli. 
Felolvasták az erre vonatkozó minisztériumi rendeletet, melyet az ünneplő 



közönség kitörő örömmel fogadott. Az iskola új neve: Bolyai Farkas 2-es 
Számú Középiskola lett. 
  A Bolyai-centenárium mellett az iskola vezetősége intenzíven készült az 
iskola 1957-ben sorra kerülő 400 éves évfordulója előkészítésére, az iskola 
épületének és berendezésének rendbetételével. Előirányozták a Bolyaiak szob-
rának felállítását, emlékkönyv kiadását, emléktábla készítését, a régi épület mű-
emlékké nyilvánítását, az ünnepségek szervezését, programját.  
  Az előirányzott célkitűzések megvalósítása az állam, a Magyar Autonóm 
Tartomány néptanácsa messzemenő támogatásával történt. Az iskola felújítá-
sára az állam 5 millió lejt adott. A munkálatok elvégzése után az iskola külse-
jében is méltó lett az ünneplésre. A 400 éves iskola megünneplésére 1957. 
szeptember 8. és 9-én került sor. 
  A megnyitóünnepséget az Állami Székely Színházban tartották, ahol 
Kozma Béla igazgató beszélt az iskola történetéről és jelenlegi törekvéseiről, 
kidomborítva, hogy az iskola mindig a haladás szolgálatában áll.  
  Szeptember 2-án délután ünnepélyes keretek között leleplezték a 
Bolyaiak szobrát, Izsák Márton és Csorvássy István szobrászművészek alkotá-
sát. Az ünnepi beszédet Udvarhelyi József, Marosvásárhely Városi Néptanácsa 
Végrehajtó Bizottságának elnöke tartotta, aki ez alkalommal azt is bejelentette, 
hogy a Bolyai Farkas iskola személyzete és diákjai kérésére a tér ezután a 
Bolyaiak tere nevet fogja viselni. 
  Délután a Kultúrpalota nagytermében a diákok kópés és komoly mű-
sort mutattak be, majd előadták Pálffy Antal matematikatanár Bolyai emlékére 
írt színdarabját. 
  Az évforduló alkalmával kiállítást is szerveztek, ahol bemutatták a múlt 
emlékeit, a jelen eredményeit és a jövő terveit. 
  Szeptember 9-én tudományos ülésszak megtartására került sor. 
  Az iskolát az a megtiszteltetés érte, hogy dr. Petru Groza, a Román 
Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlése Elnökségének elnöke személyes hangú 
táviratban üdvözölte jubiláló ünnepén az iskolát. 
 


