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Mélyen tisztelt Közönség ! 

· Régi dolgokra, régi emberekre, régi
diákokra emlékezni jöttünk ide, az adász
teveli gyülekezet templomába. 

Hallgassátok meg a régi történetet -
a mesébe illő hőskölteményt - az 
Adásztevelre számüzött pápai főiskola 
történetét! 

1531 óta számlálta •esztendeit a pápai 
főiskola. Sok nélkülözéssel; megverette
téssel, de Istenben bizva meg nem tán
torodott, el n,em enyészett nélkülözés,ek 
és megverettetések között sem. Mignem 
a külső erös:z:ak, az erös,ebb fegyvere be 
nem zárta kapuit s -el nem némította a 
pápai professzorok és diákok ajkát. 

A pápai földesúr megirigyelte a refor
mátusok vallásszabadságát s már l 749�. 
ben kérvényt adott be a magyar királyi 
helytartótanácshoz, melyben azt állította, 
hogy· a pápai reformátusok törvénytel,e
-nül gyakomlják szabadon vallásukat ·s 
épen azért császári rendelet kibocsátá
sát kérte, amellyel •ez a törvénytelenség · 
megszüntettessék s a pápai reformátu- . 
soktól templom, iskola, paróchia ,elvé
tessék és soha többé istentis,ztelet, s is-
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kolai tanítás Pápán ne lehess,en. E kér
vény beadása után a Helytartótanács so
rozatos vizsgálat,ot tartott Pápán, ame
lyelmek bevég.eztév,el 1752 május · 8-án 
a Helytartótanács kiadta a rendel•etet, 
hogy a pápaiak temploma és főiskolája 
ielvétessék s istentiszteliet és tanítás Pá
pán megszűnjék. A pápaiak mit sem tud
tak arról, hogy ,ez a 1\endeLet kiadatott. 
ők jó reménységgel voltak, hogy amint 
évszázadok óta minden zaklatás enenére 
is szabadon folytathatták egyházi éle
tüket Pápán, ezuttal is elmúlik a baj. 

Amint a parancsolat leérkezett a vár
megye akkori föispánjához, Biró Már
ton · v-eszprémi püspökhöz, »mindgyárt 
közgyülést rendelt 1752 •május 12-én 
Pápára. A gyülés a pápai várban tarta-' 
tott, az ,egyház elöljárói semmit is a do• 
Jogban nem tudván, s•em senki által nem 
tudósittatván, bementek és jelen voltak 
a gyülésen, mag.a a gróf is jelen volt. 
Ekkor kihirdették azt .a párancs-olatot. 
A vár kapuját bezárták, senkit se ki, s·e 
be nem •eresztettek, mindjárt intézked
tek a par,ancs végrehajtásáról, kiküld
vén magáf az alispánt, a szoJ.g,abii:ót és 
megyei ,esküdteket a templom és iskola 
•elvételére, akik is a vármegy,e katonái
val kimenvén a várbul, de mást senkit
ki nem ,er-esztv-e, -elrémít-ették a prédiká- ·
torokat és a professroli és az ,egész OSi·
koLai deákságot s ifjuságot kiparancsol
ták s tüstént kihordották, kegy,etlenked-
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tek minden ,ellen, egész oskolánk ifjait 
kikergetvén elszélesztették, mindent el
vettek, s•emmi könyörgésr,e nem haj lüt
tak, még az •elhordozáskodásra is időt 
nem engedtek«.' Egy akkori pápai diák, 
Szokolay János, késő öreg korában így 
•emlékszik vissza az akkor történtekre:
»Én is .az akkori collegiombeli tanuló
ifjuságnak vagy deákságnak egyik tagja
lévén, jden voltam .a2:on foegyeHen ül
dözésnek tüzében, sáfári tisztet viselvén,
mint :akinél állottak épen akkor a t•emp
Iom és iskola kulcsai. Nagy hirtel•enség
gel rajtunk rontottak, bejövén a kolle
giumba, kezökbe tartva a kir. parancso
latot. Követelték a kulcsok ,előadását, ke
resték, hogy kinél van; Én gy,ermekifjú
lévén, annyira megij•edtem, hogy még
az sem jutott ,esz,embe, hogy nálam van.
Nem kapván meg a kulcsokat, lakatoso
kat hivtak az ajtók felnyitásária. Ez dél
etött 11-12 óra között történt s ne
künk keményen megparancsolták, hogy
délután 2 órára. egészen kitakarodjunk ...
A ,nép is a mezőről hazatakarodván, s a
szomorú változást meghallván, ,egefoet ér
deldö. sirás-rivás hallatszott mindenf>elé
a részünkön valók között . . . Sokan kö�
zülünk magoknak menedékhely,et keresni
eloszlottak, a professzor és v:agy öt diák
még ,egy ideig a városba bujkált, lappan
,gott, hátha valami csak történik s ujra
meg nyilik az iskola, - de a hiába yaló
bujkálás után ezek is szétoszlottak->-«
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Ez maJus 12-én történt. Másnap a 
pápai elöljárók kérésére kiadták a ren
del.etet másolatban az elöljáróknak s ezek 
n·eki ültek tanácskozni, mit lehetne tenni.. 
A dolog sürgős volt s elhatár,ozták, hogy 
azonnal kérvényt kell írni Bécsbe a ki
rálynőhöz, Mária Teréziához s zörgetni 
a v.allásgy,akorlat visszaadásáért .. Meg
hányták-vetették a dolgot mindenfé1'e
képen. S belátták, hogy a visszaállításr.a 
vonatkozó kérés -eredményr•e nem vecet- . 
het, - valamiképen pedig mégis meg 
.akarták nyerni a J.elkész és iskola tartás 
engedélyét, ezért ,elhatározták, hogy e 
kérésük meUett, ha -ez nem teljesít
hető, kérni fogják, hogy vagy az alsó
városban, amely akkor a városon kívül fe
küdt, emelhessen,ek templomot és isko
lát, vagy ha még ez sem volna lehetsé
ges, · a szomszédos adásztev,eli gyül·e�e
z,et templomát me,gnagyobbíthassák s a 
főiskolát ott elhelyezhessék. 

Mi<elött ,ezt a kérvényt elvitték volna 
Bécsbe, - mint .az .akkori ,egyházi fő
gondnok, Cseh Csuzi Pál feljegyezte: 
»Adásztev,eli birtok,os és ,elöljáró uraimék
közül négyet magunkhoz hívatván, aka
ratunkat és szándék,urnkat közöltük ö ke- ·
gyelmekk,el, hogy ha valami módon ké
résünkkel sem a régi oskolánkat, paro
chiális házaink:at és templomainkat vissza
nem ny,erhetnénk, s•em pedig a pápai ha
tárban nem építhetnénk, tehát ha csak
Adász Tev,elyen ·engedne f,els. Király
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Kegyelmes Asszonyunk .azok felállítá
sára szabadságot, azzal is megelég,ed
nénk, ha ő kegyeh:nek ebben v,elünk 
egyet értenének - ő kegy,elmek is szá
nakozván szomoru ,esefünkön, ;ezen do
logban megegyez�ek v,elünk és szabadsá
got ,adtak, hogy kérésünkkel bátran me
hetünk ez ,eránt a f.els. udvarhoz«. 

E meg.egy,ezés után viszik fel a kér
vényt Bécsbe s nyujtják ott át május 
30-án a kancellánnak.

Egy esztendőnél tovább tartó megis
mételt kérvényezés és küldöttségjárás 
után végre 17 53 iúlius 9-én kiadta a 
Helytartótanács az ,engedélyt, mit a vár
megye iúlius 16-áu közölt is a pápaiak
kal, amely szerint megengedtetett, ))hogy_ 
az említettadászteveli helységben a temp
lomot megbővíthetik, vagy a helyett na
·gyobbat épithetnek, - valamint ,enge
délyt kaptak, hogy iskolát is állíthat
nak, de csak az u. n. grammatikai fo
kig bezárólag« ...
1_ Lássuk csak röviden, mit jelentett a

főiskolára nézve ,ez az ,eng,edély?! Eddig
a pápai főiskolán tanulók ,elvégezhették
mindazokat a tudományokat, •amik szük
ségesek voltak ahhoz, hogy valaki egy 
gyülekezetben tanító, j,egyző, vagy lelki-. 
pásztor J.ehess•en, sőt tanulmá:ny.ai végén 
leh.eiiett ügyvéd, vagy bíró, vagy akár- , 
milyen megyei vagy állami hivatalnok, 
- most a grammatikai iskolában, hogy a
jel,enből vett példával szóljak, ,elvégez-



8 

hette mindazt, amit a gimnazmm 1. és 
II. osztályában tanulnak -, vagyis a la
tin nyelv lévén a mérték - elsajátíthatta
a latin ny-elvből a grammiatikai ismere
teket. Az ,eddigi főiskola helyett tehát
tarthattak egy - nem is algimnáziumot
-:-, hanem csak egy két osztályú közép
iskolát, bár Nagy Mihály titokban a
syntaxist is tanította diákjainak, úgy
hogy valójában a mai négy osztálynak
felelt meg a t,eveli iskola. Jól tudom,
hogy ez a hasonlat nem egész,en fejezi ki
az akkori helyzetet, mert hiszen Nagy
Mihály nem négy, hanem adataink sze
rint hét osztályba is sorozta a növendé
keket -, de mégis csak így képzelhet
jük el valójában, ha a mai helyzetr-e al
kalmazzuk.

De lássuk, mi történt tovább az is
kola szempontjából. 

. Nem beszélünk most arról, hogy ho-
. gyan építették meg a pápaiak az adász

tev,eli, ma is álló templomot! Hogy mi
ként ,egyeztek meg a teveli,ek és a pá
paiak az egés,zen különl,eges közös ,egyház
igazg.atásra nézve. Hogy miként oldot
ták meg a J.elkipásztor kérdést, annak fi
z,etését stb. Mindez nagyon érdek,es !,e
hetne, de bennünk,et most az iskola ér
dekel !j 

Az engedélyt megny,ervén, az iskolai 
tanítás megkezdésére, a pápaiak nem 
kes,eregtek azon, hogy régi főiskolájuk 
helyett most csak ilyen kicsiny gramma- .-
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tikai iskolájuk mar.ad. Nem nyugodtak 
ugyan bele - sőt 30 éven keresztül ál
landóan zörgettek a királyi udvamál, 
hogy visszaszerezhessék te! j es föiskolá
jukat -, de nem szalasztották el azt, 
amit megnyertek s megk-ezdték - s min
den kérvényezés dacára be is vég,ezték 
a teveli időt a grammatik,ai iskolánál. 

Tették azt, amit az adott körülmények 
közt tehettek! 

A teveliekkel megegyezve, beköltöz
tették iskolájukat az addigi teveli isko
lába és beállították az iskola vezetésér,e 
l'!agy Mihály praeceptort, ki 1752-ig a 
pápai főiskolán is tanított már mint prae
ceptor. 

A diákok nem a régi pápai főiskola 
diákjai voltak. Hiszen .azok már maga
sabb osztályokba jártak. Elszéledtek még 
1752-ben, ki Patakra, ki Debrecenbe, ki 
haza. Az itt tanuló kis diákok főleg te, 
veli és pápai fiuk voltak. És tanította 
Nagy Mihály ezeket a pápai-teveli diá
kokat akkor, mikor - a teveli kis isko
lások szabadon hagyták az iskolát. Mert 
még 1754-ben sz.erződést kötöttek, a pá
p:aiak a teveli,ekkel többek között arra 
nézve is, hogy az iskolai tanítás eddigi 
rendjét megtartják a pápaiak is. Ha pe
dig a teveli kis iskola �ennm.aradt -
ahol tanulták a betűvetést és a számo
lást, meg a bibliai történeteket a teveli 
gyerekekkel ,együtt a pápai gyerekek is 
-, akkor a pápai-teveli iskola tanítási 

., 
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ideje csak a mellett történhetett. Nyil
vánvaló viszont, hogy ilyenformán n'·em 
Nagy Mihály volt •egyedül az iskola ta
nítója, hanem meHette az ,elemi fokon 
levőket más tanította, -egy iskolamester, 
akit a teveliek fizeHek, de aki a pápai 

. gyer,ek,ek tanításáért a pápaiaktól is ka
pott biziony-os összeget és pedig azért, 
mivel a harangozás is a mester kötel,es_
sége' volt, már pedig ,ez időben a pá
pai.aknak is harango2l0tt, no meg mivel 
az első időben Nagy Mihály nőtel1en 
ember volt, a mester adott szállást legá
h.tsnak, szupplikánsnak, - nos mind
ezekért adott ő k•egyelmfoek a pápai 
egyház 10 frt.-ot, ami ha kevésn,ek látszik 
is, éppen abban ,az időben nem volt 
éppen kis öss1Jeg, ha meggondoljuk, hogy 
;abban :az időben -egypár jó ökröt 20 fo
rintért lehetett kapni. 

lgy folyt a teveli-pápai iskolában a 
tanítás. Aztán 111yilvánvaló 1-ett, hogy a 
tev.eli iskola szük a tassanként szaporodó 
pápai diákok számára. 

A pápai ,egyház ve1Jetöi már ,előbb is 
számoltak ezzel az ,eshetőséggel. Éppen 
ezért már 1757-ben vásároltak ,egy ne
mesi fundust Adásztev,el,en s 1758-ban 
elhatározták, hogy a nemesi funduson 
építen·ek 1egy külön iskolát, mely tisz
tán az ö iskolájuk céljait szolgálja. 

(Í\'\ielött •elmondanánk, hogy milyen 
épül,etet 1eme!rek, néhány szóv:al ki kell 
térnünk erre a tel,ekvásárlásr.a is. 
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A hely2iet ismer,etéböl világos, hogy 
a pápai. egyház maga nem vásárolhatott 
telket Adásztevet.en. De azért megtalál
ták a módját, hogy iskolate!,ekhez jus
sanak. 

A pápai elöljárók megbízásából né
hány adászteveli nemes úr, névsz,erint: 
�apolcsi Mihály, Tóth István, Badics 
István, Gáncs Jáinos, Merétei lstváin és 
Kapolcsi Ferenc 1757 március 28-án zá
logba veszik a teveli Hajdán-család ne
mesi telkét 324 frt.-ért. Majd április 
3-án ugyanezt a telket, amelyiken egy
ház is áll és hozzátartozik három hold·
szántóföld is, hasonl,óképen zálogba ad
ják több pápai nemes úrnak, akik visza.nt
ezt az •egyház reni:ielkezéséPe bocsátják,
söt módot találnak rá, hogy bizonyos
összeg lefi:z:etés,e mellett a Hajdán-cs·alád
tól annak a teleknek tulajdonjogát is
megszerezzék s 1759 május 17-én a
csornai konvent, mint birtokügyekbe hi
tdes hely 1elött azt a miaguk nevfre is
íratták. Megs2ie11ezvén már ielöbb a telk,en
álló házat is annak akkori birtokosától,
Hering Istvántól.

Ez a ház pedig volt ,egyik oldalról a 
Zábrák és Jánossa familia háza, másik ol
dalról a paróchia között, vagyis a mai 
teveli r�.f. iskola helyén. Ez adatok bir
tokában biztos ismersetünk. van a régi 
teveli-pápai iskola helyéről. 

_Amint ugyanis nyilvá,nvalóvá válik, 
hogy a teveli kis iskola szük az immár 
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megszaporodó pápai diákok szamara, s 
hogy ilyenformán az ,egyházi jegyző
könyv szavaival szólva, az a hely az is
kola számára »alkalmatlan és szoros is 
és más több veszödségünk is van vele, 
erre nézve elvégeztetett, hogy a magunk 
curialis fondusán, melyet már e végre 
megs2;er,eztünk, építsünk fából ·egy clas
sist a gyermekeknek, a rajta levö ház 
pedig jó lészen a pr-eceptor lakó he
lyének«. 1758 dec. 30-án hozzák ezt a 
határozatot s akkor meg is bíznak két 
pápai elöljárót, hogy ennek az épületnek 
az emelésére alkudjanak meg »valami fa
ragó ember,ekkel«. De még több mint 
két esztendő telik el, míg az építést ke
resztül viszik. 1761 márc. 19--i jegyző
könyvben olvasunk aztán a határozott 
építésről: E jegyzőkönyv szerint a már 
1758-ban meghozott határozat értelmé
ben »mostan is meg.nyugodtunk azon, 
hogy mivel a teveli iskolánkban levő 
gyermekekn·ek classisok már teljesség
gel szoros és alkalmatlan, megszapo
rodván Isten segedelmébül tanuló gyer
mekeink,. ,err,e nézve ugyan Tevelen 
a parochialis ház mellett fölszélrül 
levő curialis fundusán ezen szent ekk
lésiának kéntelenittetünk a gyermekek
nek egy jó nagy dassist, a praeceptor
niak pédig ,egy bényiló szobát· építeni, 
jó lévén ,egy szoba ,és konyha a régi épü
letbül. Alkudtunk meg azért mái napon 
azon épületnek és a régi ,egy szobának 
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és konyhának teteje ujra csinálásáért 
Csapó Mihály és Balog Péter hitünkön 
lévó molnár mesteremberekkel, in toto 
50 Rh. forintokban ily módon: Hogy 
azon egy 18 singü hosszuságu class.ist 
és egy szobát az utca felől •ex funda
mento ujra mind oldalát mind tetejét, a 
régi szobának és konyhának pedig csak 
a tetejét és a konyhának ·egyik oldalát 
állítsák fel jó fából, ,egyedül csak a mi 
a famunkát illeti, sárzáson és nádv,erésen 
kívül, azokr.a ajtóragasztókat, ajtókat, 
ablakrámákat csinálván és a magunk 
deszkájával tisztességesen meg is pad
lásolván, az oldalát is tartoznak meg 
fonni, de azoknak magunk fogunk fonni 
való vesszőt vitetni, ugy .a több épület 
fáknak az erdőrül való hordatása alá is 
magunk fogunk szekereket adni, ők pe-
dig minden féle épület fákat meg vágni, 
faragni és Szent OyJtrgy napra fel is ál
litani köteleztetnek«

y
: 

így épült meg 1761-ben a külön álló 
pápai iskola Tevelen. Nem valami dí
szes, vagy modern . épül,et lehetett, de 
jó nagy volt, vagy 12 méter hosszú terem, 
belefértek a növ,endék,ek, még ha vesz
szővel font, sárralvert oldala volt is, a 
teteje szalmából s a padlója földből 
készült is. 

Ebben az iskolában tanított aztán ettől 
kezdve Nagy Mihály, mindaddig, míg 
alig egy évtized mulva romladozni k,ez_. 
dett az amúgy se erős épül,et. Hja, arra 
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· igazán nem számítottak a pápaiak, hogy
még egy évtizednél tovább is Tevden
k-ell iskolájuknak mar.adni, hisz 1756 óta
állandóan kérvényeztek a visszahelyezé
sért. Azonban a sövényfalú iskola nem
respektálta .a pápaiak hiedelmét s bizony
már 1770 táján bomladozni kezdett.
Eleinte megpróbálták reparálni. De az
tán ,egyre inkább látták, hogy ismételt
kérvény,ezésük is hiábavaló s az iskolai
épület se bírja soká, ezért 1776-ba..11 el
határozták, hogy »mivel .a teveli osko
lánknak sövény falai igen megromladoz
tak és majd ki is dülnek, azért elvégez
iet,ett, hogy a nyáron köböl rakattassék
fel«.

És valóban 1776 nyarán neki állnak 
egy állandó épül,et ,emelésének. Nem 
gondolták, hogy amiröl már le is tettek, 
a helyreállítás, a restitució milyen közel 
van.· És még 1776 nyarán meg is építik 
az új, köböl való, hosszú idökre szóló. 
teveli iskolát. 

Ha a számadásokat végig ,olvassuk, 
1:sak halvány képet_ alkothatunk az épí
tésröl. Adatokat találunk csak - 30-öl 
köröl, bödögei mészégetöröl, fövény hor
dásról, deszkákról, szegekröl, öt abl-ak
ról, szalmatetöröl -, de fogalmunk az 
épület formájáról és nagyságáról alig 
lehet. Legf.eljebb feltételezhetjük, hogy 
,ez a 260 frt.-ba kerülő épület legalább 
·akkora volt, mint az elöbbi sövényböl
készült 12 m. hosszúságú iskola. Az épü-
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Iet igazgatása, a kert elkerítése még két 
év mulva is tart. Bizonyára jól elkészült. 
hosszú időkre szóló épületet emeltek 
akkor - s ez az épület már csak öt 
esztendeig szolgálta a pápaiakat, 1783-ig, 
amikor II. József türelmi rendel,ete alap-
ján a pápaiak is visszanyerték vallás
gyakorlatukat - és iskola tartási jogukat. 

Most nézzük meg még a pr.aeceptort 
- s a diákokat.

Mint már említettük, az iskola taní
tója Nagy Mihály pr.aeceptor volt. Nagy 
Mihály nevét minden pápai diáknak is
merni kell, de nem f.elejthetik el a pápa
teveli iskola vezetőjének nevét az adász
teveli,ek sem. Három évtized még egy 
400 év,es főiskola életéhen s•em k,evés idő 
s .e. 30 év alatt Nagy Mihály jel·entette: 
a pápai főiskolát. Az az emléklev-el,ezö
lap, amit Tóth Sándor rajztanárunk e:z. 
emléknapra mets2:ett. kegydetünk első 
adója, amit leróttunk iránta. 

Ez a Nagy Mihály pápai diák volt 
még az 1740-es években, majd a Komá
romi Kata-alapítványból a ·soproni li
ceumban tanult egy ideig, ahonna:n ha- -
zatérve 1749-ben, mint f.elsöbb tudomá
nyokat tanuló togátus diák írta alá a. 
pápai főiskola törvényeit. 1751-ben é� 
1752-ben -egészen az iskola ielfoglalásáig 
az u .n. syntixistáknak, vagyis a mai 
III-IV. o. gimná2.istáknak megf-el,elö
diákok tanára, praeceptora volt.

Az iskolafoglalás után, 1753-ban öt 
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. állította be az egyház a tev,e!i iskola ve
zetésére. És tanította a diákokat nem
csak a grammatikai fokig, hanem ezen 
felül is, tanított-a a syntaxist is. 

l'V\int mondottuk először, nőtlen em
ber volt, akinek - kevés fizetés is elég 
volt. 1756-ban azonban megháiasodván, 
lakodalmát a pápai egyh,íz tartotta ki, 
adván neki erre az alkalmatosságra két 
:akó bort és 15 font hust. Díjlevele 1761-
ben követk,ez,ö Nolt: 50 frt. készpénz, 
minden tanítványtól minden pápai vá
sárkor •egy garas, 12 mérő kenyérnek 
való gabona, 3 mérő fehér lisztnek való, 
egy szántóföld (1 hold), 12 font gyer
tyának való faggyu. 1764-ben megsza
porítják a jár,andóságát fél mázsa hus
sal, 25 font sóv:al és egy 2 forint ér
tékű sovány disznóval. Azonkivül meg
engedik, hogy földjének művelésére fel
használhat a diákok közül 10-et, akik 
aztán tandíjat nem fognak fizetni. - Pár 
évvel később a lakáson és földön kívül 
minden iermészietbeni járandóságát r,énzre 
váltják át s így lesz egész évi fizetése 80 
frt. 1773-ban panaszkodik, »hogy ily 
drága időben a 80 frt.. fizetéssel •el nem 
élhet, miv·el már meg is cselédes,edett«, 
- ezért fel-emelik fizetését 100 frt.-ra.

Ezért a fizet,ésért - nem, nem ezért a
fizetésért dolgozott Nagy Mihály. De 
·dolgozott lelkes•edéss,el, hittel Isten iránt
s szerdetböl a tudományok és a diákok
iránt. 31 esztendőn ker,esztül.
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Iskolai munkája a teveli diákoknak, 
mint már feljebb is -említ,ettük, - az 
alsófoku középisk-olák munkája volt. Kö
zeJ.ebbröl az osztályok beosztása ad va
lami felvilágosítást a végzett anyagról. 
Az 1769-i diákok névsora hét csoportot 
vagy osztályt különböztet meg. Az osz
tályok elnevezése a következö volt: 1. a 
lector-ok, 11. declinisták, 111. diversisták, 
IV. comparisták, V. conjugisták, VI.
grammatisták, VII. syntaxisták. E latin
.anyag mellett természetes, hogy hittant,
számtant, földr,ajzot is tanultak. Söt 1773-
ban kötelezik Nagy Mihályt a német ny,elv
tanítására is. A diákok életéröl, sajnos,
ezenkívül nem sokat tudunk. 1763-ból
vezetve vannak névsoraink róluk. Eleinte
50, utóbb 70-re emelk,edik a számuk, -
persze az ,elemi fokon túl levök száma,
mert amazok a teveli iskolamester ke:re
:alatt voltak. Ezek a diákok l,egnagyobb
részt teveliek és pápaiak voltak, de ke
rültek számosan a környék mintegy
10-15 községből is időnként. A leg
messzibb község, ahonnan tanulni jöt
tek �ev,ell"e, a győrmegy,ei Bőny község
volt.

Persze a diákok a tanulás mellett ak
kor is játs1Jottak, a diákélet akkor is meg 
vol<, aminek mesterileg ,elképz;elt képét 
iadja Sándor Pál tanár úr a Négyszáz év 
című munkájában. De adatunk is van 
err,e: 1763-ban olvassuk ,a jegyzökönyv
ben, hogy a diákgyer,ekek a pr,a,eceptor 
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udvarán szoktak játszani. S mivel ·ez a 
fundus elkertölv,e nincs, »a gy,erek,ek által 
menvén a szomszéd fundusára, - igen 
kergeti őket«. Amikor is .aztán •el is ke
rítik az iskolai fundust. 

Végre ütött a szabadulás órája. 1783-
ban kiadta II. József .a türelmi rendele
�et s ,ennek ért,elmében a pápaiak is visz
szatérhettek Tev,elről. 

Lázas sietséggel sürgetik a vármegyén 
.az engedély kiadását, ami végre 1783 
májusában meg is történik. S ,ekkor be
vonul Nagy Mihály a diáksággal újra 
Pápár.a, .ahol .azóta 150 esztendő telt el 
örömben és szomorúsá·gban, de ezen
túl már mindvégig szabadságban, mint 
a főiskola pecsétjén szereplő jelmondat 
is mondja, ettől kezdve szabadon t,enyé
szik .a főiskola. 

Nemes tanuló ifjúság! Elzarándokol
tatok ide, az ősök által megszentelt fa
lak közé. Eml,ékezni jött-etek. Emlék,ez
zetek hát. Emlékezzetek -1 számü2;etésben 
meleg otthont nyujtó adász.teveli egy
házra, emlék,ezzet:ek .a hősies önf.eláldo
zással munkálkodó Nagy Mihályra, em
lékezz,etek arra a kis diákcsoportr.a, mely 
valamikor itt tanult s. istentiszteleteken 
val,ahol ott ült, -ahol most ti, . - emlé
kezz,etek és ne f,el,edjétek, hogy kitartá
suk, hősiességük, tudományszeretetük 
mentette meg számotokra a pápai főis
kolát, az Alma Matert. És ha ,ezt ·el nem 
feleditek, háláljátok meg Isten bennük 
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mutatkozó kegyelmét ,az:z;al, hogy tanul
tok. 

És te adászteveli szent gyül,eke2:et, ki 
.akkor felkaroltad szerető kebl,edre a pá
pai kivert, üldözött iskolát, aki meleg 
otthont adtál neki s számüzetése kes,er
veit segítettél neki ,elviselni, - fogadd 
el az utódok háláját is! l:s s2:e11esd to
vább, forrón a pápai diákot, a pápai fő
iskolát. 




