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Aki figyelmesen végigolvasta az októ-
beri Erdészeti Lapokban a soproni tan-
évnyitóról írt tudósítást, nem kerülhette
el figyelmét dr. Madas András szemé-
lyes hangú levele, melyet dr. Mészáros
Károlyhoz, az Erdõmérnöki Kar dékán-
jához írt. Levelében nem leplezett meg-
hatottsággal és elégedettséggel írt arról,
hogy az egyetem Erdõmérnöki Kara ki-
emelt figyelmet szentel a határon túli
magyar oktatásnak, oktatóknak, mely-
nek különféle kitüntetésekkel adja ta-
núbizonyságát. Külön említette Bartha
Pál erdõmérnököt, aki a kitüntetésével
járó pénzjutalmat (50 000 Ft-ot) a nagy-
enyedi Bethlen Gábor kollégiumnak
ajánlotta fel.

Bartha Pált október elején elkísértem
Nagyenyedre, hogy az Erdészeti Lapok
is jelen legyen a bensõséges átadáson.
Szõcs Ildikó igazgató asszony fogadott
bennünket a patinás épület igazgatói
irodájában. Elmondta, hogy jó helyre
került az adomány, mert a közel 400
éves kollégiumban bizony van helye. 

Az oktatási intézmény a kilencvenes
évektõl nyerte vissza kollégium jellegét,
megerõsödött a magyar sziget a megye
román tengerében. Járnak ide diákok Er-
dély minden vidékérõl. Az idei évtõl
háromlépcsõs oktatást indítottak. A
Babes–Bólyai Egyetem Tanítóképzõ
Fõiskolai Karát indította el. A nyolcszáz
diákból százhatvan bentlakó. Az igazga-
tó asszony kitért arra, hogy felekezeti
oktatási irányba szeretnének elmozdul-
ni, amitõl lényegesebb anyagi biztonsá-
got remélnek.

Kónya Mária, kollégiumi igazgatóhe-
lyettes kalauzolt végig a nagyhírû kollé-
giumban, amelyet Gyulafehérvárról köl-
töztették 1662-ben Nagyenyedre. Kez-
detben Bethlen János palotájában mûkö-
dött, majd 1680-ban költözött a mai he-
lyére. Megtudtuk, hogy az ó-kollégiumot
(Bagolyvár) 1775-ben I. György, angol
király és az anglikán hitközség 11 000 £-
nyi pénzadományából építették. 1849. ja-
nuár 18. éjszakáján a román móc
felkelõk serege feldúlta a várost, 800 ha-
lottat hagyva maga után, akik a vár észa-
ki falánál lévõ tömegsírban vannak elte-
metve. Az odalátogató – sajnos – az
eseményrõl feliratot nem talál, csak egy
kõtáblát, rajta az évszámmal és az

emlékezõk nemzeti színû szalagjaival. A
dúlás a kollégiumot sem kímélte, a sere-
gek felégették az épületet és kirabolták
értékeit. Elpusztult a könyvtár és a levél-
tár teljes állománya, melyet Mikó Imre
gróf 1850-tõl újított fel saját könyvtárából.
Egy 1474-bõl származó õsnyomtatvány
megkerülésének története szinte mesébe
illõ. A kollégium egyik tornatanára a nyu-
gati havasokba kirándult diákjaival. Arra
lett figyelmes, hogy egy móc asszony a
kecskefejõ székét egy könyvvel magasí-
totta. Kiderült, hogy a fejõ asszony az
õsnyomtatványon ült. A tanár elkérte,
amit oda is adtak, és így került vissza ere-
deti helyére, a kollégium könyvtárába. A
leleten felbuzdulva tovább kutattak a
környéken, de sajnos többet nem talál-
tak. 

Bekukkantottunk az 1896-ban
épült tornaterembe, ami ugyancsak
megérett a felújításra, hiszen faburko-
lata mögül a könnyezõ házigomba
kandikál ki itt-ott. Ferencz Sándor
tornatanár éppen órát tartott. Az isko-
lamúzeumban láthattunk eredeti pa-
dokat, õsi fizikai és matematikai
szemléltetõeszközöket, 1872-ben ké-
szült földgömböt, és a régi, repedt,
1891-ben készült kollégiumudvari ha-
rangot. Sok-sok pótolhatatlan értéket,
régi, letûnt korok – de nemzettuda-
tunknak fontos – tárgyi emlékeit, me-
lyeket feltétlenül meg kell menteni.
Ezzel a szándékkal egyetért Szõcs Il-
dikó igazgató asszony éppúgy, mint
Bartha Pál adományozó, akit a látot-
tak megerõsítettek abban, hogy jól
döntött, amikor a szerény, adomány-
ként jelképesnek mondható összeget
a kollégium számára felajánlotta.
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