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LAKATOS ARTUR 

A kolozsvári egyházi iskolák helye és szerepe 
az erdélyi magyar közművelődésben 

Az egyházi iskolák óriási szerepet játszottak századokon át Erdély művelődési éle-
tében. Nemcsak a magyar nemzet, hanem az együtt élő románság és a németajkú 
szászok kultúrtörténetének gyarapításához is nagymértékben hozzájárultak. A békés 
egymás mellett élést elősegítette az 1568-ban a tordai országgyűlés által hozott tör-
vény, mely Európában elsőként biztosította a vallási türelmet. A különböző feleke-
zetek nagyrészt békében megéltek egymás mellett, konfrontáció helyett általában 
inkább a békés rivalizálás volt meghatározó, egyik a másikat békés eszközökkel 
próbálta felülmúlni. Többnyire a hit, a tudás, a híveknek való többet nyújtás voltak a 
küzdelem fegyverei.  

A rivalizálás megmutatkozott az oktatás terén is, ahol több, más-más felekezet-
hez tartozó kollégium létezett, ott egymással versengtek a színvonalat illetően. Nem 
kivétel ez alól Kolozsvár sem, ahol a hagyományos négy „bevett” vallás közül há-
rom, a katolikus, református és unitárius egyház egyaránt nagyhagyományú fiúkol-
légiummal rendelkezett még az erdélyi fejedelemség idejéből, ezek mellé, a női 
emancipáció kiteljesedését megelőzően, a nők oktatásának szüksége jegyében leány-
iskolák is létesültek. 

Kolozsvár az erdélyi művelődés fontos, az idők során gyakorta a legfontosabb 
központja volt. Egyesek szerint a város területén már III. Béla idejében volt iskola 
az Óvárban, amelyet a Benedek-rendi szerzetesek alapíthattak, tőlük azonban az 
épületet a dominikánusok vették át és alakították klastrommá. A középkori, katoli-
kusok által gyakorolt oktatásra viszont jellemző volt az, hogy meglehetősen kevesek 
részesültek oktatásban és főleg az egyházi életre készítettek fel. Ezzel szemben ho-
zott újat a reformációval meghonosult protestáns gyakorlat, amely az oktatást kiter-
jesztette, a tudást igyekezett a polgárosodó világ keretében közkinccsé tenni. A pro-
testáns felekezetek által fenntartott iskolák a világi életre neveltek, így látogatottsá-
guk is szélesebb körű volt. Hogy a katolikus egyház sikerrel vegye fel a harcot a 
protestantizmussal, kénytelen volt bizonyos dolgokon változtatni és csakhamar szín-
vonalas verseny alakult ki, mely hosszú távon minden résztvevőnek a javára szolgált. 

A nagy múltú kolozsvári kollégiumok közül időrendben legrégibb az unitárius, 
melyről joggal állítja egykori igazgatója, Bodor András, hogy az unitárius iskolák 
közül a legfontosabb, „amely nemcsak hazai, hanem egész európai viszonylatban 
egyedülálló intézmény volt.” 

Története az 1557-ben Gyulafehérváron tartott országgyűlésig nyúlik vissza, 
amikor is a karok és rendek arra kérik Izabella királynőt, hogy „a köz hasznára és 
díszére” bizonyos zárdákat, melyek a szerzetesek kiűzése következtében megüresed-
tek, alakíttasson át iskolákká. Ennek előzménye az, hogy a reformáció elterjedésével 
sok szerzetesnek menekülni kellett, így űzte el az 1556-os országgyűlés a „fekete 
barátokat”, javaikat lefoglalva. A királyné engedélyezi is ezt Marosvásárhely és 



Lakatos Artur 

 100 

Kolozsvár esetében. Az ugyanez évi 1557-es tordai országgyűlésen születik végleges 
döntés, melynek következtében Kolozsváron a domonkosok zárdájában létesül isko-
la, melyet az unitárius egyház főiskolává fejleszt (jelenleg az épület a kolozsvári 
állami zenelíceumnak ad otthont). Az iskola kezdetben lutheránus, 1564-től reformá-
tus, és csak 1566-tól unitárius – fejlődése jól tükrözi a kor protestáns felekezetei 
közötti versengést. Az unitárius vallás ekkortájt észlelhető elsőrangú szerepét magá-
nak a vallásalapító Dávid Ferencnek köszönheti, aki kiváló vitázó tehetségének kö-
szönhetően sikeresen folytat le 1568-ban egy hitvitát. Ennek következtében János 
Zsigmond és a főrendek nagy része azonnal unitárius hitre tért, majd Kolozsvárra 
történő hazatérése után az egész várost saját hitének követésére téríti, így kerül át 
végleg az iskola egyháza kezébe. Az iskola első rektora maga Dávid Ferenc, 1563-
ban Heltai Gáspár, az erdélyi és az összmagyar művelődés nem kevésbé jelentős 
figurája a rektor. Hosszú ideig a magyar diákok mellett a szászokat is oktatták és az 
iskolának a magyar rektorokkal felváltva szász rektorai is voltak, mint Sommert, 
Pintzovita, Femmich, Radecius, Stegmann, Baumgarthus. A szászok azonban nem 
sokáig maradnak meg unitárius hiten, így az iskola is kizárólag magyar jellegű lesz, 
az utolsó szász rektor 1690-ben Jövedécsi. 

János Zsigmond halálát követően Báthori István az új fejedelem. Ő a katoliciz-
mus híve és az ország rekatolicizálása lebegett szeme előtt. A tehetséges, de ki-
egyensúlyozatlan egyéniségű Báthori Zsigmond ismét támogatni kezdte az unitáriu-
sokat, 1595. december 27-én a kollégium évi 1000 forint jövedelmét örökre” biztosí-
totta, 1597-ben újabb évi 1000 forint jövedelmet utalván ki számára. A következő 
fejedelmek inkább a református egyház hívei voltak, de az unitáriusokat nem zaklatták. 

A protestantizmusra ismét rosszabb idők következtek Erdély függetlenségének 
és szuverenitásának elvesztésével, mivel a Habsburg-ház a katolikus hit védőjeként 
ez utóbbit részesíti előnyben. Az unitáriusok 1693-ban elvesztik a katolikusok javára 
az iskolaépületet, ennek következtében új iskolát kénytelenek építeni, melynek elké-
szültéig a tanítás gyakorlatilag szünetel, az átmenetileg kijelölt házak nem felelvén 
meg a céloknak. 1693–1697 között kerül át főtéri épületbe, viszonylag rövid időre. 
Különösen erős aktivitást fejtett ki a katolikus vallás terjesztése érdekében Kollonics 
bíboros, így kevesebb mint negyedszázad múlva, a Habsburg-birodalom katolikus 
egyházat támogató politikája lehetővé tette, hogy a katolikus egyház 1716-ban kiűz-
hesse az unitáriusokat piactéri épületeikből. 1716-ban először a templom, majd nem 
sokkal rá az iskola is elvétetik. Ennek következtében az unitárius egyház ismét új 
iskolát kényszerül építeni. Az 1719-ben Kolozsváron is dühöngő pestis siralmas 
állapotot eredményezett, 1720. október 10-én mindössze 9 tógás diák és 6 nevelő állt 
készenlétben, más okokból távol volt még 5 diák. 1725. november 7-én vásárolja 
meg Pálfi Zsigmond püspök és Teleki Ferenc kurátor a Magyar-utcai telket, melyre 
az új iskola épül, de csak 1806-re készül el. (Ma az Egészségügyi Líceum található 
az épületben.) 

Berde Mózes 100.000 forintos adománya szolgáltatja az alapot az egyház azon 
elhatározásához, hogy diákjai számára új, minden eddiginél nagyobb épületet építtet 
fel. Viszonylag rövid idő alatt elkészül, 1901 szeptember 27-én avatják fel. 380 
tanuló befogadására tervezték alkalmasnak, ebédlő, bentlakás és színvonalas labora-
tóriumok is álltak a növendékek rendelkezésére. Az épület kezdetektől fogva az 
Unitárius Teológia és Püspökség székhelyeként is szolgált, és ezen szerepeit, az 
Unitárius Egyház tulajdonaként, egész 1948-ig, majd napjainkig is megőrizte. Az 
unitárius kollégium színvonalát jól tükrözi, hogy már fennállásának első századában 
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több növendéke tanult később külföldön, olyan színvonalasnak számító egyeteme-
ken, mint a wittenbergi, padovai, frankfurti. A fent említett Berde Mózesen és Pákei 
Lajoson kívül az idők folyamán olyan nevek kötődnek diáki vagy tanári szerepben, 
mint Mikó Imre, Székely Mózes, Brassai Sámuel, Kriza János, Berde Áron, 
Paleologus Jakab. 

A két világháború közötti oktatás meghatározó személyisége maga Gál Kele-
men, a kollégium igazgatója, az államosítás pillanatában pedig a legnagyobb romá-
niai magyar ókortörténész, emellett nyelvész és teológus, a tanulmányait Oxfordban 
is végző, 1943-ban klasszikus filológiából doktorátust szerző dr. Bodor András töl-
tötte be az igazgatói funkciót, aki büszkén jelentheti ki 1993-ban: „A kolozsvári 
iskola a vallásszabadság, a türelem, a vallási és nemzetiségi megértés szellemében 
437 éven át járult hozzá a hazai, az erdélyi ifjúság neveléséhez. Európai, sőt világvi-
szonylatban is egyedülállóan értékes színfoltot jelentett a nevelés és művelődés tör-
ténetében.” 

A katolikus iskola szervesen kapcsolódik két szerzetesrendhez, a jezsuita és pia-
rista rendek munkájához. Kolozsváron is, mint egész Magyarországon, a szentistváni 
tűzzel-vassal történő hittérítés következtében virágzásnak indult a katolikus egyház, 
a reformáció viszont elsöpörte Erdélyben az egyetemes egyház befolyását. Megszű-
nik a gyulafehérvári katolikus püspökség, Kolozsmonostoron is a bencés apátság. 
Dr. Bíró Vencel adatai szerint (habár nem mondja, pontosan melyik évre vonatkoz-
nak) ezt követően Kolozsváron mindössze háromszáz-ötszáz ember vallotta magát 
katolikusnak, Gyulafehérváron 300 család, Nagyváradon 2500-3000 ember, 
Karánsebesen 3000, Székelyföldön kb. 40 000 ember vallotta magát katolikusnak, 
pap is alig volt, egész Székelyföldnek 24 papja volt. Mivel a nyílt erőszak, a tűzzel-
vassal történő rekatolizációs kísérletek nem vezettek hosszú távon eredményre, a 
pápaság és hű hívei más módszereket kellett bevessenek, hogy a reformációval sike-
resen vehessék fel a harcot. Legfontosabb az volt, hogy új szerzetesrendek alakultak, 
melyek nemcsak vakhittel, hanem térítéssel csalogatták vissza az „eltévedt bárányo-
kat” az egyetemes keresztény egyház kebelébe. Legfontosabb rend volt a Loyolai 
Ignác alapította Jézus Társasága, köznyelven a jezsuita rend.  

A katolikus vallás helyzetében akkor áll be változás, amikor Erdély trónjára a 
buzgó katolikus Báthory István kerül. Gazdag főúr, jó hadvezér, jó katolikus volt, 
aki katolikus hitét a protestáns János Zsigmond idejében sem tagadta meg, igaz, nem 
is kényszerítette rá senki. A trónért folytatott harcban leverte az unitárius Bekes 
Gáspárt, akinek viszont utólag megbocsátott. Mint hívő katolikus, ennek a vallásnak 
megerősödését kívánta, sőt, amennyiben lehetséges, túlsúlyba kerülését, de a kényes 
bel-és külpolitikai helyzet miatt sem nyúlhatott drasztikus eszközökhöz. Báthory 
azon gondolkozott, hogyan segíthetne a katolicizmus helyzetén Erdélyben anélkül, 
hogy a protestáns lakosság nyílt ellenállásába ütközzön, így döntött a jezsuita szer-
zetesrend behívásáról. A jezsuita atyák levelezéséből értesülünk arról, hogy 1571. 
december 14-én levelet intéz egy kiváló atyához, akit szilágysomlyói birtokára hív 
meg tárgyalás céljából. A jezsuiták nagy előnye volt az is, hogy kialakult, nagyjából 
egységes tanrendjük volt, ami a kor szelleméhez képest nagyon haladónak és haté-
konynak számított. 

A jezsuiták érkezésekor, 1579-ben Erdélyben egyetlen katolikus középiskola 
sem működött. Kolozsvárott a jezsuita atyák a kolozsmonostori volt bencés szeretet-
házat és templomot vették birtokukba, itt létesítik első iskolájukat. Más helyen, ahol 
szintén megtelepedtek, Nagyváradon vagy Gyulafehérváron, munkájuk egy idő után 
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megszűnt, de Kolozsváron kisebb-nagyobb megszakításokkal fennmaradt. A Monos-
tor viszont csak az első lépésnek bizonyult, mivel messze esett a várostól, Báthory a 
jezsuitáknak a Farkas utcában egy volt apácazárda épületét jelölte ki iskolaépület-
ként, a zárdával együtt átadott templom kijavítására (ma a Farkas-utcai református 
templom) saját költségén téglát adott, és a Szentszékhez való hűségét azzal is bizo-
nyította, hogy adományához a pápa jóváhagyását kérte. Hogy a rend fennmaradhas-
son, a fejedelem a régi bencés apátság birtokait adományozta a jezsuitáknak. A je-
zsuiták: az 1581-ben a Farkas utcában felavatott kollégiumot csakhamar főiskolai 
szintűvé fejlesztik, hosszú ideig ez az erdélyieknek egyetlen főiskolájuk. A hittérí-
tésben a jezsuiták itt és ezúttal nem alkalmaztak nyílt erőszakot, inkább a propagan-
dára fektették a hangsúlyt, racionális eszközökkel, hitvitákkal, missziókkal, beszé-
dekkel, könyvekkel, röpiratokkal térítettek vissza sok, időközben protestánssá lett 
hívőt, sőt, már protestáns vallásokban születetteteket is katolikus hitre térítettek. 
Magas színvonalú iskolájuk vonzó volt vallástól függetlenül mindazok számára, akik 
színvonalas nevelést szerettek volna gyerekeik számára biztosítani. 

A látványos fellendülés azonban rövid ideig tartott. Az új fejedelem, Báthory 
Zsigmond a protestáns rendek befolyása alá került és a féltékeny protestánsok elér-
ték azt, hogy a fejedelem beleegyezzen a jezsuiták kitiltásába, akiknek 1588-ban el 
kellett hagyniuk Erdélyt. Kiegyensúlyozatlan, szeszélyes természetét többek között a 
jezsuiták irányába történő megnyilvánulásai is igazolják, ugyanis tettét hamar meg-
bánta és 1595-ben országgyűlési végzéssel hozza vissza a jezsuitákat és visszaadja 
nekik elvett birtokaikat is. A rendet támogatta utóda, Báthory Endre, aki lengyel 
bíborosból lett fejedelem, majd a román Mihály vajda is, akit a román történetírás  
„Vitéz” melléknévvel ruházott fel. Mihály uralma sem tartott azonban sokáig és 
Székely Mózes alatt, 1603-ban a felvadult protestáns nép a kolozsvári jezsuita kollé-
giumot és szemináriumot (az internátus korabeli neve) is feldúlta. Erdély helyzete a 
válságos évtizedet követően csak Bocskay István (1605–1606) uralma alatt stabilizá-
lódott, de a református Bocskay egész Erdélyből összegyűjtette kiutasította a jezsui-
tákat. A kiutasítást Rákóczy Zsigmond uralma alatt, a következő évben (1607) az 
országgyűlés is megismételte. 

A jezsuiták nyílt szereplése ezzel Erdélyben az egész fejedelemség fennmaradá-
sa alatt megszűnt létezni. A hivatalos kitiltás ellenére visszaszivároghattak, nem 
üldözték őket, világi-papi öltözetben jártak, iskolájuk fennmaradt Kolozsváron, a 
tanítók teljesen világias öltözetben jelentek meg. 

Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, amellett, hogy buzgó református volt, és sokat 
tett egyháza támogatása érdekében, nem felekezetekben, nem Erdélyben, hanem 
inkább összmagyarságban gondolkozott, és terveiben a magyarság katolikus részé-
nek is megvolt a maga helye. A jezsuitákat csak olyan esetben kívánta gyengíteni, 
amikor ez nagy eszmei ellenfelével, Pázmány Péterrel folytatott harcában sikert 
eredményezett, máskülönben a katolikusokkal szemben is jóindulatot és türelmet 
tanúsított. Az 1615 szeptember 7. október 13 közti országgyűlés a kolozsmonostori 
templomot megint visszaadta a katolikus egyháznak, A templomot főúri hívek segít-
ségével sikeresen restaurálták, újra megnyílt a kolozsmonostori iskola, ahová ismét 
tódultak a diákok, nem annyira a protestáns Kolozsvárról és környékéről, mint in-
kább a Székelyföldről. Bethlen, noha hivatalosan nem engedte be a jezsuitákat az 
országba, a kolozsmonostori iskolát anyagilag is támogatta, sőt az ünnepi istentiszte-
let alkalmából saját zenészeit rendelkezésükre bocsátotta.  
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Megint rosszabb időszak következett II. Rákóczy György uralkodása alatt. 1653-
ban ugyanis elkészült az erdélyi törvénykönyv, az Approbatae Constitutiones, 
amelybe belefoglalták – a katolikus főurak minden ellenkezése ellenére – a jezsuiták 
kiutasítására vonatkozó törvényt is. Több helyről hosszú időre el is tűntek, a ko-
lozsmonostori iskola azonban fennmaradt. Mikor II Rákóczy György szerencsétlenül 
végződött lengyelországi hadjáratát követően a szultán trónjától megfosztotta és a 
török meghódította Nagyváradot és környékét, Várad élére pasát nevezve ki. A je-
zsuiták, mivel kívül estek a város falain, attól féltek, hogy a török katonák elragad-
ják a nevelésükre bízott diákokat és ezért kérték, hogy iskolájukat a városba költöz-
tethessék, de hiába. Ez a helyzet Apafi Mihály fejedelemsége alatt fennmaradt, de 
Apafi halála és a fejedelemség önállóságának és szuverenitásának megszűnésével 
ismét szép napok következtek Erdélyben a katolicizmusra. 

A Habsburg-császárok a katolikus vallást támogatták birodalom-szerte, ott jut-
tatva előnyhöz a katolikus egyházat a protestáns felekezetekkel szemben, ahol csak 
lehetett. 1693-ban a katolikusok elvették az unitáriusoktól az óvári iskolát és temp-
lomot. Az iskolát elsőrangúvá fejlesztették. De nemcsak ebben merült ki tevékeny-
ségük, az uralkodó, de főképp a katolikus magyar nemesség támogatásával nagy 
építkezésekbe fogtak, ezek közül legjelentősebb a műemléknek számító templom. 
Volt birtokaikat is visszakapták, de tevékenységük kevesebb mint egy századon 
belül, minden eredményességük ellenére, véget ért. 1773-ban a pápa rendeletben 
oszlatta fel a jezsuita szerzetesrendet. 

Erdélyi vagyonukat az ekkor uralkodó Mária Terézia lefoglalta, de ugyancsak 
egyházi célokra kívánta felhasználtattatni. Kolozsvári oktatási intézményeiket to-
vábbra is működtette, azokba tanárokat rendelve. 1796-ban bízta kezelését a katoli-
kus püspökségre. Három évig, 1793–1796 között, még a volt jezsuiták tanítanak az 
iskolában, 1796-ban veszi át a piarista rend. 

A piarista rend szintén igen fontos tanító rend ekkortájt, alapítója, Kalazanczi 
Szent József 1558. július 31-én született Spanyolországban, ugyanabban az évben, 
melyben Loyolai Szent Ignác meghalt. Kitűnt jámborságával és nagy tudásával.  

Magyar területen a szepességi Podolinban telepednek meg a piaristák 1642-ben. 
Erdélyben először 1717-ben jelennek meg, a még ekkortájt nagyrészt szászok lakta 
Beszterce városában Iskolai tevékenységük viszont ebben a környezetben nem vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket , besztercei rendházuk 1878-ban meg is szűnt. 
1725-ben gróf Károlyi Sándor hívja meg őket családi birtokára, Nagykárolyba, a 
piaristák rá két évre telepszenek meg ott. III. Károly király 1736-ban bocsát ki alapí-
tólevelet, melyben szentesíti a piaristák Máramarosszigeten történő megtelepedését. 
1741-ben Medgyesen nyílt piarista iskola, 1750-ben az Aradhoz közeli Szentannán 
konviktus, melyet II József 1788-ban Temesvárra költöztetett. Ilyen körülmények 
között nem meglepő, hogy Mária Terézia a jezsuiták által eddig fenntartott kolozs-
vári intézményeket 1776-ban a piarista rend gondjaira bízta. A piarista iskola első 
igazgatója Pállya István, a kiváló szónok és drámaíró volt. 1850-ben szakad el vég-
leg az iskolától az akadémiai fakultás, mely Nagyszebenbe költözik. Az 1918-as 
évig az iskola nagyjából komolyabb problémák nélkül működött. 

Kiemelendő tény az iskolában tapasztalt etnikumközi tolerancia. A kolozsvári 
piarista kollégiumban tanult a román nemzetnek is több nagy fia, mint például Ioan 
Molnar-Piariu, Gheorghe Lazăr, Avram Iancu, Aron Pumnul. Már csak azért sem 
lenne propagandisztikus célokból ilyesmivel előhuzakodni, mert sehol sincs olyan 
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feljegyzés, mely szerint ezek a román etnikumú egyének valami okból kifolyólag 
fájó szívvel, megalázva hagyták volna ott ezt az iskolát.  

Az első világháborút követően az új, megváltozott helyzetben a kolozsvári kato-
likus iskola is, unitárius és református társaihoz hasonlóan, ugyancsak anyagi gondokkal 
küszködött, de sújtották mindazok a rendelkezések, amelyek protestáns társait is. 

Az iskolának a román oktatási törvénykezés szerzetesrendekre vonatkozó para-
grafusával is meg kellett küzdenie. Ez ugyanis előírta, hogy a szerzetesek fenntart-
hatnak iskolát, de abban kötelesek az állam nyelvén tanítani. A problémát a Státus-
nak a közoktatásügyi miniszterhez intézett felirata oldotta meg, melyben megfogal-
mazódott, hogy a többi mellett ez az iskola sem szerzetesi, hanem az egyházközség 
által fenntartott oktatási intézmény, és habár tanítanak ott szerzetesek, nem az ő 
működésük adja meg az iskola jellegét. A kolozsvári iskola mint ilyen az Erdélyi 
Római Katolikus Státus autonóm iskolája, az iskola fenntartója tulajdonképpen csak 
alkalmazza, fizetés fejében, a szerzeteseket. A miniszter el is fogadta a magyaráza-
tot, így az iskola jellegének meghatározásakor a tulajdonjog lett az irányadó. A 
helyzetet viszont végleg csak a Szentszék és Románia között kötött konkordátum 
oldotta meg, melyet Vasile Goldiş kultuszminiszter 1928 márciusában hozott nyil-
vánosságra. Ennek pontjai között ott található, hogy a katolikus egyháznak joga van 
elemi és középfokú iskolákat fenntartani a közoktatásügyi minisztérium ellenőrzése 
mellett, valamint a szerzetes rendeknek is joguk van saját iskoláiknak nyelvét meg-
határozni. Magyar szempontból olyan nevek fűződnek az iskolához, mint Pázmány 
Péter, Haller János, Apor Péter, Mikes Kelemen, Baróti Szabó Dávid, Petelei István, 
Passuth László, Kuncz Aladár, Domokos Pál Péter, Jósika Miklós, Bölöni Farkas 
Sándor. 

Valamivel későbbi, de szintén nagy hagyományú iskola a református kollégium. 
Kolozsvár református lakossága cseppet sem kevésbé büszke rá, mint a város katoli-
kus vagy unitárius közössége a sajátjára. Az iskola korábbi életéről, szervezetéről, a 
tanított tárgyakról nem maradt emlék, de azt tudjuk, hogy ebben kezdtek 1526 óta 
magyarul tanítani. 

Ezidőtájt Kolozsvár református közösségét szerénynek lehet nevezni, a XVII. 
század elején még istentiszteleteiket a reformátusok egy polgárház boltozatos kapu-
jában tartották. Ahhoz, hogy ez a helyzet állt elő, nagymértékben hozzájárult Dávid 
Ferenc térítő tevékenysége is. A református egyház csak Báthory Gábor fejedelem-
mé választását követően indul igazán fejlődésnek. Az 1608. szeptember 21–27. kö-
zött tartott országgyűlés felhatalmazza a reformátusokat arra, hogy Kolozsváron 
lelkipásztort és istentiszteletet tarthassanak minden háborgatás nélkül. Ugyancsak 
Báthory Gábor ajándékozza a reformátusoknak az Óvárban összedőlt templomot. 
Iskoláról legelőször 1610-ben esik szó, mikor ezen év december 10-én Báthory Gá-
bor a kolozsvári református egyháznak és iskolának ajándékozza a kolozsvári határ-
ról bejövő dézsma felét, 600 forintot, oly módon, hogy e jövedelem egyharmada 
legyen a papoké, egyharmada az iskola rektoráé, egyharmada pedig a tanuló ifjúság 
tartására legyen fordítva. Az iskola helyét pontosan nem tudjuk megállapítani, Török 
István egy 1634-ből származó levéltári adatra hivatkozik mikor azt állítja, hogy az 
óvári templom közelében volt. Sipos Gábor majd száz évre rá azt állítja, hogy a mai 
telefonpalota helyén állhatott. Bethlen Gábor, majd I. Rákóczy György alatt kitelje-
sedik a református egyház, ugyanis mind a két nagy fejedelem hívő református volt, 
mindketten legjobb tudásuk szerint fejlesztették Erdélyt és részt vettek a harminc-
éves háborúban is. 1638-ban, a háború végeztével, az 1638-as országgyűlés II cikke-
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lyében a rendek kifejezik azon óhajukat, hogy a Farkas utcai templom régi telkén a 
fejedelem „iskolákat, papoknak való házakat építtessen.” A református kollégium 
ezentúl elválaszthatatlan a Farkas utcától. Az 1620 előtt itt működő tanítókra vonat-
kozóan nincsenek feljegyzések, az első említett név egy bizonyos Bihari Benedek. 
Akihez az iskola története leginkább kötődik, az Apáczai Csere János. 

Apáczai életrajza mind a mai napig nem teljes. Hiteles arcképe nem maradt fenn, 
szüleiről sem tudunk semmit. Úgy tűnik, 1625-ben született, iskolázásának kezdetei 
gyaníthatóan ehhez az iskolához fűződnek. Azt sem lehet tudni, hány évesen kerül 
fel Kolozsvárra tanulni. Innen kerül a Bethlen Gábor alapította gyulafehérvári kollé-
giumba, majd az akkori erdélyi püspök, Geleji Katona István, felfigyelve kiemelke-
dő képességeire, 1648-ban küldi a kor fejlett államába, a virágzó Hollandiába tanul-
ni. És nem is akárhova: az utrechti akadémiára, amely akkoriban a protestáns világ 
legjelesebb iskolájának, a protestáns és polgári kultúra fellegvárának tartottak. Ut-
rechten kívül a franekeri, leideni, majd a harderwijki egyetemen tanult. Utóbbiban 
doktorált teológiából. Hollandiában nagyon tetszhetett neki a tanuláshoz való köny-
nyű hozzáférés, a tudományok gyakorlati alkalmazása, az anyanyelven történő okta-
tás. 1653-ban érkezik holland feleségével együtt Gyulafehérvárra, ahol logikát, reto-
rikát és görög nyelvet tanít. Tanártársa, Basirius Izsák veszélyes embert vélt felfe-
dezni Apáczaiban és mesterkedései révén sikerült elérnie, hogy ez elveszítse a feje-
delem kegyét. Apáczainak 1656. november 20-án II. Rákóczy György parancsára 
kellett távoznia Gyulafehérvárról, de átvette az újonnan épített kolozsvári kollégium 
igazgatását, melyet elvei gyakorlatba ültetésével rohamosan fejleszt. A magyar köz-
oktatás terén egészen újnak számított, sőt, a kortársak számára egyenesen furcsaság-
nak tűnhetett: az elemi oktatást anyanyelven kell kezdeni. Magyar egyetem és aka-
démia felállításán fáradozott, nagyrészt ehhez kapcsolódik másik nagy úttörő eszméje: 
ingyenes oktatás megvalósítását kívánta a tanítás minden fokozatán. Apáczai egyes 
célkitűzései mind a mai napig érvényes problémákat fedeznek és nem veszítették el 
aktualitásukat. 

A reformátusok, akárcsak a piaristák, szembeszálltak a kalapos király, II. József 
reformjaival is, amennyiben úgy érezték, hogy azok nem megfelelőek. A református 
kollégium szociális jellegét mutatja az a tény is, hogy a XVII. és XVIII. században 
az iskola növendékei nem fizettek tandíjat, csak lakdíjat, azt is keveset. Ezért is 
érintette kellemetlenül az iskolát II. József 1784. május 3-i rendelete, melynek ér-
telmében az örökös tartományok példájára a gimnáziumok, líceumok tanulói egész 
birodalomszerte évente 12 forint tandíjat fizessenek. 

A XIX. század folyamán az iskola relatív szegénysége megmaradt (relatív, mivel 
nem sikerült a tervbe vett átalakítások gyakorlatba ültetése, a ma is álló épület ebben 
a formájában 1810 óta áll fenn), ezért nagyon jól jött a környék református arisztok-
ráciájának támogatása és ez a helyzet fennmaradt egészen az első világháborúig. 
Erdély Romániához kerülését követően az anyagi nehézségek hatványozódtak, de az 
iskola meglétét nem fenyegették. A századok folyamán itt tanult a református neme-
si családok több nemzedéke: Bánffy, Bethlen, Kemény, Kendeffy, Teleki, Ugron, 
Wesselényi. De nemcsak az arisztokrácia iskolája volt a református kollégium, itt 
tanult ugyanis többek között Áprily Lajos, Kós Károly, Reményik Sándor, Szabó 
Dezső, Jékely Zoltán, Jancsó Elemér, Méhes György is.  

Meg kell említeni a három nagy kollégiumi könyvtárat, ugyanis mindhárom fe-
lekezet kollégiuma óriási értékű könyvtárakkal rendelkezett. A jó felszerelés, amihez 
a könyvtár is hozzátartozott, a századok folyamán presztízskérdéssé vált, így az 
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iskolai könyvtárakat állandóan fejlesztették. A könyvtárat több forrásból is lehetett 
gazdagítani: az iskola költségvetéséből erre a célra elkülönített összegből, valamint 
bőkezű pártfogók, volt diákok adományaiból. A XVI. század folyamán kétségkívül a 
jezsuitáké volt a legnagyobb erdélyi könyvtár. Alapjait egyrészt a Báthory István 
által összegyűjtetett, országszerte még fellelhető katolikus könyvek, másrészt a je-
zsuiták által magukkal hozott, a kor színvonalának megfelelő tudományos könyvek 
képezték. Nagy csapás volt az, hogy 1603-ban a könyvtár javarészt szétszóródott, és 
a katolicizmus háttérbe szorulásával együtt fejlődése is lelassult. 1773-tól újra fejlő-
désnek indult, a jezsuita, majd a piarista gimnázium keretében, 1948-ra már több 
mint ötvenezer kötettel rendelkezett. 

A legrégibb a három közül az unitáriusok könyvtára, melynek alapját az elűzött 
domonkosok könyvgyűjteménye képezte, ezt fejlesztették tovább folyamatosan. A 
XVII. század folyamán dúló háborúk alaposan megnyirbálták állományát, de a feje-
delemség utolsó éveitől számítva azonban fejlődése töretlen volt. 1948-ra több mint 
hatvanezer kötettel rendelkezett. 

A református kollégium könyvtárának fejlődése 1660-tól pontosan nyomon kö-
vethető. Az államosítás pillanatában több mint hatvanötezer példánnyal, ezek között 
is sok értékes régi nyomtatvánnyal rendelkezett. 

Jelen pillanatban mindhárom könyvtár állománya a kolozsvári Akadémiai 
Könyvtár állományát gazdagítja, arról, hogy visszakerüljenek eredeti tulajdonosaik 
birtokába, egyelőre szó sincs. 

A fiúiskoláknál jóval rövidebb múltra tekintenek vissza a leányiskolák, de ezek-
nek a fontossága sem elhanyagolható. 

Katolikus viszonylatban 1907-ben létesített Hirscler József érseki helynök a 
Monostori út elején elemi iskolát, óvodát és árvaházat, melyet I. Ferenc császár 
felesége, Karolina Auguszta emlékének szenteltek, ezért is kapta az Auguszteum 
nevet és amelyet – Kovács Attila szavai szerint – nyugodtan lehet a későbbi híres 
Mariánum gondolati elődjének tartani. 1910–1911. között építik az akkori Ferenc 
József úton (ma Horea) Hübner Jenő tervei alapján a kor legmodernebb erdélyi isko-
láját, 3 ha. területen; a lenyűgöző méretű épület el volt látva tornateremmel, erkély-
lyel, fürdőszobával és bentlakással. 1911. december 8-án szentelték fel a Fehér Ma-
donna névre hallgató intézmény épületét, mely viszont a Mariánum név alatt lett 
népszerű. A növendékek kezdetben egész Erdélyből jöttek. Az intézmény vezetői a 
Miasszonyunk apácák voltak. 1924-től az intézmény igazgatója Gyöngyösi Aurélia 
volt, a megnyitást követő első évtizedben a következő szekciók működtek: elemi 
iskola, polgári leányiskola, kereskedelmi lányosztályok, háziasszonyi képzés, leány-
gimnázium. 

1923-tól a felmerülő nehézségek miatt csak három szekció működött: az elemi, 
kereskedelmi szakközép és a gimnázium. 1940-től indult újra négy osztályos kép-
zésként a polgári leányiskola. Itt tanultak a kolozsvári értelmiségi élet olyan szemé-
lyiségei, mint Marton Lili és Bitay Ilona. 

A reformátusoknál is felmerült, még a tizenkilencedik század utolsó évtizedei-
ben az igény a szervezett nőoktatás szükségességére, de ezt hosszú ideig más irányú 
befektetések háttérbe szorították. A reformáció négyszáz éves évfordulójára tervezik 
a felsőbb fokú leánynevelő intézet felállítását, de ezt a háború megakadályozta. A 
Pap (ma Párizs) utca sarkán levő, e célra vásárolt telkeket a román állam lefoglalta 
és később helyére kórházat épített. Mivel az egyház több olyan épületét, mely az 
oktatást szolgálhatta volna, a román állam lefoglalta, ideiglenesen a református kol-
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légium épületében helyezték el a leányiskolát. Az ünnepélyes megnyitóra 1919. 
október 2-án került sor. A református kollégium felszerelését a lányok a fiúkhoz 
hasonló feltételek mellett használhatták, az oktatás délután folyt. A Közoktatásügyi 
Minisztérium nemsokára viszont ahhoz köti az intézmény nyilvánossági jogának 
megadását, hogy saját épülettel rendelkezzen és a tanítás délelőtt legyen. Egy pár 
évig nyilvánossági jog nélkül működött, míg a lelkészi telkekből erre a célra, a Ki-
rály utca sarkán elkülönített telken Moll Elemér tervei alapján el nem készült az új 
épület. 1926. május 30-án történt az alapkőletétel, ez az iskola emléknapjává vált. 
Időközben megszűnt a szászvárosi református kollégium, ennek felszerelése átkerült 
a leánygimnázium tulajdonába. Az új épületben az oktatás megszakítás nélkül folyt. 

A magyar unitárius egyház vezetőségének fejében is körülbelül a XIX. század 
utolsó évtizedeiben jelent meg az önálló leányiskola gondolata, de gyakorlatba ülte-
tésére a világháború végeztéig kellett várni. Az Unitárius Leányotthont kezdetben a 
kollégium épületében rendezték be, a kezdeti 11 növendék közül 8 unitárius vallású 
volt. A növendékek száma hamar növekedett, 1923-ban már 56 növendékről lehet 
beszélni. Mivel azonban a tanügy-minisztérium megtiltotta a vegyes a fiúk és lányok 
együtt tanítását, új épületbe kényszerülnek át, amiben az iskola 1948-ig, az államosí-
tás pillanatáig működni fog. 

Habár nem tekintenek vissza ilyen fényes múltra, itt kell megemlékezzünk a ko-
lozsvári, nagyrészt magyar ajkú zsidóság iskoláiról is. Kolozsváron a zsidó iskolák 
megnyitására Erdély Romániához kerüléséig, egész az 1920-as évig kellett várni, 
amikor is a kolozsvári zsidóság az elvek szintjén elég megosztottnak számított. Az 
ortodox hitközösség 1920-ban fiú-, a neológ hitközösség pedig leánygimnáziumot 
nyitott, de a két iskolát közösen tartották fenn. Az erdélyi zsidó kisebbség magatar-
tása azonban sehogy sem tetszett a mindenkori királyi Románia hatóságainak, ame-
lyek óriási erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a zsidóság, ha már nem 
románosodik el, lehetőleg el se magyarosodjon. A zsidó iskolákban nem tanították a 
magyar nyelvet, csak a románt és a hébert. Mivel azonban a zsidó gimnáziumok 
egész Erdély területén harcot folytattak a magyar nyelv használatának jogáért, a 
kormány az 1927-es évben mindkét kolozsvári iskolát bezáratta. Különösen a neológ 
zsidók, akik erősen magyar érzelműek voltak, tiltakoztak a román nyelv használata 
ellen, mely helyett a magyart szerették volna használni, de mindhiába. Csak 1940-
ben, Észak-Erdély Magyarországhoz történő csatolását követően változik a helyzet, 
amikor október 8-án Kolozsvárra látogat Hóman Bálint közoktatásügyi miniszter, 
aki Moshe Carmilly-Weinberger, a neológ hitközség főrabbija kérésére engedélyt ad 
a fiú-és leánygimnáziumok újonnan történő megnyitására, melyek 1944 tavaszáig 
működnek. Habár a Holocaust során sok kolozsvári zsidó pusztult el, sokan költöz-
tek Kolozsvárra Dél-Erdélyből, így ismét érdemes volt az iskolát megnyitni. Így 
harmadszorra is megnyílt a Tarbut, de csak 1948-ig tudott ez is működni, a többi 
felekezeti és magániskolával egyetemben. Ha megnézzük az iskolák iktatókönyveit, 
érdekes dolgokra lehet felfigyelni. Először is, a tanulók zsidóknak és román állam-
polgároknak vannak feltüntetve. Van sok gyerek, akinek nemcsak neve, hanem szü-
letési helye függvényében is román anyanyelvűnek tűnik, de szép számmal akadnak 
olyan gyermekek is, akinek születési helye Budapest vagy valamilyen erdélyi hely-
ség, családnevük pedig kimondottan magyar, mint például: Erdős, Kálmán, Bernáth, 
Jakab, Salamon, József stb. 

Minden felekezeti iskolát viszont, akár nemrég alapítottat, akár fényes múltra 
visszatekintőt, az 1948-as reform megszüntetett. 
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Irodalom 
A kolozsvári ev. ref. Collegium története Írta Török István dr. Kiadja a Collegium elöljárósága. 

Kolozsvár 1905 Stieff Jenő és társa könyvkiadó intézete. I kötet 5 o. 
A magyar Unitárius Egyházi Főtanács 1923. nov 3-4 napjain Kolozsvárt tartott ülése jegyzőköny-

ve. 1923. Nyomatott. Korvin Könyvnyomdai Műintézetben. Cluj-Kolozsvár. 30 o. 
Bíró Vencel: A kolozsvári római katolikus főgimnázium története. A kolozsvári piarista öregdiák-

ok emlékkönyve. Szerkesztette Reisinger László András és Kosztin Péter A kolozsvári Piarista 
Öregdiákok baráti körének kiadványa. Kolozsvár. 1992 31 o.  

Bodor András: A vallásszabadság és a kolozsvári unitárius iskola. Keresztény Magvető 99 évfo-
lyam. 1 szám. 1993. 40 o. 

Carmilly-Weinberger Moshe: A zsidóság története Erdélyben (1623-1944). Budapest. MTA 
Judaisztikai Kutatócsoport. 1995. 188 o. 

Deák Árpád: A kolozsvári református leánygimnázium története. A Kolozsvári Apáczai Csere 
János líceum évkönyve 1990-1991. 6 o. 

Domokos Pál Péter: Rendületlenül Márton Áron Erdély püspöke. Eötvös kiadó, Szent Gellért 
egyházi kiadó. 88 o. 

Jelenits István: A piaristák oktató-nevelő tevékenysége. Piarista… 9 o. 
Fodor László: Apáczai Csere János jelentősége az erdélyi magyar nevelés történetében. A kolozs-

vári Apáczai Csere János elméleti líceum évkönyve, 1999-2000. 10-11 o 
Fondul Liceul Evreiesc Tarbut. Anul 1948. 168/39 Arhivele Nationale Cluj 
Fontes Rerum Transylvanicarum Tomus I. Epistolae et Acta Jesuitarum Transylvaniae temporibus 

principum Báthory. Budapest. Typis societatis Athenaem Typographicae 1911. 1-2 o.  
Gaál György: Múzsák és erények jegyében. Dolgozatok Erdély unitárius múltjáról. Kiadja az 

Unitárius Egyház. Kolozsvár 2001. 11 o.  
Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története ( 1958–1900). Minerva Irodalmi és 

Nyomdai Műintézeti rt. nyomása. 1935. I kötet. 7 o.  
Graaf, Henk van de: Apáczai Németalföldön. Apáczai. líceum évkönyve, 1995-1996, 6 o.  
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. 2001. Osiris kiadó. Budapest. 206 o. 
Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Kritérion könyvkiadó. Bukarest. 1977 
Kathona Géza: Erdélyi unitárius tanulók külföldön 1711-ig. Keresztény Magvető. 1979. 30-36 o. 
Kolozsvári iskolák éltetői. Szerkesztette Szőcs Judit. Studium Kiadó. Kolozsvár. 1996. 5 o. 
Kovács Attila: A kolozsvári Marianum államosítása. Kézirat. Kolozsvár 2001. 2 o 
Liceul de fete romano-catolică “Marianum”.Cluj. Inventar 106. 620. Scurt istoric: Prof. dr. Gaál 

György. Cluj-Napoca. 10 septembrie 1984 
Martin D. W. Jones: The Counter reformation Religion and Society in early Modern Europe. 

Cambridge University Press. 1995. 37 o. 
Patay József: A piarista rend keletkezése és elterjedése. Piarista öregdiákok..12-18 o. 
Reisinger László: A piarista rend Romániában. Piarista öregdiákok… 9-10 o. 
Sipos Gábor: A kolozsvári református iskoláról. A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líce-

um évkönyve. 1993-1994. Kolozsvár, 1994. 
 

 
 

 


