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12. "fejezet. 

Az 1883. évi középiskolai törvény, 

Az abszolutizmus letüntével nem szünt meg az autonó
miáért folytatott küzdelem. 186 ' -ben Erdélyben tankerületi fő
igazgatóság állíttatott fel (ápr. 19-én 6607. V. K. M. sz. a.) a 
főfelügyeleti jog gyakorlása végett, minthogy az iskolai tanácsok 
1868 év végén megszüntek. Ez a dolog új volt nálunk. Az E. K. 
Tanács a miniszternek a püspökhöz írt értesítéséből azt olvasta 
ki, hogy a főigazgatóság hatásköre a mi tanintézeteinkre is 
kiterjed, holott a magyarországi főigazgatóságok hatásköre az 
állami intézeteken kivűl csak a római és görög kath. és keleti 
intézetekre szorítkozik, valamint az iskolai tanácsok is csak a 
görög kath. és keleti intézetekre szorítkoztak. Ezérl felírattal él 
a miniszteri írat ellen 8 egyben azt is kifogásolja, hQgy a mi
niszter a püspökhöz ír és az E. K. Tanácsot teljesen mellőzi, 
mintha a püspök az E. K. Tanács felett állana. A miniszter azt 
válaszolja (jan. 25 én 9161. sz.), hogy a főigazgatóságok fel
állítását a törvény rendelte el s hogy azt a püspökkel tudatta, 
annak oka az, hogy az elkerülhetetlen érintkezésben tájékozva 
legyenek azok is, kik tényezők a végcehajtáslJál; de intéz
kedett, hogy az íratok ezután az egyházi főhatósághoz kül
dessenek. Ez volt az alkotmányos élet beállta után az első 
érintkezés iskolai ügyben az egyház és kormány között. 

Az abszolutizmus letüntével az egész magyar közvéle
mény hangosan követelte a reformot. Mindenki az iskolától 
várla a szellemi élet megújhodását. A kérdés magja az volt : 
miként lehetne az iskolát nemzeti alapon az Entwurftól függet
lenül szervezni? A közvélemény három okból sürgette a re' 
formot : I. mert a humanus gimnázium nem felel meg a kor 
reális követelményeinek, 2. mert nem számol a tanulók egyéni 
hailamaival és képességeivel és 3. mert nem készít elő az 
egyetemi szaktanulmányokra kellően. Eötvös törvény javaslata 
ezeken a bajokon akar segíteni. Alsó és felső tagozatot tervez. 
Az alsónak három célja Vltn : alapot ad a gimnázium ba és 
re~liskolába való lépésre, egységes és kerek, bár szükkörű 
mlveltséget nyújt azoknak, akik nem akarnak tovább tanulni. 
Eötvö~ t.erve csak próbálkozás maradt, minthogy ez a kor az 
~883. eVl középiskolai törvény megalkotásáig a félrendszabályok 
es a próbálkozások korszaka . 

. 1 ~71 -ben rendelettel szabályozta a középiskola szerve
zetet es tanulmányi rendjét utódja Pauler Tivadar, mely na
gyon sokat á tvesz az Entwurfból úgy, hogy Kovácsi csupán 
az Entwurf változatának tekinti. A rendelet szintén két tago-
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zatot létesít ; egy alsó, népies és egy felső, tudományos tago
zatol. Már az alsóba beviszi a történelmet és algebrát, termé
szettant és vegy tant a gyakorlati életben hasznos és nélkülöz
hetetlen voltukérI. Az anyanyelven kívül még két elő nyelvet 
vesz fel. A heli órák száma alól 25-:-26, felül 27- 28. A hu
manizmus és reálizmus között élénken vívott harcban az 
előbbi felfogást képviseli s közelebb áll a régi gimnázium 
eszményéhez. 

Ehez a tervhez az E. K. Tanács felhívására hozzászól 
az újjászervezett .. növelési bizottmány" is.' Szükségesnek tartjuk 
ezt a hozzászólást ismertetni, mert egyházunknak úgyszólva 
hivatalos álláspontját jelenti a javasiaIlal szemben. Kifogásai 
ezek; helyteleníti, hogyareáliskola is 8 osztályos. Elégnek 
tart 6 osztályt, mert nincs benne görög és latin, ami a gimná
ziumban legtöbb órát vesz el s azonfelül a műegyetem 5 év, 
hololt a theológiai szeminárium és egyetem 3, legfeljebb 4. 
A németet magyar tannyelvű iskolákban nemcsak a 4 alsó 
osztályban tanHaná, hanem mind a gimnázium, mind a reál
iskola minden osztályában mind tudományos, mind gyakorlati 
szempontból. A franciát a reáliskolába rendes tárgynak venné 
fel. Bevenné az élellant, ha nem önállóan, de leg< lább a ter· 
mészetrajz körébe. A .. bölcsészeti előtan .. eimén a logikát és 
lélektant, utóbbit védőszer gyanárit a kor materialista törekvései 
ellen. A reáliskolába külön rendes tantárgynak a könyvvitelt 
s a vegy!ant nemcsak az önként vállalkozóknak, hanem köte
lezően, elemzéssel és kísérleti alapon, nehogy csupa elméleti 
része kerüljön be. Aggodalommal látia a teroezetnek azt a 
rendelkezésé/, "hogy az V-ik osz/ályt61 kezdve a tannyelv 
mindenüll magyar" , Még pedig nemcsak gyakorlati okokból, 
hanem elméleti meggondolásból is. Mert pl. a szászok iskoláit 
be kellene zárni, minthogy nincs magyarul tudó elég tanáruk 
s a terv nemzetiségi szempontb61 veszélyes visszahatásokra 
adna alkalmat. Pedagógiai szempontból is kivihetetlen, mert 
.. még csak hinni is képtelen", hogy 4 évalalla gyermek egyéb 
tárgyak mellell jól megtanuljon magyarul is. Nem az erőszakos 
ma8yarosítástól várja nyelvünk terjedését s csupán annyit kiván, 
hogy a nem magyar tannyelvü iskolában is a magyar a köte
lező tárgyak közé soroltassék. De csak azért, hogy más nyelvű 
állampolgárok is annak ismeretével hivatalba juthassanak s 
állampolgári jogaikat gyakorolhassák. Csupa józan hasznossági 
szempont minden ideális elvi elgondolás nélküli 

Végűl hozzáfog Trefort a középiskolai törvény előmunká-

1 V6radl Károly: A . kOdanod.Jk tervbevelI új szervezésér61. Ker-. Mag
voto, 1873. 

Dr. 0.& KeJ..meD ; A kolouvAtt unit4riu.. kol1l8hun tM~Dele . II. 8 
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lalaihoz. A középoktatás kérdésében legnehezebb és legsarka_ 
lalosabb pont volt az állam főfelügyeleti jogának gyakorlása 
a felekezeti középiskolákban. Ez ügyben a miniszter 1879 jun 
5.re Pestre értekezletre hívta a protestáns felekezeteket. Tőlünk 
Ferencz József püspök és Dániel Gábor mentek fel, kik csat
lakoztak a többség azon véleményéhez, hogy az ügyben csak 
a felekezetek legfőbb hatóságai illetékesek nyilatkozni. Ezért 
az értekezlet meg sem kezdődött, hanem a miniszter felhatal
mazta a protestánsok képviselőit, hogy a kérdést terjesszék 
illetékes közgyűléseik elé. Az E. K. Tanács a miniszteri javaslat 
tanulmányozására bizottságot küldött ki, amely munkálatát az 
1879 augusztusában Székelykeresztúrt tartott zsinat elé azzal 
a véleményével terjeszti, hogy .a pontozatokban foglalt intéz
kedések egyenes megsértései vallásfelekezetünknek törvények 
által biztosított felsőbb iskoláink ügyében önkormányzati jogá
nak; továbbá, mivel hazai törvényeink és azokon alapuló tör
vényes gyakorlat addig is, míg a középiskolák ügye szerves 
törvény által rendeztetnék, elégséges és kellő módot nyujtanak 
a főfelügyeletnek az államkormány általi gyakorlására, jelesen 
pedig a pontozatok szerinti törvény hozása, vagy más intézkedés 
felesleges, mert ily törvény, vagy intézkedés a tanügyre rossz 
hatással volna s veszedelmesek is lennének'. A zsinat az elő
terjesztést elfogadta, a felírat megvizsgálására bizottságot kül
dött ki s az E. K. Tanácsot felhatalmazta, hogyha szükségesnek 
látja, e tárgyban rendkivűli Főtanácsot hívjon össze. Az E. K. 
Tanács az 1880. évi aug. 29-31. napjain tartott Főtanácson 
jelentette, hogy a közoktatási miniszter 1880 március 19-én a 
középiskolák szervezetére törvény javaslatot adott be s a felira
tot nem küldte ki a bizottságnak, mert ezzel az ismeretes pon
tozatok további tárgyalását elejtettnek tekintette. De mivel meg 
volt győződve, hogy a javaslat szerint alkotandó törvény ön
kormányzati jogunkat sértené és iskoláink reális érdekeire ve
szélyes lenne s mivel az összes protestáns felekezetek is ebben 
a hitben voltak és a törvényjavaslat el nem fogadását kérték, 
az E. K. Tanács is felírt az országgyűléshez, megjelölvén a 
törvény javaslatnak vallásfelekezetünkre sérelmes cikkelyeit és 
kérte, hogy a törvény úgy alkottassék meg, hogy .~gyfeIől 
vallásfelekezetünk iskolai ügyében törvény által biztO~ltott .~,"
kormányzati joga sértetlenül fenntartassék, másfelőllskolaInk 
érdekei ne veszélyeztessenek". A felírat2 lényeges tartalma a 
következő : 

F őkifogása az, hogy a javaslat kiindulásában és lefekte-

a Az unitáriusok E K. Tanácsának relirata ft képviseU.iházhoz a gimn. 
és r."iskolai lörvényjavaslal lárgyában. Ker. Magvel6, 1880. 202- 206. I . 

• 
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telt elvei ben nem méltányoüa az erdélyi töroényeket s az 
oktatás történelmi fejlődését. Csak a magyarországi 1790- 91. 
évi 26. törvénycikket veszi tekintetbe s mellőzi a Lipót diplo
mája 1., 2., 3. pontjait s az ezekre vonatkozó 1790-91. évi 
erdélyi 55. törvénycikket, melyek pedig az erdélyi iskolák 
államjogi helyzetének megállapításánál egyedül szolgálhatnak 
alapul. Ebből a hibás és hiányos kiindulás ból származik a 
törvény javaslatnak minden intézkedése, mely a felekezeti főha
tóság azon jogát, .hogy iskoláink bel- és kűléletél. magát a 
tan ügyet maga határozza meg és vezesse", teljesen iIluzóriussá 
teszi. Az önkormányzati, szabad intézkedési jogot a javaslat 
elveszi, midőn a korona számára fenntartot! felügyeleti jogot 
közvetlen igazgatássá és kormányzássá változtatja. A javaslat 
elismeri az idézett törvénycikkeket, azt is, hogy a prot. egy
házak iskoláikra mindíg fősúlyt helyeztek s mégis aminiszterre 
ruházza azt a jogot, hogy a tantárgyakat, azok tanításának 
mértékét és terjedelmét megállapítsa, miáltal az egyházi főha
tóságtól "legfőbb, mondhatni egyedül lényeges életkérdésben 
vétetnék el az intézkedési jog s a felekezetek csak egyszerű 
végrehajtói lennének a függetlenül intézkedő kormánynak" . 
Az intézkedési jognak legegyenesebb tagadása a javaslatnak 
ama rendelkezése, hogy a főhatóság rendelkezései! csak az 
esetben ismeri el jogerőseknek, ha azokat a közoktatási kor
mány előlegesen jóváhagyta. Jogainkat sérti és felesleges az 
a rendelkezés, hogy a miniszter iskoláink állapotáról a tanke
rületi főigazgató útján szerez értesülésI. Ellenkezik az önkor
mányzati joggal az, hogy vagyoni kérdésekben nemcsak főfel
ügyeleti, hanem intézkedési jog is adatnék a kormánynak. 
Ellenkezik, mert az a vagyon nem az országtól, vagy a koro
nától szállol! birtokunkba, hanem magunk teremtettük nélkülö
zésekkel és áldozatokkal s azok felelt "a tulajdonjog megsér
tése nélkül vallásfelekezetünkön kívül más hatalom nem intéz
kedhelik". A javaslat megokolásának azon állítására, hogy 
"iskoláink reputalioja megingott volna", hivatkozik arra az 
elismerésre, melyet a megokolás kifejez, hogy a protestánsok 
mindíg kiváló gondot fordítottak iskoláikra. S félni lehet, hogy 
ha az intézkedési jog elvétetik, a szükséges üdvös verseny 
megszünik s az iskolák nem maradnak a kivánt színvonalon. 
Az alkotmány és törvények elleni vétségek nem a tanügy, 
hanem a közrendészet" körébe tartoznak s az egyházi ható
ságok, isk~lák, tanárok rendőri felügyelet alá helyezése annál 
aggasztóbb, .mert miként a multban többször megtörtént, úgy 
a jövőben is megtörténhetik hogy épen legalkotmányosabb és 
nemzeliebb munkálkodásai~k tartathatnának államellenes tö
rekvéseknek. 



A törvényjavasl~tlal Ko~ácsi. két cikkben foglalkozott.' Az 
elsőben csak Ismerteh, a masodlkban beható bírálatot mond 
róla. Helyesen ismeri fel, hogy a javaslat az iskolák szervezete 
a tanulmányok rendje, a tanárok tekintetében az Entwuri 
nyomán jár. Ujítás az, hogy az eddigi 5 tankerület helyeit az 
ország tO-re lesz beosztva. Leglényegesebb és legfontosabb 
fejezete az V., az állami főfelügyeletet szabályozó, azokkal a 
hirhedt pontokkal, melyek méltán oly nagy megbotránkozást 
és ellenhatást keltetlek, melyeknek igen komoly és veszélyes 
következései lehetnek, különösen, ha a protestáns felekezetek 
a passzivitás terére lépve gimnáziumaikat megszüntetnék, Kovácsi 
elismeri az állam szuverén hatalmát, hogy a köznevelés kér
désében korlátlanul intézkedhetik, de megbotránkozik azon, 
hogy a főfelügyelet tervezett formája a felekezeti iskolákmik 
"közvetlen igazgatásává, kormányzásává fajuIna s a hitfeleke
zetek önkormányzati joga, iskoláink ügyei feletti intézkedó 
hatalma, sót hitele és becsületessége is konfiskáltatnék nemcsak 
intézeteinknek, hanem a közmivelődésnek is kárával a centrá
Iizáció céljaira" . A központosító velleitás és inopportunitas kel
teile fel a javaslat ellen az általános támadást. Holott a de
centrálizáció a nemes verseny felkeltője és eszközlője. Köz
pontosító szándékát mutatják : a tantervet a közoktatási kor
mány állapítja meg; az ő beleegyezése szükséges arra, hogy 
a felekezetek a vallást kik által, hol. hogyan taniItatják, a tan
könyveket ő engedélyezi, az érellségi vizsgálat útasitásait ó 
állapítja meg, a tankerületi főigazgatóság hatáskörét igen tágan, 
az autonómiába belenyúló módon szabályozza és mindenek 
előll az V. fejezet, melynek célja "a főfelügyeleti jog ürügye 
alall az autonómiát rendőri intézkedések által korlátolni, sót 
megsemmisíteni, mely azért a létező viszonyokat nem véve 
tekintetbe, prot. körökben ingerlően hatott. lnopportunus, mert 
a gimnáziumi oktatás megfelelő állapotban van, céltalan, sőt 
veszélyes, mert az állam a törvény által teremtett viszonyokat 
nem birná dominálni. Apró részletekre terjed ki, miknek inté
zése az autonóm testületek és a kormány közölI perlekedésre 
ad alkalmat s mik a fegyelmi rendtarlásba és utasitásba valók. 
Sok a kivétel, hol az intézkedés nem a kormányt, hanem az 
intézet igazgatóságát illetné. PI. egy év alatt két osztály Vél g: 
zését csak a miniszter engedheti meg, holott ezt csak a tan~ o 
egyéniségének és körülményeinek teljes ismeretével ,lehe_t ln
tézni. Legsarkalatosabb hiánya az, hogya tanterlJ mega"I!Plta~a 
nem a törIJény, hanem a miniszter dolga. A gimnáZium e~ 
reáliskola közli különbség oly csekély, hogy az nem teszI 

• K. Maave16, 1880. 147- 149. é. 206- 214. I. 



117 

szüks.é~essé a ké!fa~ta. m!'lgkülönb~ztet~sét.. Kovácsi a polgáriból 
gimnazlUmba valo atlepest nem konnYItene, hanem meggátolná 
mert a kettőnek különböző a célja s eszközeik is, Az indivi: 
duális fejlődés érdekét egységes alsó tagozat után szakszerű 
megosztással szolgálná. A katonai gyakorlatokat nemcsak a 
gimnáziumba, ~ane~ az ~gy~temr!'l is. bevezetné. A testi bün
tetés alkalmazasa meg mIndeg nYIlt kerdés, ő törvénnyel nem 
tiltaná e.l.. hane,!,. a tanárok . böl~sességére bízná. Az ú, n. 
pótére"~e~lt ehte~,. m~r! a . vIzsgalat . értékét leszállítja. _ 
A ,!,agamskol.4,krol szolo fejezet .egeszen magánügy, nem 
törvenybe valo . 

Kovácsi kritikáját kissé részletesen ismertettem, mert ó 
ebben az időben tanügyi jegyző s nézetei a legtöbbször fedik 
az E. K. Tanács hivatalos állásfoglalását. Szenvedélyes viták 
folytak a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása alkalmával 
is, melyben az iskolafenntartó felekezetek, római katolikusok 
és protestánsok egyaránt résztvettek. A javaslatot különösen 
azért ellenezték, mert a kormánynak az Összes középiskolák 
feletti felügyeletét biztosította, miben az iskolafenntartó feleke
zetek jogaik korlátozását. autonómiájuk sérelmét látták. A heves 
viták azt eredményez ték, hogy Trefort kénytelen volt sok lé
nyeges módosításba belenyugodni azért, hogy biztosíthassa a 
törvényjavaslat sorsát. Végűl i883. május 23-án szentesíttetett a 
XXx. t. c. a középisko/ákró/ és azok tanárainak képesítésér6/. 

A törvénynek négy kidomborodó jellemző vonása: l. leg
nagyobb jelentősége az, hogy biztosítja és rendezi az állami 
felügyelet jogát. 2. A felekezeti iskolák segélyezése. 3. Tanárok 
alkalmazásának rendezése. 4. Érettségi vizsgálat módozatainak 
megállapítása. 

i. Az állami felügyelet gyakorlása végett már az első 
Ratio sze(vezte a tankerületi főigazgatói hivatalt, de ez jóformán 
csak nobile officium volt, csak a r. katholikus iskolákra ügyelt 
fel s 1849-ben megszünt. Ez a törvény i2 tankerü!etre oszto"~ 
az országol. De a tankerület területén levő autonom felekezeh 
iskolák felett a felügyeletet nem mint főigazgató gyakorolja, 
hanem a miniszternek évenként megújuló külön megbízása 
alapján. Ezek az intézetek saját felekezeti főhatóságuk úlján 
érintkeznek a miniszterrel s a főigazgatónak, mint kinevezett 
kormányképviselőnek, a jogköre csak a hivatalos látogatá!,r!i 
szorítkozik. Észleleteit közli a tanári testülettel, tapI;'8ztal~taIr~1 
jeientést tesz a miniszternek, aki aztán esetleges «:.szreyetelelt 
és kifogásait nem a tanári testülettel, hane~. a foha!oság~al 
közli, kérve az észlelt bajok orvoslásál. A f?'!lazgatot, mIn' 
kiküldött kormányképviselőt, autonóm feJeke:z:eh IskoJáknáJ nem 
illeti intézkedési jog. 



118 

2. A törvény gondoskodik arról, hogy valláslelekezetek által 
fentartott iskolákat, amennYIben ezek fentartását állami érdek 
kivánja, az áll~m seg~lyezhesse. és meg~llap~lja a segélyezés 
feltételeit és modozatalI. A segelyezett Iskolaknál az állami 
tantervet kell alkalmazni. A tanári fizetés minimurnát meg kell 
állapítani. Az állam csak abban az esetben segélyezhet egy 
iskolát, ha fóhatósága önként elfogadja vagy kéri a segélye. 
zésl. Ha az állam az évi szükséglet felénél kevesebb segélyt 
ad, az intézet jellege megmarad. Ha valamely felekezeti iskola 
a törvény kivánalmainak nem felel meg, legalább félévi idó
közökben három ízben intézeti megintés után a nyilvánossági 
jogot megvonhatja a miniszter. Ilyenek érvényes bizonyítványt 
nem adhatnak ki s érettségi! nem tarthatnak. 

3. Az iskola színvonalának meghatározója a tanárí tes
tület tudományos és pedagógiai készültsége. A törvény intéz
kedése a kérdésben teljesen radikális volt. mert kimondta, hogy 
ezután csak az országos tanárvizsgáló bizottság által képesített 
tanár alkalmazható. Ez az intézkedés akkor nagy ellenzésre 
talált és erós felháborodást keltett. Akik a törvény életbelépte 
elóll legalább 3 évig szolgáltak, mint rendes tanárok, a képe
sitó vizsgálat alól fölmentetnek. Nyolcosztályú középiskolá
ban a rendes tanárok száma legalább 10, hatosztályúban 
legalább 7, négyosztályúban legalább 5. A heti órák száma 
18, a rajztanároké 20, igazgatóé 10. Ha ennél többet taní
tanak, külön dijban részesülnek. Tanárok, tanulók fegyelmi 
szabályzatát a felekezeti fóhatóság állapítja meg, de tudo
más végett köteles felterjeszteni a miniszterhez. Fegyelmi 
úton való elmozdítást haladéktalanul jelenteni kell az indo-
kolt ítélet közlésével. . 

4. A tqrvénynek az érettségi vizsgálaIra vonatkozó intéz
kedéseit l. Erettségi vizsgálat c. fejezetben. 

A törvény szerint középiskolák: a gimnáziumok és reál
iskolák. Céljuk: az ifjúságot magasabb általános miveltséghez 
jullatni és a felsóbb tudományos képzésre elókészíleni. A kö
zépiskola 8 osztályú 8 évfolyammal. Négy vagy hatosztályú 
nem teljes intézetek is állíthatók fel. de felsó tagozat nem. 
A hitfelekezetek maguk határozzák meg iskoláik tannyelvét, 
az elérendó végcélt, a tanítandó ismeretek mértékét, a . ta!,
rendszert, tantervet és tankönyveket · de a megállapított mertek 
nem lehet kisebb mint az államiaké és az ilIetó intézetekre 
nézve csak a mi~imumot határozza meg. Felekezeti intézetek
ben a tandíjat a felekezeti hatóság állapítja meg. 

Itt közlöm az Entwurf (I.), az 1863. évi egyházi (II.) és az 
1883. évi állami lantervet (III) : 
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I. 
Tanlárgyak I. II. l/l . IV. V. VI. VII . VIII. D.Il .... 

Vallás ... ... ... ... ... .. . ... 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Lalin ... ... ... ... ... ... ... 8 6 5 6 6 6 S 5 47 
Görög ......... ... ··· .··- - 54 445628 
Anyanyelv (nemet) ... ... 4 4 3 3 2 3 3 3 25 
TörIénelern ... ... ... .. . ... ... - 3 3 3 4 3 3 3 22 
Földrajz ... ... ... ... ... ... 3 - - - - - - - 3 
MennyisegIan ... ... ... ... ... 3 3 3 3 4 3 3 - 22 
Filoz, proped . . -- 0.0 • •• __ o --- - - - - - - - 2 2 

l:;;'k:sz~~~a!~ ::: ::: ::: ::: :::l 2 2 3 3 2 3 3 3 21 
Osszesen : 22 20 24 24 24 24 24 24 186 

A tö,l, 11. o.-ben ókor 416.ii'. III. o.- ban középkor, AUlz!ria történelme 1648-11 IV o -ben 
Au.dll,1l I ÖII ~nel!f1e és P9lillkai földrajz ismélléae. V.-ben' 6-, VI.-blln közép., Vit-ben újkor. Vlli.ban 
Au.zlma at!>huhk6.la. . Terméaz~IrIlJzbó l : I. o· á llallan, II. o. állott-, növ.!nylan. Ill. o. álviln)'tan. 
R2Iike. IV, o. fiz,lkll. c,maré,zah ,földrajz, y. o . rendnerea 6sv6.ny_, nöyény-, állattan. VI-VII. o. 
fizika. VIII. o. fizikai földrajz fiZiol ógia. 

Nam kölele;/l(5 tá rgyak : szépíré_, fajz. ének. lorna. 
II. 

Tantárgyak 
Vallás ......... .. . _o. __ _ 
Magyar • __ ___ • __ ___ ••• --- __ o 

Némel .. . ..... . 
Latin ____ .' •• _ ••• 

I. 
I 
4 
3 
5 

Görög • _____ . -.• '. --- __ o ___ •• _ -

Régis€g(an ___ . _____ ___ --_ ___ -
Földrajz ...... o·· ••• ••• •••••• 
Történelem ___ _ __ ___ ___ __ _ 
Mennyiségtan ______ __ _ 

••• 

Természelrajz __ o ••• __ _ 

Természettan ... 
Vegytan __ •.. _ . . _ ___ ___ .. 

3 
-
3 
2 

-
-

Bölcsészet ___ ___ ______ .. _ ___ -
Szépírás _________ ___ ___ __ o __ _ 

Rajz ___ ___ ___ ___ ___ _._ ___ -.-
2 
2 

Harmonia ___ ___ ... __ _ -
Múének ......... ...... 00 . ••• -

Vallásos ének .. ____ . ____ _ 
Tornészat • _________ o . ___ __ _ 

I 
2 

Osszesen : 28 
III. 

Tantárgyak 
Vallás ... ... ... ... ... . .. 
Magyar nyelv ____________ __ o 

Latin nyelv ______ ___ ___ ___ __ _ 

I. 
2 
6 
7 

Görög nyelv _o . ___ . __ ._. ___ ___ -
Német nyelv ___ . __ _______ o • • _ . -
förlénelem _o. _o. _________ _ ._ -
Földrajz ____ 00 _ _ o __ _ _ o _____ •• 4 
Természetrajz ___ _______ o . ___ -

Természellan ___ ____ o. ___ ___ -
Mathemtltika ____ •• ___ ._. __ . 3 
Rajzoló geometria ___ • __ __ • ___ 3 
Filozófiai propedeutika ___ ___ -
Szépirás __ _._ ___ ___ ___ __. __ _ 
Te11liJYakorl68 .-- -.- --- .-- ---

I 
2 

Osszesen : 28 

ll. 
I 
3 
4 
5 

--
3 

3 
2 

-
--
2 
2 

-
l 
I 
2 

29 

ll. 
2 
5 
7 

-
--
4 
--
4 
3 -
I 
2 

28 

III. IV. V. 
1 
2 
3 
4 
4 
2 

I I 
3 3 
4 4 
4 3 

- 5 -
3 

-
3 -
2 

-
-
I 
2 

-
I 
I 
2 

27 

III. 
2 
3 
6 
-
4 
4 
2 

-
-
3 
2 

-
-
2 

28 

-
-
2 
3 
2 

---
I 
2 

-
I 
I 
2 

30 

-
-
3 
3 --

-
I 
2 
2 -
I 
2 

30 

IV. V. 
2 2 
4 3 
6 6 

- 5 
3 3 
3 3 

-
3 

-
3 
2 --
2 

28 

-
2 

-
4 

--
2 

30 

VI. 
2 
2 
3 
3 
3 

-
-
3 
3 
3 

.. 
--
-
2 

-
-
2 

26 

VI. 
2 
3 
6 
5 
3 
3 -
3 

-
3 .-

--
2 

30 

VII. VIII. DIIl .... 
2 - 9 
2 3 23 
2 2 25 
2 2 28 
2 2 16 

- - 2 
- I 10 
3 3 II 
3 2 23 

- 12 
4 6 

- 4 4 
3 3 6 

- - 7 
- 10 

228 
- - 3 
- - 5 

2 2 16 
27 26 223 

VII. VIII. OsIZ .... 
2 2 16 
3 3 30 
6 5 49 
5 4 19 
3 2 18 
2 3 18 

- - 10 
- - 8 
4 4 8 
3 2 25 

- _ 10 
- 3 3 _ _ 2 
2 2 16 

30 3J 232 
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EItér~sek a~ e~házi és áll~n:'i tanterv között ft következök: 
Ami mindjárt elso PI~lanatra feItumk, az E?9I1hó%i vallósból csak 9 
6ról ír e/6, a% ól/ami 1(;. ot. Ezzel szemben azonban az egyházi 
vallásos énekből 5-öt, az állami egyet sem. Az egyházi mű
énekből 3·at, harmoniából 8-at, az állami egyet sem. Az egy
házi ban a tantárgyak száma 19, az államiban csak 14. Az 
egyháziban a 3 felső osztály heti óráinak száma (26-27) ke
vesebb, mint az alsó osztályokéi, nyilván abban a meggyőző
désben, hogy az olvasásra, rendkívűli tárgyak tanulására s az 
önképzésre több idejük maradjon. Az államiban fordítva áll a 
dolog. Az egyházi tanterv 22 magyar órájával az állami 30, a 
28 latinnal az állami 49, a 25 németlel az állami tanterv 18, 
a 11 történelmivel az állami 18 órája áll szemben. Az egyhá
ziban külön tantárgy a régiségtan és vegytan. Az egyházi terv 
szerint bölcsészetre a VII-vIfI. o. együtt jár. A magyar iro
dalom a VII-VIII. o.·ban úgy volt beosztva, hogy a VIII. o. az 
első félévben elvégezte az irodalmat s a ll. félévben e név 
alatt "szépészetet" tanult s e címen az építés, szobrászat, 
kertészet, rajz, műkertészet, zene, ének történeimét tanul
ták. A heti órák száma a két utóbbiban sokkal több, mint 
az Entwurfban, minek oka a tanulmányok specíálizálódása s 
következménye lett a század vége felé a túlterhelés, amiért a 
közvélemény mind hangosabban vádolta az iskolál. Ezekből 
látható, hogy az állami tanterv a nemzeti tárgyakat jobban ki
emeli, mint az egyházi. Érthető, hiszen nálunk e tekintetben 
nem fenyegetett veszély. Látható az is, hogy az egyházi tan
terv közelebb állott a közvélemény által követeit gyakorlatibb 
irányu gimnázium eszméjéhez, mint az állami. Az egyházi ban 
is a legtöbb órát foglal el (28) a lalin, de az állami 49 latin 
órájával szemben a közvélemény ma is amannak adná az 
elsőséget s tiszlán a gyakorlati élet szempontjából a német 25 
óráját sem kifogásolná. 

A következő két évtized fejlődése abban áll, hogy az 
egyházi tanterv évről évre lasanként közeledik az államihoz, 
míg végre az állami szerződés megkötése idején minden sa· 
játos vonását elveszti s azonos lesz az államival. 

Most következett a törvény életbeléptetése, amely nem 
történt meg azonnal és akadályok nélkül. Az 1883 au!!. ~6-;-28 . . 
vargyasi zsinat behatóan foglalkozik a középiskolák kerdesevel. 
Daniel főgondnok megnyitó beszédjében új húrokat üt meg: 
tanáraink fizetése nincs összhangban a növekedő igényekkel 
s a drágasággal. Ez nem újság, de következménye már az: 
ezért gyakran a legjobb tanáraink az álla~nál .~eres~ek el
helyezést. A középiskolai törvényre vonatkozolag kiJelenti, ho~y 
Ó magll is ragaszkodik az autonómiáhQz, de nem osztOZik 
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azok felfogásában, akik az állami lel ügyeleti jog körvonala
zásától Iéinek, mert ez nemzetiségi szempontból megokolt volt, 
minthogy ennek a hiánya a kormány és az illető hatóság kö
zött a multban sokszor kellemetlen surlódásra adott alkalmat. 
Az E. K. Tanács évi jelentése szerint a törvény életbelépteté
sének első éve .. úgy~zólván a t~jékozás ~ve" , ezért az egy
házi tantervet egyelore nem valtoztathatJa meg, hanem ez 
ügyben a lehető tegszabada bb kezet kéri. Es tájékozásul közli 
hogy a gimnázium "sarkalatos tárgyaiból" (klasszikus nyelvek' 
anyanyelv, számtan, történelem) heli 45 órával van több, mini 
a miénkben, a reális tárgyak ból és németből a miénkben 16 
órával van több, mint az államiban, egészben csak heti 8 órá
val van kevesebb a miénkben, mégis "az alkalmazkodás -
a tanító erők kérdésén kivül - nem lesz nE'héz". Az életbe
léptetés tárgyában küldött leiratra (1883 aug. 6. 26147 sz. r.) 
a zsinat azt válaszolja, hogy készséggel igyekszik eleget tenni, 
mert e törvény csak újabb ösztönt ad a fokozott gondosságra 
és tevékenységre s reméli, hogy a miniszter "nem mint szi
goru biró, hanem mint jóakaró gyámol" fogja jogát gyakorolni. 
Megbizza az E. K. Tanácsot, hogy a miniszter által kivánt 
dolgokban intézkedjék, a leirat 1-10. pont jainak tegyen eleget, 
küldje lel a tantervet sjelentse, hogya keresztúri 5 oszt. gimn. nem 
ú: n. csonka-gimnázium, hanem a kolozsvárinak csak "pórhu
zamos oszlólyai", küldje fel iskolai törvényeinket és utasításai nkat, 
a tanárválasztásra 1880-51. sz. a. megállapitott szabályokat. A 
V. K. M. 1883-39665 sz. leiratában a felterjesztést némi kifo
gásokkal tudomásul vette. Keveselle a magyar és a 2 klasz
szikus nyelv tanitására szánt időt, de minthogy tanulóink ma
gyarok, a magyarnak szánt időt elfogadta. Iskolai törvényeink 
némely pontjai nem egyeznek a törvény intézkedéseivel. A ta
nárválasztási szabályzatra az a megjegyzése, hogya mértani 
rajz tanitására is okleveles tanár kell. "Lényeges nehézségek" 
tehát nem merültek lel. úgy hogy az 1884/85. isk. évben sike
rült "a törvényes kivánalmakat megközelíteni". Ez évben tar
tották meg először az érettségi! az országos törvény szerint. 

13. fejezet. 

A tanulók számo. 
A tauulók létszámáról hosszú időn keresztül nincsenek 

biztos adataink. Az a nehány adat, amit a következőkben 
felsorolok, csak a felső tagozatra, a deáki vagy tógás társa
ságra vonatkozik 8 a F asc. köteteiben található. A gyermekek
röl nem volt, vagy nem maradt lenn ilyen nyilvántartás_ 
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1651 dec: 16-á~ (Fasc. I!. 62.) a magyar nemzetiségű la
nulók (sludioSI = diákok) szama 40, .quod alias non fuit a 
longo·, 1662 novemberében (Fasc. II. 190.) a magyar diákok 
7-en vollak, ~ szászok 2-en s itt .h~zzáteszi. a fönök: quod 
alias non fUit alongo. Háborus Idok, pesIts, szegénység és 
éhinség korszoka. 1677 március 25-én (Fasc. II. 339.) a diákok 
száma 46, 1680 szepl. 17-én (Fasc. 11.376.) 46. 1685 december 
28-án (Fasc. II. 320.) divizió van 47 deák között; 12-en távol 
voltak részint a szükség és nyomor, részint a félelem miatt 
mely a német hadak bejövetele hírére keletkezett. 1691 már: 
ciusában (Fasc. II. 522.) 42, 1692 jan. 19·én <Fasc. II. 517.) 37, 
1695 decemberében (Fasc. I. D. 41.) 30, 1696 dec. 25·én (Fasc. 
I. D. 64.) 50, 1699 ápr. 29-én (Fasc. III. 50.) 84. .Ennyit máskor 
nem látok", jegyzi meg a főnök. 

A 18. század elejétől az Ú. n ... asztalokhoz" való beosztás 
alapján lehet következtetni a tanulók számára. 1700 áprilisában 
(Fasc. III. 68.) az első asztalhoz beoszt a főnök tO·el. a má
sodikhoz 12-őt, a harmadikhoz 25-öt, a negyedikhez a többie
ket = 31-et, tehát 78. 1701 szepl. 8-án (Fasc.IlI. 87.) a diákok 
száma 94, 1703 decemberében (Fasc. III. 206.) vizsgálók voltak 
az iskolában: Stenczel, Csernátoni és egy német, akik azt tu· 
dakolták, hányan vagyunk, mi van az iskolában? • Vagyunk 
mindenkit számítva 80·an", mondja a főnök. 1713 márc. 6-án 
(Fasc. IV. 138.) a négy asztalnál vannak 37-en, 1714 lebruár 
18-án (Fasc. IV. 156.) 33-an, 1715 március 12-én (Fasc. IV. 
163.) 36-an, 1717 lebr. 13-án (Fasc. IV. 204.) 56-an. 1720 julius 
12·én (Fasc. IV. 246.) a gyermekek száma csak 45. 

A 18. század harmadik tizedétől a Fasciculusok vezetői 
a négy asztal beosztásánál nem közlik a tanulók számát, ha
nem így jelzik: első asztal X tanulóig, második asztal Y-ig, 
stb. 1736 febr. ll-én (Fasc. IV. 541.) a tanulók száma 43. 
1761 május 31-én Biró Zsigmond ot temelik tőlünk 40 tógás, 
60 szekundánus és neutralisla, ugyanannyi a relormátusoktól 
s egész Szamosfalváig kísérik a koporsót. Az alábbiakban egy 
kimutatást közlök, mely 1832-től a század végéig a tanulók 
létszámának alakulását mutatja: 

A tanulók száma: 1832/33·ban 158, 1833/34-ben 201, 
1834/35-ben 200 1835/36-ban 216 1836/37-ben 202, 1837/38·ban 
233, 1838/39.be~ 228, 1839/40-be~ 202, 1840/41-ben 181,1841/42-
ben 194, 1842/43.ban 180, 1843l 44.ben 208, 1844/45-ben 215, 
1845/46-ban 195, I 846.'47·ben 200, 1847/48-ban 216, 1848/49-be~ 
57 (a felsö osztályokban egy sincs 1), 1849/50-ben 42 (a felso 
osztályokban egy sincs 1), 1850/51-ben 104, 1851/52-ben 134, 
1852/53-ban 169 1853/54-ben 171 18M/55-ben 168, 1855/56-ban 
141, 1856/57-be~ l7J, 1857/58.ba~ 209, I 858/59-ben 201,1859/60-
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ban 221 , 1860/61 -ben 222, 1861/62-ben 232, 1862/63-ban 249, 
1863/64-ben 244, 1864/65-ben 259, 1865/66-ban 278, 1866/67-ben 
301, 1867/68-ban 297, 1868/69-ben 293, 1869 '70-ben 276, 1870/71_ 
ben 257, 1871/72-ben 265, 1872/73-ban 273, I 873/74-ben 252,1874/ 
75-ben 259, 1875/76-ban 260, 1876/77-ben 284, 1877/78-ban 303, 
1878/79-ben 304. 

1879/80·tól kezdve közlöm külön a papnövendékek, gim
náziumi és elemi iskolai tanulók számát. 

! 
Iskolai év = 

1879/80 
1880/81 
1881/82 
1882/83 
1883/84 
1884/85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889:90 

-. 'Za 
FS 

19 220 
18 236 
17 245 
17 248 
23 243 
22 ~ 17 
21 240 
20 257 
22 255 
19 255 
21 233 

66 
63 
67 
66 
69 
6~ 
72 
78 
54 
47 
54 

c 
:: 
u 

j 
305 
317 
329 
331 
335 
301 
333 
355 
331 
321 
308 

-; 
: 4 tG 

I k I - ; soaiév: ~ 
i- .. :Ir ._-

~! li .!; 
1890/91 24 241 59 
1891192 23 265 54 
1892/93 23 290 88 
1893/94 18 267 61 
1894195 16 269 63 
1895/96 16 296 61 
1896/97 10 305 55 
1897,98 13 304 60 
1898/99 10 313 59 
1899/900 12 319 53 
1900/901 14 348 64 

i 
:I 

O 

324 
342 
381 
346 
348 
373 
370 
377 
382 
384 
428 

Látjuk ezekből a számsorok ból. hogy e 22 esztendő alatt 
a papnövendékek száma ft középszám (18) alá sülyedell, az 
elemi iskolai tanulóké némi kis ingadozásokkal állandó maradt 
(középszám 61), a gimnáziumi tanulóké a 22 év átlagát (266) 
messze meghaladta s a régi iskola utolsó évében olyan ma
gasra emelkedell (426), amilyen nem volt azelőtt soha. 

14. feiezet. 

Iskolai díjak. 
Iskolai díj adataim szerint 1805·íg, a harmadík kollégium 

teljes kiépílésének befejezéséig, nem volt. Ekkor a szobákat 
osztályokba soroz ták s megállapílollák a bennlakásí díjakat. 
De már az 1799-1800. ískolai évben az ágyhely díja egész 
évre 40 dr. volt. Ezt a díjat azonban csak a szekundánusok- és 
a klasszisták fizeUék, a tógások (= papnövendékek) nem. A 
kollégium felépülése után, minthogy a folytonos kollektázás 
miaU a hívek kí voltak merülve s a pénztár üres volt, 1805. 
szep!. l-tól kezdve a szobdkat 3 osztdlyba soroztdk : elsőbe 
I~rlozlak a Magyar utcára néző első emeleti, másodikba '" 
fold5zinli és másodemeleli, harmadikba a templom és udvar 
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felől levő szabék. Az első osztályban asztal- és ágy hely da 
elmen fizeftek egész évr~ 3 rl.r!ot. a másodikban 2 rlrtot. a 
harmadikban l rlrtot. A togás dlakok azonban azon a címen 
hogy az ökonómiát S más iskolai közterheket viselik. edijak: 
nak csak leIét fizelték. Körmöczi igazgató 1805. szepl. 15-én 
azt javasolja. hogy a nem tógás ok s olyanok. akik nálunk mér 
végeztek s csak a Iiceumban való törvénytanulásért laknak 
benn. egész faksáf fizessenek. A konzisztórium azonban meg
hagyja az rddigi szokást azzal a megokolással. hogy ezek 
rendszerint praesesek. magántanítványokat tanítnak s így a köz
nek szolgálnak. 1810. szept. 13-án a Főtanács a helyek árát újból 
állapítja meg (Fasc. IX. 286-288.). A régi díjak ugyanis .a szer
felelt való drágaság mián· nem fedezték azokat a szükségeket. 
melyekre rendelve voltak. Ezért az első osztályú szobákban 
egy ágyas és asztalos helyért a tógás diák fizet 2 rlrt 30 krt. 
unitárius szekundánus és klasszista 5 frtot. másvallásúak 15 
frtot. Másodosztályú szobákban egy ágyas és asztalos helyért 
a tógások l frt 30 krt. unitárius szekundánusok és klasszis ták 
3 frtot. másvallásúak 10 frtot ; harmadosztályú szobákban tógás 
diák 45 krt. unitárius szekundánus és klasszista l frt 30 krt. 
másvallásúak 5 frto\. Olyan helyekért. melyekre asztali nem 
lehet tenni. mindenik osztályban a dijak felét fizetik. A künn
lakók javításokra : unitárius 30 krt, nem unitárius 1 frto\. Min
den tanuló az auditórium ok és klasszisok tüzifájára 40 krt • 
• kamaraszék" takarítására l frlot. ennek felét fizetik a künn
lakók. Szeméthordatásra 6 kr\. A szobák osztályait is máskép 
állapítotlák meg. Elsőosztályúak a Magyar-utca felől mindhárom 
sorban levők, másodosztályúak a templomfelőli középső sorban 
és az udvarfelől levők a lépcső mellett való legalsó kivételével. 
harmadosztályuak a templomfelől való alsó és legfelső sorban 
és a lépcső mellett levők. 

1824. szep\.-étől (Fasc. X. 546.) a bölöni zsinat az eddigi 
3 helyeit a szobákat 4 osztályba osztja. Az eddigi helyárakat 
meghagyja. de a negyedik osztályú szobák árát a nem tógá
sokra nézve 8. tógásokra 4 frtban állapítja meg. 

Az 1839. évi törvények szerint a díjak a következők: 
l. osz\. ágyhtilyért publikus fizet 4 frt. diákok 2 frt. 2. oszt. 

ágyhelyért publikus fizet 2 Irt 24 krt. diákok l frt 12 krt. 3._oszt. 
ágyhelyért publikus fizet l frt. 36. diákok -'48 krt pengoben. 

Az eddig több cím alalt fizeteIt iskolai díjak ezután iskolai 
8zükségek címe alalt minden személykülömbség nélkül kicsiny
től nagy tól 48 p. kr. 8 míndjárt beíráskor fizetendő. Az inspektor 
kurátor. vagy rektor adhat haladékot a téli vizsgálatokig. de nem
fizetés esetén vizsgálatra nem bocsáltatik. Minden alosztályu 
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tanuló "a köztanítók illendőbb fizethetésére" évenként két ízben 
30 p. kr.-jával 1 p. frtot. Ez .. két angárjában" utólagosan fize
tendő" s ezzel megelégedni kötelesek. Es semmi szín alatt azon 
felül egy tanítványát is többnek fizetésére nem erőltetheti, vagy 
fél nem szólíthatja hivatalátóli elmozdittatás terhe alatt" . A 
szülőknek önkéntes ajándékát azonban elvenni szabad. 

Az 1845. évi törvények szerinti díjak ezek: 
Oskola tagjává bevétel díja 1 frt., Tordáról, Keresztúrról 

és Torockóról jövők nem fizetik. Filozófiai tanfolyamra lépők 
I frl. tisztességdíjat fizetnek. Egyenruhátlanból ~enruhássá 
váló, vagy visszavett 40 kr. felvételi díjat fizet. Evközben ki
maradó, ha visszajő, 1 frt. bevételi, I frt. tisztességdíjat fizet -
kivéve a betegség esetét. Közvizsgálat díja 1 frt.; oskolaszük
ség I frt 25; alosztályúak a közoktatásért I frt. Végzettségi 
(absolutorium) és igazgatósági bizonyítvány díja az igazgatóság 
megállapítása szerint. Bennlakási díjak: I. oszt. szoba és 
ágyhely díja 6 frt, ll. oszt.-é 5 frt, III. oszt.-é 4 frt. Egyen
ruhások ennek felét fizetik. Más ágy alatti 4gyak díja I. o.-ban 
50 kr., ll. o.-ban 40, III. o.-ban 20 kr. Agyhelyét változtató 
.24 krt. fizet. 

1859. dec. 31-én az igazgatóság azt tárgyalja, hogy káros 
az a régi rendszer, hogy a felosztályúak közül hetenként egy 
folytatja az ökonómiát, mert egy heti leckét mulaszt, amit 
némelyek magánszorgalommal kipótolnak ugyan, de a nagyobb 
rész feloldoltnak tekinti magát egy heti tanulás alól; ezért úgy 
kivánják lI)egváltoztatni, hogy a végzett theológusok közül egy 
egész évre bízassék meg a közpénztárból veendő fizetés mellett. 
Az E. K. T. elfogadja a javaslatot, de hogy a közpénztár ter
helése nélkül lehessen megvalósítani, utasítja az igazgatóságot, 
hogya különböző címeken fizetendő díjakról készítsen javas
latot. Az igazgatóság megbízza Kovácsi igazgatót azzal, "hogy 
a díjak "mérsékelt feljebb emelése által" a .. rendszolga -nak 
évi 60 frt. biztosíttassék. Kovácsi 1860. ápr. 17-én terjesztelte 
be javaslatát. E szerint: 
t. oszl. 8zobákban (4,5,14,15,16,23,24.25. 8Z.) ágyhelydij gyermekeknek é. 

nem egyenruhásoknök 6 Irt. egyenruhásoknak lele. 
II... .. (6 (három ablakos) éa 17. (London 8Z.) 5 l.t-2 Irt 50_ 

III. .. .. (a többiek) . . . . • . . . . . . 4 Irt-2 Irt -

Karikás ágyhelyért az'eddigi 24, 16 és 8 kr. h~ly~tt5O, 40, ?~ 
kr. Tandíj a régi 1 c frt helyeit 1 frt o. é. lskolaszukseg az eddigi 
48 c fr helyett 2 frt o. é.. beiktatódij az eddigi 40 c fr helyeit 
I frt o. é. Az E. K. T. elfogadta a javaslatot s az iskolagazdal 
hioatal állandósítását. Az 1861. évi tordai zsinat szintén elfogadt~ 
8 az 1861!62. isk. évtől kezdve életbelépteIte. Az 1871. éVI 
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lörvény a régi díjakal általában. nem változIalla, de landíi, vagy 
közoklatásí címen, melyel eddIg csak alosztályok fizettek fel
oszlályu nem uniláriusokra 4 rflol velett ki. Uj díjak: iskolai 
belegsegélyző és lemelkezési-egylelnek feloszlályúak abeíráskor 
50 kr, azulán évenkénl 20 kr .. ~ lör,,:~ny ~osl ki~ondi8, hogy 
főnök, ellenőr, gazda, kozlamlok, konyvlarnok, Iskolaszolgák 
szükség-o ágyhely- és landíjai nem fizeinek. Külön szakasz 
alatt lárgyalja az iskolai, lemelési, vizsgálati és bizonyítvány 
díjakat. Vizsgálati díjak: felvéleli 12 frl, magánvizsgálal 12 frl, 
hiblijából elmulaszlott vizsgálat 12 frl, érettségi vizsgálal magán
lanulóknak 24 frl. Elemi iskolába felvélel, valamini pól-, vagy ja
vító vizsgálat díjlalanok. Bizonyítványok díja: isk. 40 kr, érettségí 
bizonyílványé l frl5 kr., papi szígorlalé 30 kr. A temetési díjakat 
a lanulók nem fizetik, hanem kapják: közönséges lemelésé 5 frt , 
" részlelesé " 2 frl 50. a tisztelelbeli és könyörüleles díjlalan. 
A harmonia díja 10 frl, év végén a harmonísták között 
egyenlően kioszlandó". A nyári diákok lemelési díja személyen-
kénl J5 kr. . 

Az 1880/81. évre érvényes törvények szerint: névbeirás 
l frl , tisztességdij l frl, iskolai szükség l frl 25 kr.landíj fel
osztályú nem uniláriusoknak 6 frl, aloszlályú nem uniláríusok
nak 4 frl, alosztályú uniláriusoknak l frl. elemi nem unitárius 
2 frl, unitárius l frl. F e10szlályú uniláriusok landíjat nem fizel
I)ek. Tornadíj l frl 50 kr. Betegsegélyző és lemelkezési díj 50 kr. 
Agyhely díj első oszlályú szobában nagy ágyéri 6 frl, kari
kásérl 50 kr, másodoszlályúban 5 frl, karikáséri 50 kr, harmad
oszlályúban 4 frl, karikásért 20 kr. Nem unitáriusok kettős 
díjai fizetnek. Egyenruhások a díjak felé l fizetik. Főnök. ellenőr, 
gazda, köztanítók. könyvlárnok, iskolaszolgák iskolaszükséget, 
ágyhely- és tandíjat nem fizeinek. Vizsgálaira senkisem bocsál
tatik, míg minden larlozásál be nem fizeti. Vizsgálati díjak: 
felvé!eli és magánvizsgáiaié 12-12 frl, pólló v. 12 frl. magá n
érettségi díja 24 frl. Bizonyítvány ára 40 kr, érettségíé 2 frt. 
papi szigorlati bizonyítványé 30 kr. 

Az 1885. évi törvények a díjakal megini emelték. Az 
előbbi lörvénylől való eltérések ezek : névbeírás címen nem 
unit. 2 frl, unit. I frl ; isk.-szükség 2 frl. Tisztesség díj megszünl. 
Tandíj: feloszl. nem unil 7 frl aloszt. nem unit. 5 frl, aloszl. 
unit. l frt. Elemi iskolai ~em u'nit. 3 frl, unit. I frl. Felosztá lyú 
unitáriusok nem fizetnek. Tornadíi minden tanulónak.' I frl 
50 kr. Iskolai kórházra (az előbbi törvényben más volt a Clme, de 
ugyanaz a rendeltetése) első évben I frt, azulán évenként 20 kr. 
AiYhelydíi : feloozl. unit. I. o. helyérI 3 frt. II . o.·érl 2 frt 50 kr. III. o·M 2 frt. 

• 81. és elemi iak. unit. l. .. 6 frl. II. .. 5 (ri III. .. 4 .. 
.. fel., at· éo el. b k. nem un U. I. o-ért 12 frt, II . o·ért \o frt III. .. 8 .. 
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Temetési díj. harmonia. nyári diákok. vizsgálalok dijai a 
régiek. Az előbbi törvényben nem voll díja az érettségi vizs
gálatnak nyilvános tanulónál. most 4 frt. Nem volt SZó reáliskolai 
érettségit tett tanuló latinból. vagy latin-görögből telt vizsgálati 
díjáról. Ez 12 frt. Az érettségi bizonyítvány díja 2 frt. a többié 

• • a regl. 
Az 1896. évi törvények szerinti dijak: Névbeírásért unit. 

l frl.. nem unit. 2 frt. iskolai díj valláskülömbség nélkül 2 frt. 
tandíj unitáriusnak 5 frt. nem unitáriusnak 20 frt. kórházdíj ; 
első évben l frt. azután évenként 20 kr.; tanári nyugdíjalap. 
ba : évenként 3 frt. értesítő-bizonyítvány díj l frt. E két utóbbi 
új. mit az országos lanári nyugdíjalapba való belépés. illető
leg az állami rendtartáshoz való alkalmazkodás tett szüksé
gessé. Eddig t. i. a bizonyítványokat nem állítolták ki. csak 
annak. aki kikérte. Most kötelező lelt a bizonyítványok kiállí. 
tása és kiadása mindenkinek. Szobaszükség. fapénz 4 frt 50 
kr .• bennlakó knak 6 frt 50 kr. 

Bennlakási diiak : ágyhelydij uniláriusoknak 
I. o. nagy 6gyérl 6 frl. kis ágyérI ' O kr .• nem unit. t2- t frl. 
II. o. .. 5 .. ., 40 ,. .. .. 10- 0.80 kr. 

111. o. .. 4.. .. 20.. .. .. 8-0.40 kr. 
VI-VIII. g;m. o. lanulók e dijaknak felél lizetik. 
Benlakó egyelemi hallgalók és lanitóképző inlézeli növendékek 6 frl. 

uobaszükség címen szintén 6 fclot fizetnek . Agyhslználat eimen valláskü. 
lömbség nélkül: nagy ágyéri l fiók kal 3 frl. 2 liókk.1 4 Iri. kis ágyéri l liók
kal I frl 50 kr. 

Vizsgálati díjak: magánvizsgálal unitáriusnak 24 frt. nem
y'nitáriusnak 40 frt. Felvételi vizsgálat 10 frt. pótvizsg. 24 frt. 
Erettségi magántanulónak 24 frt. nyilvánosnak 6 frt. Reálisko
lásoknak kiegészítő vizsgálat 12 frt. összevont vizsgálat 60 forint. 
Érettségi bizonyítvány dija 2 frt 50 kr. Látogatási bizonyítvány 
díja. mi az igazgatót illeti. 1 frt. 

Első tekintetre látszik. hogy az állami rendtartáshoz való 
alkalmazkodás mennyire emelte az iskolai díjakat . 

Az iskolai díjak felszedője. kezelője a főnök volt. aki az 
igazgató utalványozása alapján fizette a szükségeseket. Év 
végén számadást kellett beterjesztenie. melyet a konzisztórium 
vizsgált felül. De a díjak beszedése és felhajtása kezdettől 
fogva - akárcsak ma - sok nehézséggel járt. Már 1837 
szeptemberében (Fas::. XI. 187.) elrendeli a konz. a főnök 
számadási kötelezettsége teljesíthetésének könnyítésére. hogy 
az ágyhelyek és egyéb iskolai szükségek díját az első félév 
alatt be kell fizetni különben a hátralékos téli vizsgálatra nem 
bocsáttatik. Aki pedig a taksákat és büntetéspénzeket a JI·ik 
félévben sem fizeti ki az évvégi vizsgálatra nem állhat. míg 
a főnöktől nyugtát ne~ mutat be. Az 1839. évi törVények a 



l28 

pénzbüntetések behajtására statuálják a zálogolást sőt ha az 
illető nem váltja ki. megengedi. sőt rendeli a z610gtárgy el
adásál. Ez a hibás felloglisból szlirmazó intézkedés sok nehéz
séggel és kellemetlenkedéssel jlirhatott s azért mondja az az 
időbeli lillapolokal rajzoló és birliló Vélemény irója. hogy a 
főnök sokszor kifizette a magáéból. csakhogy ne kelljen a 
zlilogolással kellemellenkednie. Ez az oka annak is. hogy a 
kövelkező lörvénykönyv a behajllisnak ezl a módjIiI mlir nem 
ismeri. MaradI volna lehlil a vizsglilaIra nem bocsIiIIis. De 
ennek a végrehajtására nem vitte rli a lélek sem a főnököt. 
sem az igazgatót. Legallibb nem talliltam esetet rli. hogy va
laha valakit emiatt elzIirtak volna a vizsglilattól. Az évszlizad 
vége felé elég hatlisos eszközként alakult ki a bizonyítvliny 
visszatartlisa. De az lillami beavalkozlis ezt az eszközt ki
vette a vezetők kezéből. mikor megtiltotta. hogy bizonyílvlinyt 
ilyen okon visszatartsanak. 

15. fejezet. 

Vizsgálatok. 
A vizsgálatokról Baumgarthus idejéig nem tudunk semmit. 

Alatta 1657·ben határozzlik. hogy ezután minden félévben le
gyenek közvizsgálatok (generalia examina) : az első pünköst 
előtti héten. a mlisodik Mlirton-nap.ja után. Ugyanakkor bünte
téseket is lillapílanak meg azokra. akik a vizsgálatokról e1ma· 
radnak : először 25. mlisodszor 50 dr. harmadszor noviciussá 
fokozlalik le. A szüneteket az igazgató tetszése szerint adhatja 
ki (Fasc II. 129.). Ettől kezdve az első vizsgálat mlijus második 
felében. a mlisodik dec. to-20·a között volt rendszerint. (Llisd 
Fasc. II. 278. 335. 350. 385. 420. 501. 539. Fasc. I. D. 25. 52. 
63. lapjait.) Vizsgálat után a rektor gyakran lakomát adott a 
d iákságnak. 1694·ben dec. 13-17-én (Fasc. I. D. 25.) voltak a 
közvizsgálatok. A pátrónusok olyan nagy számmal voltak j~len. 
amilyenre sem ők. sem a diákok nem emlékeznek. A plebanus 
a vizsgálal után gazdagon megvendégelte mindkét cétust .étell~l. 
itallal. a reklor pedig reggelire hívta a kollaboratorokat es koz
tanítókat. Apátrónusok papirost adtak : a ~ogiku~ok ~03 : re-
torok 8. a poéták 6. a szintaxisták 4. ehmolog1stá s a 
parvisták 2 ívet kaptak belőle . . 

1712 jan. 13-án (Fasc_ IV. 114.) a főnök így írja. l~ a YIZS
gálatokat : a theologia elveiből. de perspicuitate. Sufflclenha. c:t 
authorilate S. Sacrae. de foedere ejusque a uthore: deque .spm
tualitate Dei; subsequenter e syntaxi et etyrn?log,a. cetens ar
libus et scientiis silentio alto habitis. quoOlam nullus tunc 
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temporis earum professor, nullus praeceptor. Deus faxit, ut 
majori alias studiorumspecimine prodire Queamus. 1714-ben 
dec. 13-án (Fasc. IV. 161.) reggel 5 órakor: Keresztúri logika 
és de anunciationum speciebus ; d. e. oratoriam, examen scili
cet rhetoricam et declamationes prolusorias; 15-én poezis és 
sisutaxis; t6-án etimologia és parvisták. 1717 jan. 28-án (Fasc. 
IV. 203.) a tanárok meglátogatják az osztályokat {= alsó 
tagozat) s próbatételt és előléptetést rendelnek. 1746 dec. 15-én 
(Fasc. IV. 711.) a rektor kollégáival .experimentum capit 
rhetorum. poetarum. grammatistarum, Qui Quantum profecerunt. 
1750 dec. II·én (Fasc. V. 49.) a tanárok jelenlétében examen 
generale volt. ami már rég6ta nem volt. az oratorok. poeták. 
sintaxisták és incipiensek osztályaiban. Kora reggeltől késő 
estig tartott. Másnap az osztályoknak írásbelUök volt. az ú. n. 
exercitiumok. 1751 dec. II-én (Fasc. V. 64.) a poéták és ora
torok probatioja. 13-án ull}'anezek közös censurája írásbeli ből. 
azután examenje. 1755 dec. 12-én (Fasc. V. 123.) 3 osztály 
examenje. 13-án az összes osztályok probatioja. 15-én előlép
tetés. 1757 ápr. 27-én (Fasc. V. 147.) az alsóbb osztályok. 
oratorok és poeták exercitiumai szóbeli nélkül. A tételük ez 
volt: A változás ritkán hasznos. Talán célzás arra. holl}' akkor 
az összes hivataloskodók változtak. ami ritkán történik, jegyzi 
meg a főnök. 

Examenje volt a diákoknak. probatioia a klasszistáknak. 
amint kitűnik e feljegyzésből: 1762 május 17-18-án (Fasc. 
V. 233.) celebratur generale examen et probatio oratorum. 
poetarum et omnium classistarum et excipit tandem promolio. 
promotionem feriae et silentium studiorum. És tentamen volt a 
stilusból. ma azt mondanók: irásbeli. Specimen is volt 1765 
dec. 7-én (Fasc. V. 368.): logicum specimen datum. 1778 jan. 
23-24-én vizsgálat a négy klasszisban s irásbeli dolgozat e 
tételről : lsten egysége; aztán előléptetés. Nemes ifjak vizsgá
lata ünnepélyes ceremoniák között történt. 1783 jul. 3-án (Fasc. 
VI. 288.) Széplaki P. Horváth Miklós. Kaáli Nagy Zsigmond. 
Tarcsafalvi Pálfi István reggel 3-6-ig nagyszámú hallgatóság 
előtt Lázár elnöksége alatt .. insigni cum laude propugnaverunt 
positiones ex universa metaphysica ". Vizsgálat befejeztével a 
a tanuló ifjuság latin himnuszt harmonice recitato szétoszlik. 
1783 márc. 29-én (Fasc. VI. 279.) jött az a rendelet a k0n.zis~
tóriumtól. hogy a közvizsgálatok. melyek eddig Tordá.n husvet 
előll. Kolozsvárt a pünkösti szünet előtt szoktak tartatm •. Tordá.n 
jun. 28-án. Kolozsvárt jun. 30-án legyenek •. még. pedig a fo
gondnok és más kiküld öllek jelenlétében. Akik a vIZsgálatokon 
nem jelennek meg. nem promoveáltatnak. sőt lefokozt~tn~k az 
osztályukban (gradus) is. a katalogusban is. Ennek az mtezke-

Dr. 061 Kelemen : A kO!ODV6rt unll6rh.l. kollllaium tMénete. II. 9 
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désnek megvan a maga oka. A zsinati Főtanácsok jun vége 
felé tartattak. Azon időben az ?d.a-. és visszautazás és 'a zsi
nati tanácskozások 8-10 napot IS Igeny~e vetlek. Alanároknak 
hivatalos kötelességük volt azokon megjelenni. Mig oda voltak 
azalatt a deákok a városon minden komolyabb foglalkozá~ 
nélkül éjjel-nappal csatangoltak, korcsmáztak, különböző kihá
gá sokat követtek el. Egy részük haza is ment s nem jött vissza 
a JUI. közepe táján amugy is esedékes nyári vakációért. Az 
iskolai év kezdetére sem gyűltek össze pontosan. Azért hozta 
a Főtanács P. Horvát Ferenc főgondnok sürgetésére az erély
telen Agh rektor idejében azt a szigoru rendeletet, hogy jul. l-je 
előtt az iskolából hazamenni s szept. I-je után visszajőni sú
lyos büntetés mellett nem szabad. 

1787-től kezdve a vizsgálatok már junius és január végén 
tartatnak. Ezóta esik össze a prot. iskolák nyári vakációja a 
katholikusokéval. akiké eddig szept. I-től okt. végéig tartott. 
(fasc. VI. 421.). 

Közlöm az 1788 jan. 22-26-ig és 1837 jun. 21-től 30-ig 
tarlott vizsgálatok rendjét (Fasc. VI. 445.): 

t 788 ian. 22-én (Fasc. VI. 445.) reggel 6-8 a lógós urak 8zenl herrne· 
neulicabó/ és héberból. l 

8-10 a nagyobb német osztály német ból. 
10-12 kisebb német osztáty. 

d. u. 3 - 5 tógás diókok a/gebróbó/. 
23-lm d. e. 6-8 oratorok és poeták theológiai dogmatikából. 

8-10 lyntaXÍ8ták synt., arithmetlka és hitvallás. 
10-12 etymologisták etym., arithmetika és hitvallás. 

d. u. 2-4 16gások és publ. szekundónusok németból. 
4-6 oratorok 8: retorika lörvényeib61. 

24·én d. e. 6-8 lógósok és publ. szekundónusok theol. moralis. 
8-10 magyar oszlály, olvasás, számolás, vallás. . 

10-12 conjug" compar., declin. tárgyaikból, számolás éa 
vallás 

d. u. 2-4 t6gósok Woz. moralis. 
4-6 poeták a poetikai szabályokból. 

25·én d. e. oralorok és po.lák gyakorlása e témáról : BizIosabb dicsérni. 
mini gyalázni; amazok kölellen, ezek kölött bes?édben 
extemporale. 
Synlaxisták és elymologisták latin alilusból, 

d. u. a t6gások és publ. szeRundánu.sok, 8 nagyobb német osztály 
dolgozat a német sli/usból. 

26·áo előlé ptetés : ft felsóbb osztályokban semmi: 8Z 81s6b~Bk. 
ban: 2 sYlltaxisla ft poesisra. 7 elymologisfa 8 sl:'ntaxl.sr81 

5 conjugista 8Z etymologiára, 3 comparista a cOOjulaclóra 
9 declinisla a comparacióra, 4 kisebb német osztályos 8 
nagyobb némel osztályra. Sokan dicséretet kaptak szolgat. 
mukért. E2.ulán 4 nap vakáció . 

.I Az aláhúzollak theológiai osztályok és tárgyak. 

• 
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1836/37. évi jun. vizsgálatok sorrendje (Fasc. XI. 180.): 
21-én 7-12 e II. éves filoz •• melhem. 26-án 7-'0 e lJ. éves liloz. lermé-

és fizikusok pászlor! the- azeljogból 
ologiából 10-17 conjulIelio 

3-6 oretorok és poeták mo- 3-6 I. és lJ. éves filoz. né-
reli. Iheologiából mel bal 

22·én 7-II kémi e 6-7 e tógás ifjÚság énekb61 
ll-12 comparatio 27-én 7-ll fl II. éves mozo hazai 
3-6 poe.is történelemb61 

23-án 7-10 geometrie 11-12 a fizikusok héber 
10-12 declinalio nyelvból 
3-6 oralorok é. poelák arilh- 3-6 oraloriából 

meliká ból 6-8· Ex arte tonice 
24-én 7-II ameth. világtörl.-ból 28·án 7-10 I. éves liloz. metafiz •. ból 

11-12 Ex elemenlaribus classis 10-12 elymologia 
minima 3-6 ayntaxis 

3-6 logikusok latin irod.-ból 29-én 6-12 lalin slilusgy.korlalok 
6-7 az ó •• zes klasszisták 3-6 ezek megvizsgálása é. 

énekból . osztályozása 
30·án 10 órakor eredmény kihirdetése 

25. vasárnap. és évzárás 

A vizsgálatnak nem volt - legalább a gyakorlatban nem 
- visszavető hatálya." Az 1818. évi nyári vizsgálat után a 
konzisztórium kimondja ugyan. hogy aki az évfolyam alatl 
nem adja szorgalmának jeiét. a következő évben ismétlő (re
petens) névalatI azokban a tárgyakban visszamaradjon. (Fasc. 
X. 279.). De úgy látszik. a határozat . csak papiroson maradt. 
mert Nagy Lázár iskolai felügyelő-gondnok az 1833. évi ürmösi 
zsinaton kénytelen szóvátenni ti vizsgálatoknál tapasztalt enyhe 
elbirálást. Nem tartja helyesnek. hogy gyenge tanulókat felsőbb 
tanulmányokra felbocsátanak s ajánlja. hogyha valaki .első 
classist " kap. utasíltassék vissza. A határozat ez: az oly gyenge 
tanulók. kik még • második classist " sem kapnak. utasíttassa
nak vissza repetálásra s mindaddig feljebb ne vitessenek, míg 
jobb classist nem érdemelnek - hanem ha születések és bir
tokok egyebet jauasolna". A szigorú felügyelő·gondnokkal szem
ben a zsinat enyhébb álláspontot foglal el. amil megértünk. 
De a határozatnak a nemesekre és gazdagokra vonatkozó ré
szét ma méltán kifogásoljuk. 1837 március 19-én tárgyalja a 
repr. konzisztórium a guberniumnak azt a rendeleiéi. hogy a 
tanulók ismételt repelilio után is. ha első klasszist nem kap
nak. felsőbb tudományok hallgatásálól rekesztessenek el. A 
konzisztórium azl feleli. hogy a dönlés a Főlanács hatáskö
rébe tartozik. tehát haladékot kér a válaszra addig. míg a 
közelebbi zsinat összeül. Az 1839. évi Főlanács .teljességgel 

g. 
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ki nem vihetónek. sem tanácsosnak. annálfogva elfogadhatónak 
nem találja; mivel ,:"ind nemzetünk heJyhezte.tése. törvények 
szerinti szabály~ •. blrtokl~sa m~g ,nem engedl~. mind pedig 
tanítóink s az If)akra hIvatalaIknai fogva felugyelő-biztosok 
általi. nálunk gyakoroItatni ~zokott szoros klasszilikációnál 
fogva. ha netalántán valamelYIk sze,kundát nyerne egy tudo
mányból. amil okozhat ezen tudomanyhoz nem a legnagyobb 
elhivattatás. vagy pedig csendesebb. de mégis hihető későbbi 
fontos felfogása; de más tudományokban kitünőbb jelességü 
lehet s néha a csendes s ebből következett szekundát nyerő 
ifjú aZ életre kilépve sokszorta jelesebbé válhatik. amint azt 
a tapasztalás eléggé bizonyilja; azonban a tertiát nyerő ifjú. 
hogy viszontrepeticióra szoríttassék. ezen főkonzisztórium is 
jónak látva, meghatározta. 

1839-ben (repr. konz. 76. jk. p,) a róm. kath. püspök a 
gubernium útján azt követelte. hogy intézeteinkben tanuló 
kath. ifjak ne bocsáttassanak addig feljebb. míg hittudomány
ból legalább prima classist nem kaptak; a rossz kalkulust 
kapottakat vagy ne vegyék fel. vagy csak repetensnek. 

A diákok a vizsgálatokon tételt. vagy .cédulát" húztak 
s erről feleltek. De ezzel sok visszaélés történt, amint a tör· 
vényelőkészítő·bizottsághoz beérkezett " Vélemény "·ből értesü' 
lünk .A rendes leckék nem tanulása csaknem mindennapi 
szokássá vált". Az a szellem kapott lábra. hogy a szorgalma
sokat kinevetik. leuntatják. Kiszámít ják. mikor következnek 
feleletre s csak akkor készülnek. Vizsgálatokon rendbe mennek 
a "cédulák" és felszólítás. rövid az idő. csak annyi cedulára 
készül. ahányan vannak a klasszisban. mert tudja. hogy hát· 
rábbról semmit sem kérdeznek tőle. Az osztályozás nem 
ösztönző. csak az első éveseknél. mert csak ezeket g,aduálják. 
Legyen több repetilio. mint eddig. talán minden héten. Nem 
majmolás aliceumból átkölcsönözni ezt a szokást: az asztalra 
legyen kitéve a cédula. vagy a studium materiája. szólítsák az 
ifjakat nem sorjában s egyszerre csak egyet. hogy ne olvasson 
kellő a felelő megett. A kiszólított üljön le. vegye kezébe a 
thézist. mondja. ahol következik. de azután kérdezzél< ki egyéb
ből is. Igy nem lesz annyi kijátszás és visszaélés. Es graduál
It\ssanak minden évben a diákok is és a klasszisták is. A ha
nyagság meggátlására meg kell szüntetni "azt az eddig szinte 
neyetségig s oskolánk neve törpiléséig ment visszaélés!. hog? 
akI valamely. vagy minden studiumból 3-a classist. sot . nulla.t 
kapott. mégis fennebb bocsátották". Az ilyen ismétlésre utasltando 
8 h~ akkor is .csak az a progresszusa. utasíltassék el az osko: 
lábol. A lutheránus konzisztórium ama rendelete. hogy akI 
valamely studiumból szekundát kap. azt ismételje. ha l -ra nem 
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tanul. bocsáttassék el. igen szigorú. különösen az alsóbb osz
tályokban. Még a Iiceumban sincs meg. honnan mértéket ve
hetni. Az ilyen veszítse el valamely beneficiumál. Ebből az 
á llapotrajzból látjuk. hogy még a 3-a classisi. sől nullál ka
pottak sem ulaslttattak az osztály megismétlésére ami mór 
"visszaélés" számba ment némelyek előtt . • 

V égre az 1~43. év!. Főtanács (21. jk. p.l meghatározta 
hogy a " harma~lIk. fokot. ~apott_ t~nulók ismétlésre utasittas: 
sanak. A tanulok IskolaI bIzonYItvanyI előmenetelükről - úgy
látszik - a 18. század vége tájáig nem kaptak, mert nem is 
volt rá szükségük. Iskolaváltoztatás akkor nem ment oly sürun 
és hatra-vakra. mint manapság. Ki ahol kezdette. ott is fejezte 
be iskoláját. Ha mégis változtatnia kelleti. akkor az igazgatótól 
Iitlerae recommendatoriaet hozott. mint Pl. a Tordáról jővő 
tanu lók. II. József alatt t787-ben (Fasc. VI. 429.) jött egy ren
delet. amely a világi pályákra lépőktől "iskolabéli levelet" ki
ván arró!. hogy "a politica és juridica administratiot illető tu
dományokat kitanulta és az azokban megtett haladásról elmé
jének vizsgálásán által ment". Mivel minden a hivatalokra 
szükséges tudományok és következendőképen a törvénytudós
nak is a filozófia által való elkészülésre szüksége vagyon: 
annak okáért senki a juridica tudomány folytatására bé nem 
vétette tik. ha csak szükséges megkivántató bizonyságtétel is
kolabéli levelet nem mutat arról. hogy a filozófiát kitanulta. 
A protestánsok. akik a maguk tulajdon iskolabéli rendtartá
sokróI. (mely a filozófiát magában foglaljal testimoniumot mil
gukkal hoznak. minden kétség nélkül a juridika tudomány 
megtanulására Kolozsvárt s más universitásnál is bévétesse
nek. Akik már hivatalban szolgálnak. azok ki ne rekesztesse
nek. De ezután csak olyanokat alkalmaznak, akinek iskolai 
testimoniuma van előmeneteléről s aki mind erkölcséről. mind 
tudományára jól vagyon elkészülve. 

Ez a rendelet szükségessé tette az iskolai bizonyítványok 
kérdésének rendezését. Hosszú idő kellett. míg formája. tartalma 
megállapítást nyerI. Az 1820. évi dicsőszentmártoni zsinat .a 
felsőbb tudományokat tanuló oskolai ifjúság bizonyságlevele 
kiadatásában tapasztalt több nehézség elenyésztetése céljából" 
két bizonyítványt rendel kiadni. Az egy!k o~kolof b!zo,:,yság
levél a másik oskolai absolutorium testimonIum. Utobblt csak 
azok kaphatják. kik minden előirt tanuln:'ányt végeztek s azok
ból exameneket adtak. Akik csak egyet IS elmulasztottak. V~~y 
exament nem adtak azok oskolai testimoniumot kapnak. Koz
lök két iskolai bizonyítványt. egyiket 1797 -ból". másikat 1842-ból, 

a l';ereBzlény M.,veI6, 1897. 265, J, 
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Az 1839. évi törvények a vizsgálat idejéről nem tartal
maznak intézkedést, részleteiről is csak annyit, hogy aki nincs 
megelégedve osztályzatával, kérelemre újabb magános meg
vizsgáltatást nyerhet (72. c.) és minthogy a közvizsgálaton 
idegenek is vannak jelen, ez a legnagyobb rendet és csendes
séget kivánja s ezér! a csengetésre pontosan megjelenni kötelesek 
az ezen .. gradusbeliek" (osztályúak). Ha nem jelennek meg 
pontosan, 4 kr. a büntetés. Ha egyáltalában nem jelen meg, 
arról a félévről nem kap kalkulust s többé ezen gradusbeli 
társai közt helyet nem foglalhat. De a megjobbulás reménye 
alalt a következö évben felvehető. Az absolutoriumot aláírják: 
a püspök, az inspektor kurator, a rektor és a rendes profesz
szorok s az oskola pecsétje alalt adatik ki. A tanfolyamot 
végzett s jogot tanuló ifjak testimoniumot kapnak a rektortól. 
Absolutoriumot csak az kap, aki a törvényeket elvégezte, vagy 
azok elvégzése előll az iskolából ki akar menni. Eklézsiába 
kirendelt ifjak tartoznak absolutoriumukat, vagy testimoniumukat 
kivenni, hogy a köri előljáróságnak beadhassák. 

A vizsgálatnál az osztályozás jegyei: eminentia, prima, 
secunda, tertia. Számértékük 4, 3, 2, l. Akinek legnagyobb 
szám jöll ki a tantárgyakból kapolI jegyekből. az volt az első. 
A noviciusokat az első és második félévi vizsgálat eredménye 
alapján sorozták. Aki tertiát kap, azt a tudományt ismétli, akí 
minden tudományból terliát kap, semlegesnek aláztatik s el
ulasillatik. 

Az 1845. évi törvények szerint közvizsgálat kétszer tar
tatik: januárban és juniusban. A törvény ismer magán tanulókat 
(38. §.), akik otthon tanulnak, de az igazgatóság engedélyével 
közvizsgálatra állhatnak. ElmulasztolI közvizsgálatot pótolni, 
vagy azt külön adni, csak az E. K. T. engedélyével s általa 
kitűzött napon és kiküldött biztosok jelenlétében lehet külön 
díjfizetés mellett. Minden közvizsgálat végén a tanulók osz
tályoztatnak, a felosztályúak és végzeItek erkölcs ből is, mely 
célra a mulasztási jegyzék bemutatandó. Ki valami ből harmad 
osztályt kap, azt ismételni, vagy új közvizsgálatot adni tartozik. 
Ha akkor is harmad osztályt kap elutasíllalik. Az egyenruhások 
az első év végén soroztatnak s 'az így nyert helyüket a filozó
fiai tanfolyam megtartják. Ekkor a 3 évi tanulmányok 
alapján 

Az év végén van felosztást végzelt tanuló 10. 
A rangsorozás alapján első Pap Mózes, a késő~bi. tanár, 143 
érdemszámmal 9-ik Demeter Lőrinc 93-maL Elso eves felosz
tályu van 15. Áz elsőnek 56, az utolsónak 30 az érdemszám~. 

1858-59-től három érdemjegy jött szokásba: eminenba 
(Em), prima dicséret (Prd.l és prima (Pr.) AL 1863. évi Fő-
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tanácsra a nevelésügyi bi~oltság negyedik fokul a gyönge
primát ajánlja. de a F?tanacs helye~eb~nek tartja a . második 
osztályt. vulgo secunda/ . mely torvenyemkben megvan nincs 
is eltöröl ve. Amely tanuló több szekundát kap. mint ~rimát 
az ismétel. Az absolutoriumra vonatkozó intézkedések azonosak 
az előbbiveL .A törvény tanításnak nálunk beálltáig a törvényt 
hallgató. de bennlakó ifjaknak csakis ideiglenes bizonyítoán!Jt 
az igazgató ad. 

A törvény nem intézkedik az érdemjegyekrőL 
1869. juL 12-én az E. K. T. azt határozza. hogy ezután az 

alosztályúak is nyári közvizsgálatkor egész évben nyert érdem
sorozatuk szerint rendeztessenek. miként a felosztályúak. 

Az 1871. évi törvények a vizsgálatokról ezeket tartalmaz
zák : Évenként két vizsgálat van, mely után .. érdemsorozat" 
adatik. Előmeneteli jegyek : kitűnő, elsőrendű dicsérettel. első
rendű, másodrendű. Számértékük : 3, 2. 1. Másodrend ű nem 
vétetik számításba. Ezenkivül van az általános osztályzat. Az 
egész ifjúság soroztatik. Egyenlő szám esetében a felosztályúak
nál elsők a Kolozsvárt. azután a Tordán s végül a Keresztú
ron tanult növendékek. Aki a rendes vizsgára előállani akár 
egészen. akár részben elmulasztja. kilépettnek tekintetik. Aki 
az összes tantárgyak feléből másodrendm kap. nem tehet ja
vító vizsgál. Aki két. vagy több tárgyból kap másodrendút, 2 
hónap alatt javítót tehet s ha akkor is másodrendűt kap. is
métel. A magántanulók a közvizsgálat alatt egy evégre kitű
zendő napon együtt tesznek vizsgál. 

1874-ben az E. K. T. (171. tanügyi sz. a.) így intézkedett 
a másodrendűre nézve: egy tárgyból a tanév elején egyszerű 
jelentkezés mellett javíthat. kettőből az igazgatóságtól kell kérni 
engedélyt. háromból ismétlésre utasíttatik. Kétszeri javítás ugyan
azon tárgyból nem engedtetik meg. Téli vizsgán kapott másod
osztályzatot egy hónapon belül magánvizsga utján kijavíthatni ; 
ha abból a tárgyból év végén érvényes jegyet kapolt. javítás
nak tekintetik. Aki év végén is másodosztályzatot kap ugyan
azon tárgyból, ismételni köteles. Másodosztályzaltal felsőbb 
osztályba senki sem léphel. 

1875-ben az igazgatóság a következő osztályzatokat álla
pit ja meg a fillyelemnél : éber. kellő, szórakozott. A szorg~
Iomnál : ernyedetlen. kitartó. kellő. hanyatló. csekély. ~emm.!. 
Az előmenetelnél : egy elsőrendű dicsérettel = kitűnő. k~t elso
rendű dicsérettel = elsőrendű dicsérettel, egy elsőrenduvel = 
elsőrendű dicsérettel, két elsőrendűvel = elsőrendű. egy má
sodrendűvel = másodrendű az általános osztályzat. A maga
viseletnél : feddhetetlen. vagy példás. dicséretes. jó. törvény
szerű. kevésbé törvényszerű. nem törvényszerű . 
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A 70·es évek vége felé a léli vizsga kérdése irodalmi 
megbeszélés lárgya is volt nemcsak nálunk, hanem ország
szerte.' Sándor János és Kovácsi szóltak hozzá. Előbbi a léli 
nagy .kis vizsgál pedagógiai abszurdumnak lartja. Érvei ~ 
kövelkezők : Az az állílás, hogy szükséges, meri a nyári vizs
gáig elfeledik a lanultakat. nem érv, hanem szégyene a lani
lónak. Ha levizsgázlak, a

É 
második félévben nem sok gondol 

fordítanak a lanultakra. s: az ember .. beleszédül a gyorsa
ságba ", meJlyel vizsgáink lefolynak. Miérl adunk elégieIeni a 
téli vizsga ulán, ha ki sem javíllaljuk ? A valódi vizsga ulán 
vagy fellépésnek, vagy ismétIésnek kell kövelkeznie. III egyik 
sincs. Nem egyéb ez a vizsga, csupán egy drága hónapnak 
elveszlegelése. Mellelle csak a konzervalivek harcolhalnak. 
Alapos lanlerv kellene már, melyben nemcsak alankönyvek 
legyenek megirva, hanem az is, hogy melyik lanlárggyal mi a 
cél, mil. hogyan és minő lerjedelemmel kell lanítani. S ki 
kellene már nyomaini, hadd lássák a lanárok és vizsgáló
biziosok is, hogy mihez larlsák maguka\. A Iéi i vizsga, ha 
régen jó voll is, .ma már lúlélte magál", drága idői vesz el 
a lanuláslól, a vizsga előfIi idő igen rövid, mindkél vizsga 
ideje igen rövid, legyen egy, az év végén s arra legyen elég 
idő adva. 

Kovácsi véleménye más. Szerinie a léli vizsga nem abszur
dum, hanem lermészetes és indokolt, nem objekliv, hanem 
szubjekliv okokból. Mert alanitásnak koronkénl meg kell állani, 
a megtell munkát számbavenni, különösen a kisebb növendé
keknél. De ha egyedül a tanuló haladásának számbavélele 
volna a cél, ő sohasem larlana vizsgál, meri erre legilleléke
sebb maga a lanító. De a vizsga szükséges a szülőkéri, az 
inlézelért, a fennlarlókérl. Kél vizsgát szökségesnek és elégsé
gesnek larl. meri a tanulók reális és formális haszonban része
sülnek állala. Nem idővesztegelés, meri látjuk, hogya vizsga 
végén .. meg vannak húzódva, el vannak nyűve". A lanuló leslét, 
lelkél egyaránl igénybevevő leher és fáradság s ezért szük
séges, hogy a leher, az évi lanlárgy kétszerre oszlassék. A 
vizsga legyen komoly dolog és ünnepélyes, ne játék és mulo
galás. Hogy sok időbe kerül? Tarlsuk egyszerre kél helyi. Hogy 
a jobbak hiusága lápláltalik s a hanyagok megszégyeníllelnek? 
A nemes ambició nem hiba, hanem a hanyagság és léhaság 
ellen .. majdnem egyedül bizlos ór". A hanyagokkal pedig, ha 
érdemök és igazság szerini lörténik, a maga rendjén van a 
megszégyenités. 

Ilyen irodalmi megbeszélések légkörében készültek az 

• 1\ téli vizIga középtanodáinknál. Ker. Magvet6, 1878. 304-3tJ. t. 
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1880/81. évr~. érvényes. töryények. melrek mindenik félév 'vé
gén fenntartják a kozv,zsgalatol. Az elomenetel jegyei, kitűnö 
jeles. ;6 •. f!légs~ge.s. elég~e!en. (5. s~~mmal: l: 2: 3: 4. S.). A ma: 
gaviselete,: d.cseretes. 10. k.eleg./o. nem k,eleg,'ö. A szorga
Ioméi : ernyedetlen. kitart6. kellö. hanyatló. csekély (számmal: 
I. 2. 3. 4. 5.). Az általános osztályzat megállapításánál. ha a 
maradék az osztó számok felét teszi. a jobb osztályzat marad 
meg. Egy elégtelen után az általános osztályzat másodrendű. 
(Itt megmaradt még a régi jegy). A sorrend számok szerint 
állapíttatik meg. EgyeniIiség esetén a vizsgáló-bizottság határoz. 
A nyári közvizsgálat után az ifjúság soroztalik a mindkét vizs
gálaton nyert érdemsorozatok alapján. Egy tárgyból elégtelen 
jelentkezés alapján javíthat szept. elején. kettliblil elégtelennek 
az igazgatóságtól kell engedélyt kérni. Kétszeri javítás ugyan
azon tárgyból nem engedtetik meg. 

Ha valaki a téli vizsga alkalmával kap elégtelent. azt egy 
hó eltelte elliH vagy magánvizsga utján. vagy az évvégi vizsga 
alkalmával kijavíthatja. amikoris. ha azon tárgyakból. melyek
bIiI a téli vizsga alkalmával elégtelen volt, ennél jobb osztály
zatot nyer. javításnak tekintetik. Aki ugyanazon tárgyból a 
záróvizsgálat alkalmával is elégtelen, ismételni köteles. Kétszer 
ugyanazon osztály nem ismételhetli. Elégtelennel felsőbb osz
tályba senki sem léphet. Az elégtelen t kapó tanuló stipendiumát 
a f. hónapon túl elveszti. Gyermekeket az igazgatóság, ha tár
gyaikhoz szükséges fejleltségük és éreltségük hiányzik, belá
tása szerint egy évre visszamaraszthat. 

Az 1885. évi törvények a téli vizsgálatot megtartják. a 
középiskolai törvény ellenére. A jegyek az ellimenetelre : ieles, 
jó, elégséges. elégtelen. tehát a kitűnő megszünt ; a magavise
letnél : jó. szabályszerű, kielégitő, rossz. A szorgalmi jegyek 
megszüntek. Az általános osztályzat kiszámítási módja változott. 
Jeles az általános osztályzata annak. kinek mínden jegye jeles. 
legfeljebb egy jó: jó annak kinek minden jegye legalább jó. 
legfe~ebb egy elégséges : elégséges annak. kinek két vagy több 
elégséges jegye van; elégtelen annak. kinek egy vagy töb~ 
eléglelenje van. Aki az elsli félévi vizsgálatot le nem te~z" 
nem tekintik az iskola tagjának. A tanév végével az ege;;z 
ifjúság soroztalik. A számértékek összegének egyenlliség.e es~ten 
a mult tanévben ellibbre sorozott tanuló nak van elsobbse~e. 
Aki rendes vizsgálatra nem áll. az iskolából kilépett,,?k .. te~lR
lelik. A javító vizsgálatokat ez a törvény a köz~piskola, torve.ny 
szerini szabályozza. a téli vizsgálalok alkal'!1avql kapott e1eg-
telen javítását pedig az előbbí törvény szennI. . I • k 

A törvény az éve t három idliszakra osztja. ~ e s~ .~
rácsonyig. a második húsvétig. a harmadik a tanev vege,g 
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tart. A két első végén minden tanuló Tudósítót kap. melyben 
előmenetele általánosa n jelezve. magaviselete. mulasztásai ki 
vannak téve s melyet a szülő aláírása után az osztályfönöknek 
vissza kell adni. 

Az 1890. évi Főtanács (70. jk. P.) a téli vizsgálatot meg
szüntette a következő okokból: mert a középiskolai törvény 
szerint annak helye nincs: mert másvallású ifjaktól a téli vizs
gálatra vallástani jegy<;ket szerezni sok nehézséggel jár. mint
hogy azoknál az a vizsga már megszünt ; meri a tudósító 
könyvecskék utján a szülők gyermekeik előmenetelét figye
lemmel kisérhetik. mert az ösztöndíjak kiadása sem fog 
nehézséggel járni. minthogy karácsonykor és húsvétkor válto
zás alá jöhetnek. 

A 1896. évi törvények - természetesen - nem ismerik 
a téli vizsgálatot. 

A század végén az 1900. évi Fötanács (92. jk. " p.) a vizs
gálatok eddigi módjának megváltoztatásával ezeket rendeli: 
a vizsgálatra annyi napot kell szánni. ahány gimnáziumi osztály 
van. Minden osztály legalább két külön félnap vizsgázik. A 
szak tanár előleges kijegyzése szerint feltétlenűl kikérdezendők 
a kétes és elégtelen előmenetelű tanulók. a nem kéres előme
netelűek közül mindenki legalább két tárgyból. A kikérdezés 
több tárgyból az idötöl és az elnöktöl függ. aki megkérdezi. 
kinek van kedve felelni s a jelentkezőket kikérdezi. A vizs
gálat után zárt tanácskozás ban az elnök jelenlétében a jegyek 
véglegesen megállapíllatnak. A záróünnepélyen csak a jeles 
előmenetelű s jutalomban részesülő tanulók nevei olvastatnak fel. 

A vizsgálatnak ez a módja már az 1899/900_ iskolai év
ben életbelépett s a Főtanács a fennebbi határozattal most 
utólagosan jóváhagyta. 

E határozat megértése végett utalunk arra a durva és ki· 
mélet!en támadásra. amely .. Kezdődik az emberbulilás" címen 
fi 90-es években a középiskola ellen országszerle megindult s 
amely túlterhelés okán széles körökben illetékesek és illeték
telenek részéről széles mederben tárgyaltatott. Ez áramlatnak 
az volt a vizsgálatokra vonatkozó legföbb kifogása. hogy ezek 
az amúgy is túlterhelt ifjúságot felell.legesen és haszon nélkül 
terhelik és idegességét fokozzák. Es sok szó és kivánalom 
hangzott el a vizsgálatok teljes eltörlése iránI. Ez a határozat 
kÖZépútat tart a régi állapot és a modern szélsőséges kivá
nalmak között. midőn a vizsgálatot csak a kétesekre ~s elég
telenekre terjeszti ki s az előleges osztályzatot már a Vizsgálat 
előtt elkészílleti. 

A vizsgálatokkal kapcsolatban ismerle tem az Ú. n. Érdem
soroza ti jegyzőköny lJ rendszerét. 
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Az 1832133-ban kezdődő érdemsorozali jegyzőkönyv az 
osztályokat igy nevezi: absoluli, physici, mathemalici, mora
listae, logici, rhetores, poetae, synaxistae, etymologistae, com
paristae, declinislae majores, declinistae minores (sok évben a 
deci. minoresnek nincs tanulója), legentes, collegentes. 

Az osztályok felülről lefelé haladó sorban vannak vezetve. 
1842-ben kezdik magyarul vezetni. A. osztályok magyar nevei: 
végzett egyenruhások, egyenruhátlanok, 4-3-2-1 évi egyen
ruhások és egyenruhátlanok, alosztályiak: 7-I osztályok. 
1843/44-ben változik a rendszer igy: az egyenruhásak l-lll. 
évesek s alól van nem 7, hanem 8 osztály. 1850/51. év má
sodik felében igy vannak beírva az osztályok: A. Felosztályiak: 
végzettek és hittanászok, lll. évesek (Vm. gimn. o.). ll. évesek 
(VII. g. o.), I. évesek (VI. g. o.). B. Alosztályi ifjak: VIII.-IV. a. 
(V-I. g. o.), III-I. o. (elemi osztályok). Az 1851/52. isk. év 
első felében vannak: végzeItek és IX-I. osztályok. A XI-IV. 
osztályok alatt zárójelben: VIII-I. g. o., a lll-l-ig semmi. De 
a második félévben már igy: hitlanászok, III-I. évesek, VIII-I. 
osztály. 1853/54-ben: végzeItek és hiltanászok, VIII-I. gimn. 
osztályok, lll-I. "népiskolai osztály". 1860/61-től a "hittaná
szok" lll-ll-I. éves theologusok névalalt vezettetnek s külön 
a végzettek. 1868/69-től fogva elemi osztály 4 van. 1850/51. 
végén kihirdeti az igazgató, hogy azok a VIII. o. ifjak, akik a 
filozófiai tanfolyamra felvételüket óhajtják, szeptemberben az 
igazgatóság előtt minden alosztályi tudományokból közvizs
gálatot kötelesek tenni. 1854/55-ben az érdemsorozat felolva
sásakar kihirdetik, hogy nem unitáriusok addig nem vitetnek 
feljebb, mig vallásból bizonyitványt nem hoznak s azt is, hagy 
a hazamenők az illető cs. kir. hivataltól útlevelet szerezni el 
ne mulasszák. 1855/56-ban fordul elő először a csillagos kal
kulus. Az ilyenekkel birókat figyelmeztetik, hogy "ezután, ha 
több gondot és szorgalmat nem forditanak tantárgyaik betanu
lására, minden esetre szekundát fognak kapni". 

1857-ben a nyári vizsgálatok után Buzogány Áron magyar 
"nvelvtanító" 12 könyvet tüzöt! ki jutalmul a három első gimn. 
o. tanuló k közölt a legtöbb szorgalmat és eredményt tanusi
laltaknak. Adataim szerint ez az első eset, hogy lanulók a 
I~nulásérl jutalmat kapnak. 1840/41-ben azok a tógátus é~ p~b
hcus diákok, akiknek neve ulán az egész éven át semmi bun
letés elé nem fordul (azok az ú. n. albások), az érdemsorazal 
ulán fejenként 6-6 mfrtot kapnak. Ilyen diák vol! 107 közül ll. 
E.z a magaviselet julalmazása vol!. Ugyanekkor a különböző 
clmeken befolyt jövedelmekből összegyül! összeget (t 87 mfrl 
64 dr) 4- 2- 1 arányban vizsgálat után felosztják az inleg
ransok, mediansok és misericordiansok (= egész-, fél- ~s ne-
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gyedrészbel.i részvényesek·~ .között. Ez azonban nem jutalom, 
hanem segely volt. 1865 táJan kezdődnek pályadíjak és jutal
mak. Azelőtt ilyenekről nem esik szó. 1868/69-ben jelen meg 
az angol, mint önkéntes tantárgy, 1869/70-ben az orgonálás és 

• • gyorsJras. 

16. fejezet. 

Érettségi vizsgálat. 

Az érettségi vizsgálatot az abszolutizmus erőszakolta rá 
az erdélyi iskolákra s a miénkre is. Az erőszakolás ellen az 
egyház vezetősége az iskolai politika németesítő irányzata miaU 
s az autonómia védelme érdekében tiltakozott és védekezett. 
De a kérdésben az abszolutizmus letünte után hozott összes 
határozatai mutatják, hogy a rendszer lényege ellen nincs meg
állható kifogásuk. Csak nem vallollák be nyiltan, mert az ab
szolutizmus iskolai politikájával szemben elfoglalt álláspont juk 
miatt - úgy érezték - nem tehetik. Ezt mutatja az is, hogy 
az alkotmányos élet beköszöntése után az Entwurf gimnáziumá
val szemben visszamennek a régi iskolára, de az érettségi 
vizsgálatot fenntartják. Az Entwurfban merőben új volt az 
érettségi vizsgálat, me ly a szellemi képzettség puhatolására 
irányult s az iskolai hatóságnak betekintést engedett a tanárok 
munkájába, kiktől új és haladottabb módszert követelt. Általá
ban érvényesült az éber és szemes ellenőrzés szigorúsága s 
eltünt a régi patriarkális iskolai élet engedékenysége és laza
sága. Az érettségi vizsgálat írásbeliből és szóbeliből áll. Az 
írásbeli tárgyai: értekezés anyanyelven 5 ó., fordítás latinból 
2 ó., görögből 3 ó., latinra 3 ó., mennyiségtan 4 ó. Egy másik 
élőnyelv a tanuló vagy szülői kivánsága szerint 3 ó. A szóbeli 
tárgyai: az anyanyelv irodalma, latin nyelv és irodalom, görög 
nyelv és irodalom, történelem és földrajz, mennyiségtan, ter- ' 
mészetrajz és fizika, a második élőnyelv nyelvtana és irodalma. 

Az érettségi vizsgálat rendszere annyira újszerű és meg
lepő volt, hogy mikor először megjelent a kormányzóság erre 
vonatkozó rendelete az első időkben nem tudják, mihez tar
tani magukat vele 'szemben. A vizsgálat érdeme ellen nincs 
észrevétel és megjegyzés de a diákok között valami csendes 
bOjkott indul meg ellene: mit az igazgatóság - ki.érzik ~ ~orok 
közül - örömmel használ fel a felhívásra adott Jelenteseben. 
A kormányzóság, hogy a gondolatnak megnyerje a ~e~etőséget, 
1851 jun. 30.·áról 15281. sz. alatt a vizsgálat vezetesevel Nagy 
Elek fögondnokot bizza meg. Az illazgatóság jul. 3.-ról azt 
ielenti, hogy a tanulók közül kettő kikérvén iskolai bizonvít-
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