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Az oktatas helyzete . 
Haromszeken a szekely 
hatarorseg koraban 
(1764-1848) 

(Kivonat) 
A szekely hatâr6rseg idejen (1764-1848) 
a katonak elete a sziiletest61 a halalig el
len6rzes alatt allott. Ez al61 nem kepezett 
kivetelt az oktatas teri.ilete sem. 
Alapfoku iskolâk elvegzeset szorgalmaz
tak, de ennel tobbet nem engedelyeztek. 
Sepsiszentgyorgyon es Kezdivasarhe
lyen katonai jellegu altiszti kikepzest biz
tosit6 iskolak mllkodtek. 

A szekely diâkok tanulasanak evszazadok 
folyaman kialakult rendjeben ki.ilonleges valto
zâst hozott Maria Terezia uralkodasa idejen, 
1764-ben a hatâr6rseg megszervezese. A ketfeju 
sas a kett6s iskolapolitika szimb6luma is lehetne. 
Azokat a târsadalmi retegeket, amelyeknek szllk 
munkateriiletet szantak, a funkci6 jobb betoltese 
erdekeben alacsony fokon szivesen iskolaztattâk, 
sat erre ra is kenyszerittettek, de azt mar nem vet
tek j6 neven, ha fels6bb tanintezetek vegzettjei
kent magasabb szintekre tOrtek fel , ami vegi.il is a 
katonai fennhat6sag al61 val6 szabadulast jelen
tette volna. A hatâr6rsegbe sorozott szekelyek 
rabsagânakjelkepeve valt, hogy a fiatalokat min
den er6vel meggatolni igyekeztek, nehogy fels6 
iskolaba iratkozzanak, vagy eppen kiilfoldi egye
temre kijussanak es igy kiszabadulhassanak a 
General Commando karmaib61. 1 

A harmadik szazad parancsnoka, M6SA 
kapitâny 1777. marcius 6-an Telegdi-Baconb61 

teszi kozze parancsat mindazon szill6k szămâra, 

akiknek iskolaskon1 gyerekei voltak: a szekely 
katonak gyerekei kozi.il senkinek tanulni. polgâri 
vagy mas szolgalatra kimenni a regimeni enge
delme nelki.il nem volt szabad. Megis tobben 
semmibe veve a rendelkezest kinn tart6zkodnak, 
engedelem es uti igazolvany nelki.il vândorolnak 
az orszagban. Olyanok is vannak, akik egyszer 
kertek engedelyt a kollegiumban val6 tanulâsra, 
de ha egyszer kimehettek, tobbe vissza nem jot
tek uj engedelyert, holott j6l tudtak, hogy ez csak 
egy evre ervenyes. Az ilyenekkel eddig irgalma
san bantak, de ezutân maskeppen lesz - hangzik a 
fenyegetes . Tudtara adtak minden szekely kato
nanak, hogy a fenti parancsolatot jobban tartsâk 
be, mint eddig tettek, engedely nelkiil kollegium
ban val6 tanulasra, papsagra, tanit6sagra, civil 
vagy mas ember melle kimenni ne pr6balkozza
nak. Mindazok, akik a kozzetetel utani parancs 
ellen vetenek, olyan bi.intetesben reszesiilnek, 
mint a szokevenyek. Azok a katonak, akik el sze
retnek keri.ilni a sulyos bi.intetest, minei hama
rabb sajat j6szantukb6i jojjenek haza utazasi en
gedelyt kerni, mert ha erre nem lesznek hajlan
d6k, elfogjak es er6szakkal hozzâk majd haza 
6ket. A parancs tudomasul nem vetelevel senki 
magat ne mentegethesse, minden · helysegben a 
rendeletet a kommunitâs jegyz61conyvebe frjak 
be, a kaplarok pedig gyujtsek bssze a falut, es 
mindenki jelenleteben egymasutân haromszor ol
vassak fel. A tobbszori fenyeget6zes, az utasitas 
altalanos kozzetetele bizonyitja a benne foglaltak 
iranti szigoru elvarasokat. 

A fels6bb foku iskolaztatâssal kapcsola
tosan jellemz6nek tekinthet6 BORBATH Anna 
olaszteleki ozvegy papne kollegiumba jar6 fia
nak az esete, aki bar beteges volt, 1789-ben haza 
parancsoltâk a katonai szolgalat teljesitesere. A 
ketsegbeesett anya fianak tovabbi boldogulasa 
erdekeben mindenre kepes volt, „a k'atonasag vl
selesere, jobb hasznosabb es sokkal kemenyebb 
ifjat fogadtam orbkbs jussal, tanul6 fiam helyett 
katonânak", remenyet fejezven ki, hogy a kato
nai hat6sag elfogadja es beleegyezik ebbe a cse
rebe. A valaszlevelben MARTINI ezredes aggo
dalmanak adott hangot, hogy SZAB6 J6zsef fo-
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gadott katonat, jobbagyrendtJ leven, csak abban 
az esetben fogadhatjâk be a hatarorok koze, ha a 
foldesura orokosen lemond r6la, es felszabaditja 
a jobbagysag a161. Ez a pelda is igazolja, hogy a 
magasabb iskolaban val6 tanulas engedelyezese
nek hivatalos elintezese szinte lehetetlen volt, 
mert vajon hany sziilo volt kepes arra, hogy ta
nulni vagy6 gyereke helyett, ki tudja milyen 
anyagi aldozat arau, mas szemelyt allitson 
katonanak2. Ezert a tăbbseg a konnyebben kivi
telezheto lehetoseghez folyamodott: az engedely 
nelki.ili eltavozashoz. . 

A katonatisztek magukeva teve a biroda
lom nemetesitesi torekveseit a szekely gyereke
ket mindenaron nemeti.il akartâk tanitani, elege
detlenek Jeven a felekezeti iskolakban foly6 tani
tassal, ki.ilOnoskeppen pedig az itt foly6 nyelv
oktatassal. Ezt az allaspontot ti.ikrozi egyebkent 
az erdovideki masodik szazad 1817-ben kelt pa
rancsa is: „A compania helysegeinek eloljar6i
hoz. J61 emlekezhetnek kegyelmetek, mely atyai 
m6don serkentgette a nagysagos brigaderos ge
neralis ur a szi.ilOket a conscriptio alkalmatossa
gaval, hogy gyermekeiket normalis nemet osko
laba tanitassak es a kollegiumokt61, ahol semmit 
sem tanulnak, aminek jovendo katonaeleti.ikben 
hasznat vehetnek, amennyire csak lehet azokat 
eltavoztassâk. Arr61 is j61 emlekezhetnek, hogy a 
nevezett conscriptio alkalmatossagaval vilagosan 
tudtukra adatott, hogy a General Commando en
nek utana csak, igen szi.iken fog szabadsagot adni 
a grenizerbeli gyerekeknek ki.ilso kollegiumokba 
menetelekre, amelyekbol utoljara az kovetkezne, 
hogy csak a nyomorultak es a szolgalatra alkal
matlanok maradnanak idehaza." 

Az ido mulasaval valamit enyhi.ilt a kato
nai szigor a tanulni vagy6 katonakoteles ifjak 
i.igyeinek elbiralasaban. 1821-ben Kolozsvarr61 
BANFFY kormanyz6 leiratab61 megtudni, ·hogy 
s6LYOM Janos es GABOR Janos csiksomly6i 
girnnaziumba jar6 hi\romszeki illetosegtJ tanul6-
kat eroszakkal eltavolitottak az iskolab61, Ok vi
szont nem szândekoztak hazaterni, hanem inkabb 
bujdosasra adtak a feji.iket. A kormânyz6 tovabb 
tanulasuk mellett emelte fel a szavat, rnegjegyez
ven, hogy ezentul a szekely ifjak, a fennall6 fel-
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s6ob rendeletek ellenere az iskolai tanulast61 
ne tiltassanak. „Azon ket ifjat, ha azon szekbe:. 
megtalaltatnek a felbe szakasztott oskolai tanulâ
suk tovabbi folytatasa vegett honukba visszau -
sitani el ne mulasszak."3 - hangzik a fohivataln 
utasitasa. 

A tanulashoz val6 jog garantalasa a 19 
szazad dereka tajan mar az ezredparancsnoksae 
alta! is elismerest nyert. 1846-ban SOMBORJ ez
redes teszi kozze rendeleteben „hivatalos barat
saggal kozli ezen ezred, hogy a szekely katona if
jaknak az 1824-es legfels6ob rendelţt ertelme 
szerint a tanulasra szabadsagot enged, de koteles 
ellenben arra i.igyelni, hogy a katonai szolgalat es 
minden alatta levo szekely csalad altal erejehez 
kepest hordoztasson. '>4 

A 19. szazad elso evei sok kesertJseget 
hoztak a szekely diâk ifjusagnak. Nemcsak a ta
nul6kat, hanem csaladjukat is sokat hi\borgatjâk. 
1802-ben az erdovideki reformatus es unitarius 
eklezsiâk kozosen panaszoljâk, hogy a katonasag 
az ifjusagot eroszakosan elrekeszti a tovabbtanu
last61. A hatarori katonasag a maga rendjen szin
ten panaszkodik az igazolatlan eltavozasok miatt. 
1807-ben peldaul a Fohadivezerseg azt teszi sz6-
va, hogy szamos katonakoteles ifju tovabbtanula
si jog cimen eltavozik otthonab61, es az ezred en
gedelme nelki.il papi, szerzetesi palyat vagy vila
gi hivatalokat foglalnak el. A katonai hat6sag 
senkit sajat sorsanak boldogulasat61 nem szan
dekszik megfosztani, viszont arra is felhivja a fi
gyelmet, hogy eltavozas eseten mindenkeppen 
szi.ikseges az ezredparancsnoki beleegyezes.5 

A kollegiumokban tanul6 szekely diâko
kat eleve potencialis szokevenyeknek tekintettek, 
es ehhez merten bantak veli.ik. A szekely hatârori 
szervezet bizonyos mtJveltsegi szintet mar onma
ga termeszetebol kovetkez6en megkovetelt. A 
kikepzest is megkonnyitette, ha a katona tudott 
irni es olvasni, a helybeliekbOI kikeri.ilo tisztek
nek es altiszteknek pedig a rajuk bizott alegyse
gek puszta adminisztralas amiatt is szi.iksegi.ik 
volt erre. Termeszetes tehi\t, hogy a korabban 
mar kiepi.ilt szekelyfoldi falusi iskolahi\16zatot a 
katonai vezetes nem igyekezett elsorvasztani, ha
nem eppen a maga j61 felfogott celja erdekeben 



galmazta, hogy a hatâror sziilok gyerme
rcndszeresen kiildjek iskolaba.6 BIT AI Pe

videk igazgat6 esperese 1797-ben a fO
c::r::s:ml!esterhez irt beadvanyaban panaszkodik 

gyermekek beiskolâzâsânak nehezsegei-
keri a katonai parancsnoksâgot, hogy se

. "'ere Iegyen az ifjak iskolaba kiildeseben. 
ornagy az erdovideki zâszl6alj pa

ka 1798-ban arr61 rendelkezik, hogy min
val6 gyermek iskolâba jarjon. BARITZ 

gy a harmadik szâzad reszerol figyel
ti a sziilOket, hogy aki gyermeket nem 

iskolaba kiildeni, azt a companiahoz 
roba zarjak, minden raportkor az altisztek 
olamesterektol hozzanak jelentest, hogy 

~ gyermek tanul, es kik azok a sziilOk, akik 
akarjâk gyerekeiket iskolaba jaratni. 

:\RTHA kapitany 1804-ben a mâsodik szâzad 
-eben intezkedik: „minden stâtusban legna-

- bb szamadas alatt parancsoljâk meg a sta-
commandansok az atyak es anyaknak, hogy 

t esztendosăn feliil va16 năvendekeket, mind
az iskolaba feladjâk legkemenyebb biintetes 

att, mely sziilăk ezt nem teljesitik az olyattent 
m.indjart feladjak, hogy mi okb61 nem akarja 

ereket tanitatatni es a companiahoz arestom 
alatt bekiildeni parancsoltatik." 1819-ben a lelki
pâsztorok panaszât olvashatjuk a jegyzokănyv

ben arr61, hogy nemely szii!Ok azert nem kiildik 
fiaikat iskolaba, mert sajnaljak az iskolaztatâssal 
jâr6 csekely kăltseget. LEOPOLD kapitâny 
1832-ben Szârazajtâr61 rendelkezik, miszerint 12 
eves korig a gyalog reszen levo iskolakăteles fi
uk es lanyok nevet a papokt61 irjâk ki; es a sza
zadparancsnoksaghoz kiildjek be. A szii!Oket vi
lagositsâk fel a tanulas sziiksegessegerol, mert a 
jovo Mten szâzadparancsnoki ellenorzes soran 
az iskolâk latogatâsara is sor keriil, es ha egy 
gyerek is hianyozni fog az iskolab61, ezeknek 
sziileit kemenyen megbiintetik. ZAJZON fOhad
nagy 1834-ben a falusi parancsnokokat utasitja, 
hogy ellen6rizzek a 6-12 eves fiuk es lanyok be
iratkozasat az iskolaba, mert november elsejetc51 
senki semmi szin alatt onnan el nem maradhat. 
Mulasztâsok eseten a szazadparancsnoksag ugy a 
sziilOket, mint a falusi parancsnokokat kenytelen 

lesz megbiintetni, es az ezrednek is tovabb jelen
teni - sz61 a fenyegetes. 

A katonasag szempontjab61 nemcsak az 
ifjak beiskolazâsa volt lenyeges, de hangsulyt 
fektettek az iskolai oktatas szinvonalâra is, mert 
nem volt mindegy az, hogy az 5-6 eves iskolai 
idoszak alatt a jăvendo katona a betuvetest, olva
sast es szâmolast milyen mertekben sajatitja el. 
DIVIKI . ornagy 1804-ben ezzel kapcsolatosan 
tolmacsolta az ezred elvarâsait: „A nemes briga
derost61, most egy kemeny parancsolat erkezett, 
mely szerint tudni kivânja, hogy a tanul6 ifjak 
hol tart6zkodnak, hogy tanulnak es a kiraly es a 
felsobbseg parancsolatja szerint a katonai rend
tartâst megtartjâk-e vagy nem, vagy pedig tanu
las helyett egyebbel tăltik idejiiket, erre nezve a 
compania commendans uraknak parancsoltatik, 
hogy az itten kiildend6 formulâris szerint a tanu-
16knak holletiiket es magaviseletiiket a nemes re
gimenthez bekiildjek." 

Az oktatâs es neveles azonban nemcsak 
az iskolamesterek feladata volt, a sziil6ktc51 is 
megkăveteltek, hogy gyermekeiket vallasos, er
kălcsăs, csaszarMI szellemben neveljek. 
PETROVITS kapitâny 1815-ben a masodik sza
zad reszerol tovabbitja az ezredparancsnoksag 
nemtetszeset az ifjak viselkedese miatt, es a szii
loi neveles hatekonyabba tetelet szorgalmazza. 
„Nagyon megromlott a j6erkălcs, mely draga 
kincs, minden tăkeletessegiink Ianca, minden 
boldogsagunk napfenye". A Kompania nem ttlr
heti, nem vârhatja a helyzet megjavulasat, ezert a 
parancsnokok intsek meg az anyâkat es apâkat, 
hogy gyermekiiket ne hagyjak kâromkodni, er
kălcstelenkedni, rossz helyekre jârni. A falusi 
parancsnokok kiserjek figyelemmel az ifjak vi
selkedeset, es a megatalkodottak sziileit a Kom
pâniahoz testi biintetes vegett kiildjek be - az uta
sitâs ertelmeben. Ugyanabban az evben a FOha
divezerseg es FOkormanyszek is rendelkezik, 
mely szerint a falusi parancsnokok kătelessege a 
gyermekek iskolaba jârasat ellen6rizni, ugyanak
kor a szii!Ok gyerekeiket istenfelelemre es j6sa
gos cselekedetekre neveljek, az elăljâr6kat es az 
idosebbeket becsi.ilni es tisztelni tanitsâk, „es 
minden erkălcstelensegtOI elfogjâk, mert nem 
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azert visei szekely nevet, hogy nemtelentil , 
szemtelentil, hanem nemesi.il viselkedjek." 

A katonai neveles es iskolâztatăs az ezre
dek teri.ileten felâllftand6 olyan iskolak letesi
teset kăvetelte meg, amelyek elsosorban a kato
nai es a nemet nyelvi ismeretek elsajâtitasâra fek
tettek a hangsulyt. Ilyen megokolasb61 szervezik 
meg Sepsiszentgyărgyăn es Kezdivasarhelyen a 
katonai nevelo rendhăzat. Ezekbe az iskolakba 
jar6 fiatalok azonban csak altisztek vagy alacso
nyabb rangu tisztek lehettek. II. J6zsef nemetesi
tesi tărekveseinek megfeleloen Sepsiszentgyăr
gyăn mar 1785-ben nemet iskolât âllitanak fel. 
Az iskola azonban răvid eletu volt, hagyomâny 
szerint II. J6zsef halala utăn nemsokara meg
szunt. Kesobb ujra talalunk nemet iskolât, de azt 
mar a katonaskodasra kenyszeritett szekelyek 
epitettek es tartottak fenn. TANARK kapitany 
1817. julius 26-i parancsab61 ertesi.ili.ink az isko
la megszervezesenek gondolatar61: „Hogy pedig 
a szi.il61mek j6 m6djuk legyen a gyermekeknek 
idehaza va16 tanitâsâban megpedig olyan oskola
ban, melyben olyan tudomanyok es nyelvek ta
nittatnak, melyek âltak az ifju a katonai szolga
latban tisztessegre es szep szerencsere lephessen, 
tehăt arra hatărozta magât a nemes regiment,· a 
szekely huszarregimenttel egyetertoleg, hogy 
Sepsiszentgyărgyre egy tăkeletes normalis ne
met oskola âllittassek fel, melyben az ifjak ne 
csak a nemet nyelvet, hanem mindazon tudomâ
nyokat is tăkeletesen megtanulhassak, melyek 
egy pallerozott hadi al- es fOtisztben megkivân
tatnak. Ezen nemes celnak eleresere legelso 
szi.ikseges eszkăz az, hogy egy alkalmatos es de
rek oskolahâz epittessen, minthogy pedig ezen 
epi.ilet egyedi.il a grânicbeli szi.il61mek es ifjaknak 
hasznara es kipallerozasara fog szolgâlni, tehăt 
igazsagos dolognak latja, mint a generalcoman
do, mint pedig a nemes regiment, hogy minden 
regimentbeli helyisegek azon oskolanak felepfte
seben munkâs segftseggel legyenek, erre val6 
nezve szabadsagukra hagyatik a helyisegeknek 
azt maguk kăzătt elvegezni es meghatărozni, 

hogy micsoda, mifele es mennyi segedelemmel 
kivânnak szolgalni ezen nevezett kăzkatona os
kolanak felepitesere." 

6 

A sepsiszentgyărgyi normalis iskolz -
amint akkor neveztek - negy osztălyb61 âllott. .--.... 
elso osztâly ket evfolyamra oszlott. Az als6 -
szebe olyan gyermekeket vettek fel, akik se 
fele ismerettel nem rendelkeztek, az elso fe!s: 
evfolyamra csak azok iratkozhattak be, akik mK 
az als6 reszben a nemet olvasâst es a negy alllJ>
muveletet elsajatitottăk, mert a tannyelv csak ne
met volt. A tantervben a kăvetkezo tantargyat 
szerepeltek: vallâs, frott es nyomtatott betllk ol
vasasa, szep- es helyesiras, szamtan fejben es 
tablan, făldrajz, fogalmazas, alattval6i kătelesse

gek, meh- es gyi.imălcstermesztes. Naponta negy 
6rât tanitottak, csi.itărtăk szi.innap volt. Mfg a 
kezdivâsârhelyi katonaiskola 1848-ban meg
szunt, a sepsiszentgyărgyi 1850-ben ujraindul t, 
mi tăbb, a kezdivâsârhelyi megszi.intetett iskola 
tanft6inak attelepi.ilesevel, megerosădătt. Ett61 
fogva a tanitas a nemet nyelv kivetelevel mar 
magyarul tărtent. Ez az iskola 1872-ig 
mllkădătt.8 

A sepsiszentgyărgyi iskolar61 sz6lva BE
NEDEK Elek ezeket frja: „Vaia pedig az ătvenes 

evekben Sepsiszentgyărgy vârosâban egy nemet 
iskola, normaiskolanak hivjak, tăbb a falusinâl , 
kevesebb a kollegiurnnal. Kituno iskola lehetett, 
ket-harom esztendot jartak ide a fiuk es folyeko
nyan diskurâltak nemeti.il. Ki.ilănăsen nagy sulyt 
vetettek a szamolasra mega szepfrâsra." 

A sepsiszentgyărgyi katonai iskolaval 
egyidejUleg megindul a kezdivasarhelyi neve16 
rendhaz epitese is. Erdelyszerte kiterjedt gyujtest 
szerveztek a penzi.igyi alapok eloteremtesere. A 
masodik szekely gyalogezredben levo katonâk 
peldaul 17 .523 forintot szantak az epitkezesre. A 
kezdivâsarhelyi Hatarorvideki Fonorrnâlis lskola 
rangban a sepsiszentgyărgyi elott âllott. Negy 
osztălyb61 tevodătt ăssze, a tanit6kat a becsi ud
vari tanacs nevezte ki. Tantargyak: vallas, magyar 
es nemet olvasas, nemet nyelvtan, helyes- es 
szepfras, fogalmazâs , szâmolas fejben es tablan, 
mertan, făldrajz, terrneszetrajz, epfteszet, meh- es 
gyi.imălcsterrnesztes. Ki.ilănăs figyelmet szentel
tek a kezdivasarhelyi ezred mintegy hat holdnyi 
gyiimălcseszeti mintaparcellăjanak. Ebb61 a kert
bol iiltettek be a kărnyekbeli tiszti szâllasok kert-



minosegu gyi.imi:ilcsfakkal. A meheszet 
-~·...W,eltetesere es elterjesztesere szinten kiva

t forditottak. A tanit6-jelbltek ki:ize olyan 
' eket vettek fel, akik a negyedik osztâlyt 
~ennyel vegeztek. Felkeszitesi.ik ket evre 

mely utan tanit6i vizsgat tettek. Ezutân, 
=;ba hely i.iresedett, a tanit6jeli:ilt segedtanit6-

• u el6. A kezdivasârhelyi katonai intezet 
1819-ben kezd6di:itt es 1822-ben fejez6-

be. Unnepelyes megnyitâsa 1823. november 
~ ti:irtent. A negyosztâlyos normalis iskola 

ki:ivetkezett az i:iti:idik tisztân katonai osztaly, 
I altiszteket kepeztek ki . A tiszti kikepzes 
9-tol kezdodi:itt, melynek kereteben igen nagy 

yt fektettek a matematika oktatasâra. A kimon-
katonai palyara keszi.il6 mintegy 100 bentla-

tanul6n kivi.il, akik a kincstar terhere teljes el
sban reszesiiltek, meg mintegy 300 ifju jart az 

olaba, akik a varosban talaltak szallasra. A 
ntlak6 tanul6k nemcsak az inrezetben, hanem 

azon kiviil is mindig katonai egyenruhabanjartak, 
es katonai felvigyazas alatt allottak. Az intezetben 
a bejâr6 civil ni:ivendekekkel egyiitt tanultak. Ha
romszek ki:izsegi es ki:izigazgatâsi eli:iljar6inak 
legnagyobb resze ebb61 az iskolab61 keriilt ki. 

Nem csaszari tiszteken mulott, hanem az 
uj idokjele volt, hogy az 1848-49-es forradalmat 
megel6z6 evekben az iskolakban uj szellem kez
dett meghonosodni. A katonai neveles Becsben 
meghatârozott celja visszajara fordult: ezekb61 
az iskolakb61 keriiltek ki BEM hadseregenek 
majdani legjobb katonai. 10 

A katonai vezetes a ki:itelekebe tartoz6 
katonak es tisztek vak, tehat hadi szolgalatra al
kalmatlan gyerekeinek neveleser61 is gondosko
dott. TANARK kapitâny 1816-ban Ki:ipecen ki
adott ki:izlemenye tudomasara hozza az erdekel
teknek, hogy a tisztek es katonak vilagtalan gyer
mekei szamara Becsben egy maganintezet ala
kult, ahol vallasra, zenere es egyeb hasznos disz
ciplinakra tanitanak. Az iskola idotartama hat ev 
volt, ezutân az ifjak visszatertek-sziileikhez. Az 
intezetbe keriiles feltetelei: egesz vaksag, ep tes
tuseg es ep elmejuseg, bizonyos foku nemet 
nyelvtudas. Az iskola celjakent azt tuzte ki, hogy 
lehetoseget teremtsen a vakok szâmara, hogy a 

tărsadalomban hasznosak legyenek, es biztosita
ni tudjăk sajat l etfenntartăsukat. 

Vegezeti.il hadd csatlakozzunk a BENK6 
Samu alta! megfogalmazott gondolathoz, mel y 
szerint, ha az eddig tărgyaltak nyoman arra a ki:i
vetkeztetesre jutnănk, hogy a hatar6rseg felallita
sa utân Szekelyfi:ildnek ezen a reszen az ertelmi
segi palyat valaszt6k reszarănya megcsappant a 
mas videkekhez kepest, alaposan tevednenk. A 
hatârorvideki szekelyseg soha sem adta fel azt az 
igenyet, hogy gyermeket tanittassa. A sok evsză
zados hagyomăny ezen a teren is a gătl6 tenye
z6k ellenere tovabb vitte folytonossagăt. A kato
nai er6szak legmaradand6bb eredmenye az lett, 
hogy a Habsburg-ellenes szellem melyen befesz
kelte magăt a szekely ertelmiseg lelkebe.11 
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Starea învăţământului în Trei 
Scaune, în timpul regimentelor 
grănicereşti (1764-1848) 
(Rezumat) 

În perioada regimentelor grănicereşti 
(1764-1848) viaţa militarilor a fost subordonată 
în toate segmentele vieţii puterii militare. 
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Existenţa lor, de la naştere până la moar
te, a stat sub semnul unei supuneri totale faţă de 
superiori, inclusiv în educaţie şi în învăţământ. 

învăţământul elementar era obligatoriu, 
dar cursurile şcolilor superioare erau interzise, 
deoarece promovând aceste şcoli puteau să iasă 
din efectiv. Cu toate acestea, vigilenţa militară 
era de multe ori dejucată, şi mulţi tineri au reuşit 
să-şi continue studiile. în oraşele Sfântu-Gheor
ghe şi Târgu-Secuiesc au funcţionat şcoli de sub
ofiţeri, mulţi dintre absolvenţii şcolii au ajuns să 
fie avansaţi la grade de ofiţeri în timpul revoluţiei 
din 1848-1849. 

Education în Hâromszek 
during the Period of the 
Szekely Frontier Guards 
(1764-1848) 
(Abstract) 

In the time of the Szekely frontier guards 
(between 1764-1848), the life of the soldiers 
depended wholly on the superior authorities. 
Their existence from birth to death stood under 
the influence of the authority of the army. This 
was the situation in the field of education as well. 
The soldiers were required to graduate the ele
mentary schools, but were forbidden to receive 
higher grade school education because that way 
they would have cut it out with the military life. 
Many times, by different skills, the soldiers suc
ceeded to trick the superiors by Iearning to 
become teachers or priests. In Kezdivasarhely 
and Sepsiszentgyorgy there were military 
schools that granted graduation up to the grade of 
non-commissioned officers. In Kezdivasarhely 
especially, very good soldiers were formed, who 
during the events of 1848-49 in Haromszek, rose 
up to the grade of officer. 
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