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3. fejezet. 

Frekventálás (frequentatio). 

A klasszisok elvégzése és ' a deáki társaságba (societas 
togata) való felvétel közölt volt egy közbeeső állapot. az Ú. n. 
noviciUSság (noviliatus). A Tordáról jövő tanulóknak azonban 
előbb még közvizsgálatot kelIeIt kiállaniok. Az 1698. évi Fő
konzisztórium végzése kimondja. hogy ezután a tordai tanulók 
a kolozsvári nagyobb iskolába ne léphessenek be. mig generale 
exament ki nem állottak és mint a palaestrában gyakorolt kato
nák alkalmasoknak nem mutatják magokat és méltóknak nem 
iléltetnek a rektortól és kurátoroktól és nem kapnak ajánló
levelet 'Iilerae commandatoriae) a rektortól. (Főkonz. jkve 194.1.). 
A novicius már nem gyermek. már kiszabadult a vessző alól. 
már az autonóm deáki társaság fegyelmező hatásköre alá került. 
De még nem teljesjogú diák. Még nem öltheti fel a deáki tár
saság egyenruháját. még nem élvezi ez állapottal összekötött 
jogokat. különösen az iskolától járó segélyeket és javadalmakat. 
Hogy teljes jogú diák lehessen. át kell esnie a frekventáláson. 

Miből állott a frekventálás? Az új diáknak 6 hétig egyen
ruhában kellett járnia. Enélkül még az ajtón sem volt szabad 
kilépnie. Teljesen felöltözve folytonosan az asztal mellett ült 
és tanult. pontosan feküdt és kelt. minden nap kétszer fedetlen 
fővel a templomba ment. magaviseletében. járásában. beszédé
ben kifogástalannak kellett lennie. A 6 hét elteltével az egész 
diákság és a tanárok. később az esküdtek előtt vizsgát tett a 
káléból és görögből. melyre következett a birálat és .az anya
könyvbe sajátkezűleg beiratkozás. Szavazat döntötte el. hogy 
felszabadul-e. vagy ismétel. Ez azért volt fontos. mert felsza
badulása előtt senki sem részesülhetett jótéteményben. A fe
csegő természetúnél silenliummal súlyosbílották az ismétlést. ami 
azt jelentette. hogy frekventálás alatt senkihez sem. volt szabad 
szólnia. Ezután az új diák első éves egyenruhás = taga tus 
lelt s a következó évben a veteranusok közé lépett. 

A frekventáció első és igazi fogalmazásában lényegében 
vezeklés és magábaszállásra való alkalom volt. mellyel az egy
házi szolgálatra való lelki előkészúlésre és a világi hiúságokról 
való lemondásra akarták nevelni. 

De az iskolai életben fegyelmezö eszközként büntetésül is 
. használták. amelynek kiállása után kidolgozott lalin beszéddel. 
vagy valamely latin szerző múvéből kijelölt egyes részeknek 
hibátlanul való elmondásával kellett a cétustól bocsánatot kérn.i. 

A frekventáció lényegében német eredetű. A német aka
démiákon és egyetemeken a diákká avatásnak különböző nevek . - - ."" 
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alall különböző ceremóniái voltak szokásba. Voltak ezek közölI 
egés~n hivatalos jellegűek. a főiskolák statutumai által előirt 
és megállapított formában. Es voltak olyanok. melyeket a közép
korban meglehetősen ,nyers és durva diákélet termelt ki. Ezeket 
a főiskolai hatóságok kezdetben hallgatólagosan elnézték. ké
sőbben tilalmazták. Mégis némileg enyhült és civilízáltabb for
mában még ma is sokat őriz ezek közül a német diákélet. 

Ilyen felavatási forma volt az ú. n. depositio 1 és a penna
lismus. Előbbit beanidnak is hivták. a francia bec jaune-tól 
(= sárgacsőr). ami megfelel a fuchs-nak. Ez egy furcsa és kü
lönös ceremonia. mellyel az új diákot felvették a studensek 
közé. A ceremonia vezetője. a depositor. a jelentkezőre külön
böző szinű ruhát ad. arcát feketére mázolják. kalapjára füleket 
és szarvakat kötnek. szájába disznóagyarat tesznek. aztán a 
hallgatóság elé vezetik. kérdéseket intéznek hozzá. melyekre 
felelnie kell. de a fogai közt levő agyartól nem tud beszélni. 
hanem csak röfögni. ezért a depositor disznónak nevezi. Egy 
kezével összeszorítja a nyakukat. mig a fogak kiesnek a szá
jukból. Igy veszítsék el a mértéktelenségüket és nagyétűségüket. 
Aztán leszakílja a fülüket. hogy tanuljanak szorgalmasan s ne 
legyenek szamarak. a szarvakat. hogy tegyék le durvaságukat. 
Aztán lefektetik. végig gyalulnak egész testén. hogy a művé
szetek igy csiszolják ki lelkét. Végül egy fazék vizzel leöntik. 
hogy kezdjenek új életet. tegyék le rossz szokásaikat. gonosz 
hajlamaikat. Legvégül a filozófiai kar dekánja elé viszik. aki 
miután megvizsgálta ismereteiket. sót tell szájukba és bort öntött 
feiükre. mert a só a bölcsesség szimbóluma. a bor pedig meg
tisztítja a bea nia piszkától. 

Ne gondoljuk. hogy ez a diákok magánkezdeményezése 
volt. Törvény irta elő a prágai és erfurli egyetemen. hogy addig 
senkit fel nem szabad venni. mig a depositio ritusán át nem 
megy. Melanchton és Luther abban látták értelmét. hogy az 
életben sok méltatlansággal találkozunk. amit türelemmel kell 
elviselnünk. Későbbiek barbár és esztelen szokásnak minösi
tették s megvetellék. 

. . M~g borzasztóbb volt a pennalizmus. melynek rellenetes 
k~~~asal. nem egyebek. mint a depositio túlhajtása. A kellő 
k~zo~t lenyeges külömség az. hogy a depositiot nem titkosan 
r egzIk. hanem hatóságilag kirendeli személy vezeti. A penna
lZmkubst öreg ~iákok végzik ujoncokkal szemben. akiket korcs
má a. ~ordelyházakba visznek. rogyásig esznek és isznak
sokszor bsztátlan edények ből is. - összeverekednek. mig egyik-

1 Az 1676. 6vi törvény 6. ponjla ugyane kifejezési h8szn~lja : sic p08t
quam qu.Huor depootHonlll , u • • h.bdom.d. , complevil. 
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mtIsik 011 terül el a földön vérébe fagyva. ajtókat. a blakokat. 
kemencéket törnek össze, könyveket, edényeket dobálnak ki, 
sok arcátl a n és szégyentelen dolgot mivelnek, nemcsak korcs
mákba'n. hanem nyilt utcákon és fényes nappal is, S mindez 
az ujonc költségén, a ki végűl még egy felszabadító lakomát 
" dolI s azután lehetell csak student. A brémai főískola 1675. 
évi törvényei büntetés terhe mellett tiltják , hogy a paedago
geumból a "nyilvános iskolába" (= felső tagozat) lépők akár 
együll, akár külön symposiumokat tartsanak s erre a célra a 
noviciusoktól pénzt hajtsanak be és őket és szülőiket így ter
heljék. 

A pennalizmus 1610-1660. között volt szokásban az 
egyetemeken s a 30 éves háboru borzalmaiban és e kor vad 
szellemében találja magyarázatát. Ha most az új díák felvételi 
ceremoniáit ott és nálunk össze hason lit juk, a mi szabályainkat 
istenes és szelid nevelő eszköznek kell mondanunk minden 
furcsasága és idegensége mellett is. Az a cétus, mely végső 
fórumként döntött a felvétel, vagy a fel nem vétel fölött, félté
kenyen őrködött jó hírneve fölött s önérzete nyilatkozott abban 
az itéletben, melyet a jelentkező re kimondott. 

A frekventálás azért volt különösen fontos. mert letöltése 
s illetőleg a jelenlkezőnek a diáki társaságba való felvétele 
előtt nem részesült semmiféle segélyben és jótéteményben. 
Ritkán, rendkivüli körülmé nyek között, előfordult az is, hogy 
frekventálás nélkül vették fel a tógás társaságba pl. 1662 
dec.-ében Barovius Sámuelt: contra observationem et consue
tudinem nostram scholasticam simpliciter recipimus. (Fase, 
II. 195.). 

A frekventálás kűlsőségein . a ruhaviselésre vonatkozó elő· 
írásokon idők folyamán többször változtattak. E változtatások 
lényege az. hogya sokszor kényelmetlen, sőt egészségellenes 
formaságokon és előírásokon könnyítenek, vagy elhagyják 
azokat. 1689 aug. 27-én (Fase. I. B. 17.) a szász tanulókra 
nézve azt a könnyítést hozták, hogyanoviciusnak szabad ka· 
lappal járni, sőt, ha a szükség kivánja. az iskolából kimenni 
is; azonban a chlamyst az iskolában ís, az iskolán kivűl is 
viselniök kell. De ezért a szabadságért a hónap letelte után 
l frtot kell fizetniök, amelyet egyenlöen osztottak fel szász és 
magyar cétus között. Ennek az intézkedésnek az volt az ín
dító oka. hogy a frekventáció terhei miatt kevesen jöttek szász 
ífjak a kollégiumba és sokszor nem volt elég ífjú ember, hogy 
a templomban karban énekeUenek. Meg kell említenünk, hogy 
e reform idejében az igazgató: Jövedécsi András, szász nem
zetiségű volt. A magyar tanulóknak azonban még több mint ISO 
esztendeig kellett a frekventátás terhei alatt "vezekelníök", miII 
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az 1784. évi szentlászlói zsinaIra a repr, konz, azt az előter
jesztést tesz!, hogy .. a f~ekve~tálás a .tógás ,társaságba belépni 
akarókra nezve konnYlllessek: a suveg es hosszu chlamis 
viselése törüllessék. A zsinat elfogadja ezt a javaslatot, de 
kimondja, hogy mikor a frekventálás büntetésűl alkalmazta tik, 
az eddigi gyakorlat teUesen fenntartandó. (Fasc. VI. 318-319.l. 
A frekventálás terheit az ifjúság mind nehezebben hordozta. 
A korszellem, ft felvilágosodás eszméi-, a francia forradalom 
jelszavai az ifjúság lelkét is megérintették. Mindíg nyugtalan. 
kodott és állandóan türelmetlenebbül kérte és sürgelle a rá
nézve mind kényelmetlenebbé váló intézmények törlését, vagy 
legalább korszerű reformját. Ez a korszellem a frekventálás 
intézményén is addig faragott és metszegetett, mig a lényegét 
nem érintő külsőségeket lefaragta. 1738 jun. 28-án (Fasc. IV. 
699.) a cétus felvesz 6 frekventánst egyszerüen vizsgálat nélkül. 
De "bizonyos most keletkezett nehézségek miatt" kimondják, 
hogy ezután tordai tanulókat a kolozsvári szekundánusokkal 
együtt nem vesznek fel, valamint azt is, hogy pünköst után 
senkit sem bocsátanak frekventálásra, mert akkor már nin
csenek előadások, a diákok már eltávoztak s a frekventáció 
szó - magyarázza a főnök - tulajdonképen a leckékre való 
járást jelenti. A frekventáció annyira kezdette - úgymond -
jelentőségét veszíteni, melyet pedig nem rossz céllal vezettek 
be, hogy rövid idő mulva - bár rossz próféta lennék I - tel
jesen lehanyatlik és eltöröltetik". 

A főnök e megjegyzése jellemzően mutatja, hogy már az 
ifjúság is észreveszi e komoly elgondolás ból gyökerezell intéz
mény jelentéktelenségét. Idő teltével megszokottá, gépiessé és 
unottá lett s a lelketlen és felületes végrehajtás által minden 
elvi tartaimát -elveszítette és puszta formasággá sülyedt. A kö
zépkornak az az aszkéta szelleme, melyből eredett, már elve
szitette erejét s engedni kezd a felvilágosodás hullámverésének. 
Száz esztendő mulva, 1822·ben (Fasc. X. 467.) a szenior egy 
esküdtszéki tárgyalás feljegyzése alkalmával azt a megjegyzést 
teszi, hogya noviciusság terhe ma már kicsi, majdnem semmi. De 
az ifjÚSág véleménye más volt. Az 1834. évi Fötanácstól (42. jk. p.) 
sok egyéb mellett a frekventáció teljes eltörlését kéri. A tógás 
ifjúság nevében Kozma Ferenc szenior, Bartók Sámuel, Fűzi 
Sámuel, Kriza János, Farkas József és Koncz György esküd
tek a Fötanácshoz egy 5 pontból álló kérést terjesztenek be. 
Nyugodt, komoly hangú , megfontolt irás, a felcsí11anó új esz· 
mék és gondolatok miatt méltó, hogy bövebben megismerjÜk. 

_ Tudják, hogy semmiféle intézmény törvények és szabályzatok 
nélkül fenn nem állhat s közintézményeknek régi törvényeik
ben és rendeleteikben van az erejük. De azt is tudják, 
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hogy az intézet létesitésekor hozott ősi törvények idők (olya
mán a legbölcsebb emberek itélete szerint is, .midőn többé 
az idők szellemének nem felelnek meg", eltöröltetnek s ha 
szükséges, újak hozatnak. Igy a mi törvényeink és szabályza
taink eddig teljesen megtartaltak érintetlenül. .At jam videmus 
et sentimus, nonnullas praesertim legum nostrarum mode/ilO 
temporis genio prorsus incongruas, respectuque novi mundi, 
gustus et exhibi~o~.is nimium rigidas et severas, dolenterque 
(erimus, nullam ln Ilsdem faetam esse, nec /ieri reformationem 
imprimis, cum alia hujus generis instituta fluxuetlapsu temporum 
novam atque novam experimus induere faciem" - Ezért mini 
engedelmes fiuk atyjukhoz, úgy fordulnak kérésükkel a Főta
nácshoz s erősen biznak abban, hogy meghallgatja kérésüket. 

l. Az új tógások frekventációját egyszeruen megszüntetni 
kérik, mert 4 hét ala l! az új tógák, melyeket alig-alig tudtak meg
szerezni, tökremennek : azután. mert szolgai dolog azt viselni, mi
dőn az oskolára semmi haszon nem származik belőle. A többi ké
résük: templomban éneklés alal!leülés megengedése, helyek igaz
ságos kiosztása, pantalon viselés megengedése, szenior dijazá< a. 

A Főtanács a kérést véleményezésre kiadja a tanári kar
nak. Javaslata alapján a Főtanács .a frequentatiot, mint semmi 
bizonyos jó resultatumra vezetőt" eltörli. A Főtanács válasza 
az, hogy a frekventációt és a templomban éneklés alaIla fenn
állást, .melyek csupa formalitások, vagy ceremoniálék, melynek 
tovább is meghagyásában semmi célravezető valóság nincs, 
addig is, míg a már egy zsinat által kiküldött .biztosság" mun· 
kálatát beadná" .. eltörli: de óvatosan így fejezí ki magát: .a 
frekventációnak 4 hétig felöltözve oskolában helybenülésbeli 
részét", a többit nem. De • mellékei", ú. m. a templomba az
alal! mindennap kétszeri menés, a katechezis helyett előre a 
deák konfesszió elmondása, a 4 hét töltével a görög nyelvből 
censuraadás megmaradnak s majd aZ iskolai rendszabályokba 
beiktallatnak. A más 3 pont .mint inkább essentiálék volta
képeni megvizsgálása " a biztosságra bizalik. melynek munklija 
beadását megsürgetik. 

És most következik egy érdekes jelenet. E határozat ellen 
tiltakozást jelent be (47. jk. p.) a két elnök, KÖllnöczi és Au
guszlinovics, aztán Sim én Elek, Maurer Károly és Biró József, 
.mint olyan engedékenység ellen, meJy az ifjakat elkényez
tetné és engedetlenségre szoktatná". Es tiltakozásukat jegyző
könyvre vétetik. Ennek a Főtanácsnak már olyan tagjai vannak, 
akiket a reform-korszak szellője megérintett és akik késóbb 
Brassai tanárrá választását a konzervativ gondolkozásu és 
aulikus érzésű öreg urak ellenére kierőszakoJják. Ezek hatásá
nak tulajdonithatni a kérdés szabadelvű véleményezésél. A ha-
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led6 irányúek má.r túlsulyba jut!1ek a. maradiak Felett. A Frek
ventáció szabályai a tanulásra es a fldeg aszkétizmusig menő 
alázatosságra irányúlnak. A Főtanács a helyes középúlallalálta 
el midőn a FormaságokaI, melyek higiénia· ellenesek voltak 
eliörölte, de "mellékeit" , a tanulásra vonatkozókat helyben: 
hagyla. A Frekventáció s illetőleg a noviciusság a konFesszió 
Felmondásán kivül különböző tárgyakból teendö vizsgálattal 
volt összekötve. A konFesszió Felmondása elejétől végig állan
dóan kötelezö. Céltudatos intézkedésnek kell mondanunk, 
mert hiszen a diáki társaságba való belépés lényegében 
nem egyéb, mint papnövendékké levés. A konFesszió Fel
mondása tehát annyi, mint hilvallomás, ragaszkodás és 
hűség ahittételekhez. 1717 ápr. W·én (Fasc.IV. 212.) 8 tordai 
diákot azzal a Feltétellel bocsátanak Frekvenlációra, hogy Felvé
tel elött mondják Fel azt a theologia i compendiumot (Kolozsvári 
Dimén Pálé), mely így kezdödik: "Quis tibi sit christianus 7 
Az 1778. évi F ötanács hivatkozva az 1776. évi homoród
szentmártoni zsinatra rendelte, hogy (Fasc. VI. 153.) a novi
ciusságból való Felszabadulás elött vizsgát kellett tenniök azok
ból a tudományokból, melyek sub tempore novitiatus eorundem 
publice taníttatnak. 1778 januárjában ex logica et Fradione, 
áprilisában görögböl és logikából (Fasc. VI. 159.), májusában 
a theologia universalis lll. r. 9. Fej., a logika elméleti részéböl 
és görögböl, 1783 május 30-án (Fasc. VI. 284.) metafizikából ; 
1784 május 20-án (Fasc. VI. 308.) amathesis elemeiből, t. i. 
közönséges számtanból és algebrából. 1786 szeptemberében 
(Fasc. VI. 385.) büntetésül Frekventációra ítélnek egy diákot, 
kinek pszichologiából (7) kell vizsgálatot tennie, okt.-ben onto
logiából és kosmologiából (Fasc. VI. 387). Pár nappal később 
okI. 14·én (Fasc. VI. 389.) kihirdetik, hogy a noviciusságból 
felszabadulni akaróknak "ezután mindig a metaFizikából, még
pedig az egészböl kell vizsgálatot tenniök. 1788. márc. 31 (Fasc. 
VI. 455.) algebrából vizsgáznak. 1791. jun . 29-én (Fasc. VII. 
125.) jő egy rendelet, hogy ezután aki a tógás deákok albumába 
akar Felvétetni, a logika mindkét részéből (elméleti és gyakor
lati) kell vizsgáznia, mégpedig, ha csak súlyos körülmények 
nem akadályozzák, a közvizsgálatok idején. Ugyanez év szep
temberében (Fasc. VII. 131.) egy diák felmondta a káté t, mi
előlt logikából és görögből a vizsgát letelte volna. Lázár igaz
gató rendeletet ad ki, hogy a káté felmondására addig senkit 
'sem szabad bocsátani, míg a vizsgálatra vonatkozó szabályok
nak eleget nem telt. Ez év dec.-étől kezdik gyakorolni azt a 
szabály!. hogyha valaki a Frekventáció, vagy noviciusság alól 
felszabadítását kéri, a deákok rávonatkozó megjegyzéseiket 
nem élőszóvalleszik meg, minI eddig, hanem írásban. 
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A noviciusságból való felszabadulás elött nem ölthette fel 
a deáki formaruhát. Erre nézve elmondok egy esetet. 1793 
ápr.· ában (Fasc. VII. 222.) nehányan kérték a noviciu8ságból 
való felszabadításukat. mielőtt a metafizikából a vizsgálatot 
letették volna. Az engedélyt nem kapták meg. Vakmerően le
vetették a chlamist anélkül, hogy ügyüket a rektor, vagy konz. 
elé vitték volna s átléptek az u. n. libertusok osztályába. Mivel 
az iskola törvényeit megvetve önhatalmulag a noviciusok stá
tusából a veteránusokéba léptek át s a rektor intelmeire sem 
tértek józan eszükhöz, hanem fumigálták, arra ítélték őket, 
hogya tógás társaságot kidolgozott beszéddel kérjék meg s 
felöltvén a noviciusok ruháját, zárassanak tömlöcbe s nehány 
órai ott ülés után a tógás tanuló ifjuság kebeléből mint pestis 
szégyenletesen zárassanak ki. 

Az 1840. évi törvények szerint a felosztályú diákok közé 
belép az, aki az alsóbb tudományokból a vizsgálatokat letette 
s a vallás elveiből megpróbáltatása után a törvények megtar· 
tására neve aláírásával és hüte letétele mellett magát kötelezi. 
Tehát e törvény csak a frekventálás lényegét, a konfesszió fel
mondását tartotta meg. Az 1845. évi törvények csak nevük 
ünnepélyes beírását írják elő, mellyel magukat a törvények 
megtartására kötelezik. A következő törvények már ezt sem 
ismerik, holott a valóságban megvolt. 1884. év őszén, mint 
VI. g. o. tanuló (= novitius), magam is felmondtam egy kon
fessziót s felesküdtem az iskolai törvények pontos megtartására. 
Ezt az esküt valamikor az tette szükségessé, hogy a novicius 
akkor a diákok sorába lépett s bizonyos egyházi és iskolaí 
hivatalos teendőket is végzett. Idő multával azonban a hiva
talos teendők alÓl fölmentettek s minthogy a törvényt eskü 
nélkül is köteles megtartani minden tanuló, aki az iskola köte
lékébe lépett, az eskü letétele feleslegessé vált. A VI. g. oszt. 
tanuló felmentetett tehát az eskü letétele alól. De nevöket az 
emlékkönyv be egész az évszázad végéig be kellett írniok. 

Álljon itt végül Albert János volt tordai pap és tanár 
előadása nyomán a frekventálás kedves őszinteséggel való 
leírása.' 

Nevezetes csemény volt a tanuló életében a diákká levés. 
Ez Kolozsvárt a retorika osztály végzése után. Keresztúrt pedig 
két évvel előbb, a poetica osztályba lépéskor történt. Neveze
tes volt, mert a tanuló kikerült a pálca, a pof, féllábra állítás, 
hajráncigálás s más ily kellemetlen míveletek alól. Mint más 
intézetekben, itt is sok .mechanikai" kényszerezköz\ alkalmaz-

h 
• R6gi dolgok. HolIY lellem 6n 1835-ben SZ6kelykere .. lúron egyemu-
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nak különösen az alsóbb osztályokban, mondja Tholwachter. 
Más törvény alá jutott: .ú,r" leli belőle. Igy szólították a gyer
mekek is, a tanárok is. De ez ne,? me'!t csak úgy könnyen. 
Erre alaposan meg kellett dolgozOl, valoságos "vezekléssel", 
amint Albert János mondja. Ez volt az Ú. n. frequentatio • 

. A diák október közepén hazament az őszi vagy szüreti 
két heti vakációra. Ez alatt kellelt elkészíttetni az egyenruhát : 
"a dolmány t", később magyarkát (tóga), övet (cingulum) és 
magl!stetejú kalapot. Még pálcát is szereztek a nagyobb tekin
tély kedvéért. Ezt azonban nem követelték, a többi hiányát 
szigorúa n büntették. A diligentia kezdete utáni első szombaton 
következett a deákká avatás. Csengettyúszóra az ifjúság össze
gyűlt. A szenior felment a szószékbe. A felavatandók egy sorba 
ülve felmondották a latin Confessiot, mindegyik egy·egy hit
cikket. Azután külön-külön mindenik e kérést intézte a gyüleke
zethez: Humanissime domine Senior et domine exacter, totumque 
fori juratoralis commembrum, nec non juventus Ornatissima, 
non dedignemini vos me in numerum dominorum togatorum 
recipere, quod si ego a vobis fuero adeptus, ego quoque leges 
vertras omnibus fide mea christiana compromitto spondeoque, 
ego s itt kimondotta a nevét. Ha semmi kifogás és észrevétel 
nem törlén,t, akkor a főnök kijelentette, hogy az illető befogad
tatott a tógátusok sorába. 

De ezután következett még a neheze, a frekventáció, 
Beállitollak a szoba közepére egy asztalt, rendesen ketten. 
Felrakták rá könyveiket. Ide jegyzem ezeket, mert mutalja. 
hOg}( milyen volt az akkori diák kincstára, Páriz·Pápai diclio
nariuma, a Synonimus, a plenior és Molnár grammatika, Méhes 
Sámuel arithmetikája, aGermanica, Phaedrus, Ovidius Meta
morphoseon, theologia dogmatica, Ú. n. Márkos theologia. az 
erkölcstan, a precionale, könyörgéses könyv Koronka kézira
tában. két predikációs könyv, ú'. n. archa, hogy legyen a diák
nak mil könyörögni s prédikálni s ne kelljen az oskolán kívül 
másoktól kéregetni; a praecepta morum, nagyobb és kisebb 
ret9rica, Cicero oratioi, templomi és halottas énekeskönyv, 
periodogia, a jeles Polyanthea; "melyből a szép hasonlatokat, 
a virágokat lopogaltuk". Rendesen kettő frequentáll együtt s 
négy hétig, Benczédi szerint hatig" tartott. Nehéz megpróbálta
tás volt. Teljesen felöltözve, folyton az asztal mellett ültek és 
tanultak, pontosan feküdtek és keltek, naponként kétszer temp: 
lomba mentek párosan, illedelmesen, taszigálódás nélkül. Jaj 
volt annak, aki a legkisebb hibát is elköveti, mert annak voll 

I A kolozsvári unitárius kollégium története. A kollégiumi érlesítc5 
1900-901. I.k. ~vröi. 
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kitéve hogy a Frekventálás idejét büntetésből meghosszabbít
ják Ha idegen diák jött be a szobába, Fel · kellett állnia 8 

illedelmesen üléssel kinálnia : plaecat, dignetur sedere. Leg
keservesebb és bosszantó bb volt az, hogy ki voltak téve a 
gazda (oeconomus) szesz~lyeinek és ötle.teinek : Felkelthette 
őket még éjjel egy órakor IS. Ha a négy het letelt s a Frekven
táló ellen nem volt semmi kiFogás, az iskolai esküdtszék Fel
szabadította. Az igazgató a következő vasárnapi konció (prédi
kálás gyakorlat végett) alkalmával a Felszabadítást kihirdette. 

Nagy volt erre az öröm. Következett a magnum áldomás 
is, mikor egy kis zajt és lármát is eltürtek. Albert János e 
reFlexiókkal Fejezi be leírását: .. Boldog reményim § bánatim 
tanyl\ja I Megmenekültem a sok veréstől. Eltüntek IOnérzetem 
kezdett jelentkezni. Ekkor írtam életem 15. évét, melyről az én 
Ovidiusom azt mondja: poteratque puer, juvenisque videri. 
Még gyermek ís, még iFjú is voltam". . . 

Benczédi leírása eltér az Albert Jánosétól. mert szerinte 
a vizsga a Kátéból és a görögből a hat heti Frequentálás u/án 
volt. Különben a Frequentálás e leírásából kimaradt - ha 
emlékezetem nem csal - egy nevezetes mozzanat. És ez az, 
hogy mikor a konFesszió Felmondása után az auditóriumból a 
noviliusok kimentek, a régi diákok pálcákkal és bogra kötött 
s megáztatott törülköző kendőkkel FelFegyverkezve. két sorba 
felállva várták a hosszú folyosón s végigverték őket úgy, hogy 
sokáig tapogatták és érezték a diákká avatás e fl\jó nyomait és 
emlékeit. A mult század nyolcvanas éveiben még megvolt ez a 
szokás. Én magam is átestem a Felavatás e szertartásán. Azok 
után. amiket a német egyetemeken divott deposilióról és pennaliz
musról olvastunk. nincs okunk megütközni ez iskolai szokás 
durvaságán. 

4. fejezet. 

Akadémiai tagozat. 
(. Phll080phlcua cursus".) 

A gimnázium 5 vagy 6 osztálya Fölé épült az akadémiai 
tagozat, az Ú. n. filoz6fiai kurzus előbb 3. később 4 évfolyam
mal. Ennek a célja nálunk papok. mesterek képzése. Országos 
viszonylatban azonban célia nem világosan körülirt. viszonya 
az egyetemhez nincs szabatosan meghatározva. mert a huma
nitas-osztályok elvégzése után is mehetett a tanuló az egye
temre s a filozófiai tanfolyam után is.' Brassai a 30-as években 

S •
• Kornia Gyula: A mallYar kullurpolitika .. Az évvel ezel6tt. BudapeoU 

zem e, 1926. 



erős kritikával és kicsinyléssel sz~1 a jó hangzású "philosophi
cus cursus' név alá burkolt felso tagozatról. amelyet a kül
földet rosszul utánzó fiók-universitas-félének mond. Már nem 
gimnázium, de még nem egyetem. valami korcs-alkat. amely 
több célt kerget. de egyiket sem éri el. minden közéleti pálYára 
elő akar készíteni s egyre sem küld jól képzelt. kellő ismere
tekkel rendelkező ifjaka!. S mégis azt kell mondanunk. hogy 
a tudományos élet szervezetlensége s egyetemek hiánya miaU 
akkor ez volt egyetlen lehetséges módja annak, hogy a köz
élelre kellő utánpótlás neveltessék. Ha az ifjú körülményei 
szerencsések voltak. külföldi egyetemre ment s tovább tanult. 
Ha szegény volt. nem jutolI a köllségekre. kilépet! az életbe. 
é1lást foglalt s kenyerét megkereste. 

A felső tagozat tanulmányi rendje. miként a gimnáziumé 
is. a kor német iskoláinak utánzása vol!. Sturm strassburgi 
gimnáziumához. mely az alsó tagozaUal együl! 9 évig tart. 
csatlakozik az ötéves akadémia. oktatás helyeI! előadásokkal. 
Tárgyai : teológia. történelem. dialektika. retorika. grammatika. 
költők olvasása. Az erIangeni egyetemen az első évben min
denkinek (teologus. orvos. jog hallgató) hallgatnia kellell világ
történelmet. fizikát. logikát, filologiát. mennyiségtant és termé
szelrajzo!. E hat tárgyat a diákok gúnyosan F uchsen-Colle
giumnak nevezték. Nem szerelték s örültek. ha túl voltak e 
tárgyak ból a vizsgálaton. A witlenbergi egyetem statutumát 
1545-ben maga Melanchton állapítolla meg. Eszerint 3 fakultása 
van, ú. m. teologiai. orvosi. filozófiai. Az elsőn 4. a másodikon 
3 s az utolsón 10 tanár. akik a következő tárgyakat adják elő : 
dialektika. retorika. fizika és Plinius historia naturalisa. arilh
metika. Euklides. latin irók. különösen Cicero. a "paedagogus" 
latin nyelvtant. Terentiust. Plautust magyarázza. Aristoteles és 
Dioskorides fizikája. héber. görög klasszikusok. néha Pál levelei. 
Szombaton esténként 8zavalatok és vitatkozások felváltva. Ezért 
~evez.te Frigyes János választófejedelem a filozófiai. vagy "ar
listák fakultását alapító levelében "a többi fakultások erede
tének és törzsének" . A mathematika nagyon alacsony szinvo
nalon állhatott. Alig hisz az ember a szemeinek. mikor olvassa. 
hogy a tanár a szorzásról és osztásról szólva biztatja tanítváAal! . . ~o~ nehezek ugyan. de figyelemmel mégis megérthetők . 

. gorog IS gyengén állott. mert a fősúly a latinra eseti. Ter
meszettani és rajzi szertárakról botanikus kertről stb. szó 
sem esik.2 • 

A gimnázium és egyetem élesen és lényeg<!sen különböz
nek céljaikban. A gimnázium célja: általános miveltséget. az 

, Raumer : Geochlchle der Pödallogik. I. 280-290. 
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egyelemé : szakképzést nyujtani. Mindkelló jellemzli tulajdon
ságát meg lehet zavarni. ha a gimnáziumba 8Zaktanulmányo. 
kat szorítanak be. vagy ha az általános míveltség tárgyait az 
egyetemre viszik át. vagy ha a gimnázium és egyetem közölt 
valami középen álló intézményt létesítenek. Ilyen középen álló. 
sem gimnázium. sem egyetem volt a filoz6fiai lanfolyam. Ilyen 
akadémiai jellegű gimnázium Németországon is - mint láttuk 
_ több volt. Nálunk Erdélyben és Magyarországon a protes. 
táns főiskolák közül többnek volt teológiai és jogi fakultása. 
A mi kollégiumunk is felállította a jogi tanszéket. ami azonban 
az 1848. évi szabadságharc viharai közben rövid ideig működ
hetett s azután megszünt. A danzigi ilyen akadémiai jellegű 
gimnáziumnak a két felső osztályban 3 fakultása volt : a teolo
gusok tanultak dogmatikát. polemikát és predikáció·gyakorlato
kat. a jogászok az institutiokal és hűbérjogot, az orvosok bonc
tant és élettanI. A stargardi gimnáziumban szintén előad ták az 
exegesist. egyháztörténelmet. institutiókat és anatómiál. I77O-ben 
azonban megszüntették ezt az akadémiai szervezeteI. Belátták. 
hogy ez a vegyes jelleg hátrányára van a tudománynak is. a 
tanulóknak is. A tudományt nem lehet önállóan mívelni, mert 
kenyérkereső. gyakorlati embereket kell képezniök. A tanulók 
egyetemi hallgatóknak érezték magukat s aszerint viselkedtek. 
Tetszés szerint jártak órákra. vagy elmaradtak s vagy tanultak, 
vagy nem. Az' iskolai fegyelem lazább. de azérl teljes szabad
ságuk nincs. De ami nincs, azt veszik maguknak s élik az 
egyetemi hallgató teljesen szabad életél. 

Aki a klasszikai fokozatot elvégezte s a frekventáció for
maságain és vizsgálatain keresztül ment. bejutott az akadémiai 
fokozatra. a publicae lee/jones hallgatására. Az intézetben eddigi 
törvényes helyzete megvállozott. Egyenruhát kellett öltenie s 
fogadalmat kellett tennie. Fegyelem tekinjetében kikerüli a pálca 
alól. amelyért megvállásidíjat fizetett. "Uc" lett. A tanárok is 
így szólitották s ők is egymást maguk között. Törvényeiket a 
rektor és a tanárok elég szűkre korlátozott felügyelete mellett 
maguk hozták, fegyelmi ügyekben maguk ítélkeztek és maguk 
gondoskodtak az ítéletek végrehajtásáról. 

Sajátságosan bizonytalan helyzetben voltak a poeták és 
orátorok. a mai helyzetben az V-VI. osztályosok, akik már 
nem voltak discipulusok. gyerekek, de még nem voltak studio
susok. diák urak s akiket épen ezért neulralisták-nak is neveztek. 
Sem ők nem tudták, sem a vezetőség. hogy ők hová tartoznak: 
pálca alá·e. vagy az esküdtszék ítélkezése alá? Nehezitelle 
helyzetük állandó és szabatos meghatározását Kolozsvárt az 
is. ho!!)' ezek az osztályok Tordán és Keresztúri már diákok, 
.urak voltak s itt még semmik. Ezért iskolai helyzetak hol 
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emeileIik, hol alászállíitati~: ~. 1~ .. ~vl ' ürmösi zsinaton fel
vetadik, hogy ezek "~eletteb~ Ifjak s JO v~lna őket az esküdt
szék fÓNma alá adm. A zsmat meghagyja eddigi igazgatási 
módjukat, de a mindenkori legifjabb professzor kötelességévé 
teszi, hogy közgyűléseiken mindenkor jelen legyen s dolgaikat 
úgy intézze, hogy "törvényeik merőben teljesíttessenek". 1836 
augusztus 27-én pedig Auguszlinovics főgondnok javaslatára 
kimondja: minthogy az oratorok gyermekesek, éretlenek, tör
vény tételre, ilélethozásra alkalmatlanok, azért az oratoria clas
sis a publikusok társaságától külön választatik s szeniori, vagy 
preceptori fenyíték és felügyelet alá rendeltetik, valamint ren
deltettek az azelőtti időkben a poeták is. 

Illem találtam sehol semmi adatot arra nézve, hogy a 
tanulmányok rendjében a 17. században valamely változás, 
vagy új tantárgy bevételével bővülés történt volna Ennek a 
nagy mozdulallanságnak az oka az állalános európai szellem
történetben van. A 17. század elején Hollandiában meginduló 
és Anglián, Franciaországon és Németországon keresztül hoz· 
zánk jutó szellemi áramlatnak, melyet felvilágosodásnak nevez 
a kulturtörténelem, a hatása nálunk csak a 18. század elején 
kezd mutatkozni s egyelőre csak abban, hogy új tantárgyak 
jutnak be a tan~lmányok rendjébe. Hollandiából l7l6-ban 
hazakerül Szent-Abrahámi s beiktat ják a jurisprudenlia és 
geográfia tanárának és tanítani kezdi a jogtudomány t, egyete
mes történelmet és geográfiát, amit azelőtt nem tanítottak; még 
pedig úgy, amint az utóbbi hosszú időn keresztűl állami tan
tervekben is szerepell, t. i., hogyalapúl és bevezetésűl szol-

, gált a lörténelemhez. A filozófiai tudományok között külön 
néven kezd szerepelni a metafizika s a "sanior philosophia .. 
tanára nevet kezdi felvenni a tanár. A természettudományok 
között feltűnik a "kisérleti" fizika, de lehet, hogy egyelőre csak 
nagyon szórványos kisérletekkel. Amathesis napról· napra na
gyobb helyet követel magának a tantervben. A nyelvek közül 
a héber~ és görög eddig is szerepelt. De mióta Jenából és Göt
tingából hazahozták tanáraink a bibliai kritika elveit. módsze
reit és eredményeit. e nyelvek is nagyobb jelentőségre emel
kedtek s nagyobb területet követellek magoknak. Aztán jöll 
először Mária Terézia rendelete, mely a németet ajánlotta a 
vezetők figyelmébe. azután IL Józsefé, aki elrendelte, hogy a 
német nyelvelemeinek ismerete nélkül senkit a latin iskolába 
felvenni nem szabad. 

Igy történt. hogy az iskola századokon át kialakult szi
lárd, de szűk keretei a 18. század folyamán tágulni kezdenek. 
az eresztékek meglazulnak s új és tágasabb kereteknek adnak 
helyet. A német helyet kap az alSó tagozatban is, a felsőben is. 
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A zsidót csak a togások tanulták heti I - I órán. (Ie a görögöt 
a publikus szekundánusok is heti 2- 2 órán. (1806. évi var
gyasi zsinat). lOO7-ben azonban (ádámosi zs. jun. 29.) a görög 
elemeit Kolozsvárt levitték már a poetika ás retorika oszlályaiba 
s Keresztúrt és Tordán is elrendelték a tanítását úgy azonban. 
hogy mielőt! az innen jövők deákokká válnának vagy nyilvános 
leckékre bocsáttatnának. ebből cenzurát adjanak. Ez a mai 
felvételi vizsgálat őse. E két nyelvvel azután is mindig sok baj 
volt. - nemcsak nálunk. hanem másut! is - mert a guber
nium 1822-ben rendeletben közli. hogy a bécsi protestáns theo
lógiai intézetben tanuló erdélyi theológusok a zsidó és görög 
nyelvben nem eléggé járlasok a publicum examenek alkalmával. 
A filozófiai tanulmányok speciálizálódásának volt a következ
ménye az. hogy a logika szintén a noviciusi felvételi vizsgálat 
tárgya lelt. (Fasc. VI. 159. I. 1778 ápr. Il.) 

A tantárgyak szaporodásának. a tudományok feilődésének 
s a tudományos képzés követelményei emelkedésének lelt a 
következménye. hogy a felső tagozatnak eredetileg három év
folyama 1794-től kezdve négy éves lesz. A túlterhelés nem mai 
fogalom. ismerték már régen is. E tantervi változásoknak a 
mozzanatai álljanak itt a következőkben: 

A tanfolyam 1787/88-ban 3 éves a következő beosztással: 
,. évfolyam. l. fétév: dogmatics theologia. logics. német. görög. JI. félév: 

moralis theologia. melaphyaica, zsidó. arab. 
II. éufolyam. I. félév: moralis philosophia. jus naturae. arithmelicB. 

aJ.ebra. pastoralis theologia. szír nyelvtan. II. félév: polemica Iheologia, 
geographia. ecclesisstica historia. theologica encyclopaedia. német. 

Ill. évfolyam. l. félév : geomelria. phisíca generalia. theotogia ismét· 
tése. It. félév: physics particulari8 és 8 theolollÍ8 folytatása. 

Ezek szerint volt hetenként: theologia 5. mathezis és fi· 
zika 5. filozófia 4. geographia és universalis. história 2. ecclesias
tica és keleti nyelvek 4. német 4. összesen 24 óra. 

1792 októberétől a Fasciculusban (VI. 199-200. 1.) a ta
nulmányok új rendiét jegyzi fel Körmöczi. mint szenior és a 
rhetorica classis praeceptora. Hogy az egész filozófiai kurzus 
3 éven át elvégezhető legyen. - úgymond - a filozófia hallgatói 
3 osztály ha osztaInak : 

I. év: Logika. metafizika. geografia universa és chronologia. 
II. év: Filozófia moralis mindkét része. mathézis. t. i. arit

metica numerica és literalis. geometria. 
III. év: História universalis et patriae speciatim. physica 

generalis et parlicularis. 
A teologiál mindnyáian járják mind a három évben. Közli 

az órák beosztását. a tantermek számát (In Auditorio ma,iori. 
Minori sive Hollandia ln classe inferiori) és a 7 alsó osztály 
közlanilÓil. • 

Df. G6l Kelem •• I A kolozev4rf un1l6riu. kol14lum tOrttDetfI ll. 



De a három évre való beosztás - úgy látszik - nem 
volt megfelelő. Már az. isk?lai év ~ég~n 1793-ban Lázár 
püspök a ho,,!oródalmásl ZSinaton e~oadia, hogy a konzisz
tórium mult éVI határozata "a tanuló ifjaknak tanulásbeli károk 
nélkül nem teijesithető·. A zsinat határozata az, hogy a professzo
rok készitenek egy szisztémát a tanításnak hasznosabb előmene
telére nézve, hogy mind maguknak elég idejök legyen a tani
tásra, mind az ifjak nagyobb haszonnal tanulhassanak s tanít
ványaikat is tanithassák. E szisztémát a következő szeptem
berben, ha diéta lesz, mutassák be tagjainak, ha nem lenne, 
közöljék Horváth F. főgondnok úrral. 

Ennek a határozatnak következménye, hogy a tanterv 
1794-től kezdve 4 éves (Fasc. VU. 281.) következő beosztással : 

I. év I. félév: logika, II. félév: metafizica. 
II. év I. félév: moralis filozófia első része és geográfia; 

II. félév: moralis filozófia második része és chronologia. 
III. év I. félév: arithmetika numerica, historia universalis; 

II. félév : geometria és patriae historia. 
IV. év I. félév : physica generalis ; II. félév : physica par

ticularis. 
A theologia és a nyelvek minden tanuló nak, kivéve a 

klasszistákat. Retorika és poetika az osztályoknak vasárna
ponként egész éven át; d e. templom után arithmetica .nume
rica a praeceptorok által; ebből nyilvános vizsgálat, mielőtt a 
a filozófiai előadásokra felbocsátlatnának. A vizsgálaton a fe
lelő cédulát húz s arról felel. A cantust az összes tógások, 
sőt a szekundanusok is, tanulni fogják s a poeták preceptora 
fOgja tanítani 

Az ötödik tanári szék felállítása után 1805-ben a tantár
gyak új beosztása következik (repr. konz . jkv. 317-319. 1.) : 
"A filozófikus és teologikus kurzusnak a tógás deákokra nézve, 
valamint eddig volt, úgyezutánra is, 4 esztendők alatt való 
bevégeztetése ilyen módon intéztetett·: 

I. év I. félév : geografia s ennek befejezése után ugyan
azon órán chronologia, logika és a német nyelv princípiumai ; 
II. félév : metafizika, erdélyi historia, német. 

. ~I . év I. félév: Közönséges praktika filozófia, közönséges 
hlstona. német és a theologia előljáró részei; II. félév : termé
szet törvénye, az európai statusok historiája, német és dog
matika theologia. 

III. év l. félév : arithmetika, algebra, német nyelvbéli 
prax!s, moralis theologia ; ll. félév : geometria, német nyelvi 
praXIS, pastoralis theologia minden részeivel. 

IV. év l. félév : fizika első fele, német nyelvi praxis, " 
theológiának első fele része ismétlése: ll. félév : fizika . hátulsó" 



részének. nemet nyelvi praxis. theológiának hátulsó fele része 
ismétlése. Mindezeket az 5 profeszor naponként 2- 2 rendbéli 
hallgatóiknak 2- 2 órán. Csütörtökön csak oráció és ének van. 
más lecke nincs. A németnél a diákság két részre osztatik. 
Ezután következik a tárgyak kiosztása a tanárok között. de a 
görög és zsidó tanítása ad interim függőben hagyatik. 

Az 1806. évi vargyasi zsinat a tógásoknak heti I órán 
zsidót. a tógásoknak és publikusoknak heti 2 órán görögöt ír 
elő. Az 1806. évi téli Főtanács a vizsgálatokkal kapcsolatosan 
nagyon szomorú megállapításokat tesz. A tanulók könyveikből 
s jegyzeteikből feleltek s némelyek így sem tudtak semmit. 
A latin nyelvet csak nehezen beszélik. a hangsúlyra és kiej
tésre semmi gondjuk. miért is erre különös gondjuk legyen a 
tanároknak. Ezután szabályozza a vizsgálat lefolyásának rendjét 
úgy. hogy ennek megállapítása a vizsgálat elnöke. a püspök. 
vagy a fő- és felügyelő-gondnokok joga. A klasszisok tanu
lásbeli előmenetel ének biztosítására pedig kimondja. hogy ezek 
számára a professzorok közül rendeltessenek tanvezetók (direc
tores studiorum). kiknek teendője: a magAn- és köztanítók 
tanítására ügyelni. kik engedelmeskedni kötelesek nekik. kü
lönben kitétetnek hivatalukbóL Ime ez a tan vezetői intézmény 
első csirája nálunk. A reformátusoknál paedogarcha néven 
már rég meg volt. Nálunk - habár a határozat meg volt -
nincs nyoma. hogy a szakrendszer behozatatáig tényleg műkö
désben volt. A korondi zsinat tényleg működésbe léptette. 

Ez a rend volt érvényben lényegesebb változás nélkül az 
1812. évi ravai püspökválasztó zsinatig. A nemzeti szellem 
ébredésével a magyar nyelv. egyelőre tanterven kivűl mind 
jobban követeli jogait. Az iskolai rend és a tanári kar hiába 
sürgeti és erőlteti aplágát : a latin halála lassan ugyan. de 
készül és közeledik. Körmöczi igazgatót cenzomak küldik Ke
resztúrra. Azzal a jelentéssel tér vissza. hogy a tanulók nem 
tudnak latinuL A helyzet - mint láttuk - nem lehetett lénye
gesen más Kolozsvárt sem. Ilyen tapasztalatok után hozza a 
zsinat azt a határozatot. amely a humaniórák és a felső la
gozat közé egy új fokot. az ú. n. philologiai osztályt iktatja be. 
A zsinat .nehány év óta hiányokat tapasztalván a tanulmá
nyokban. különösen a latinban· s látván, hogy az első évesek 
túl vannak terhelve. a következő úiításokat rendeli el: 

I. Akik a rhetorikából föllépnek. nem mennek azonnal a 
filozófiai tanfolyamra. hanem az Ú. n. philologiai osztályba. 
Ebben ei)' évig maradnak. latin irodalmat tanulnak. melynek 
tárgya lalin szerzők magyarázata, ismétlése és latin nyelven 
való mindennemű gyakorlat. Ezek németet a filozófiai tanulók-



kal együtt tanulnak, he~i 2 ?~án a filozófia történeimét az első, 
anlhropologiál a másodIk felevben. A tógát felöltik az audi
tóriumban és templomban könyörögnek, de a próba~rédikációk 
alól mentesek. Patrónusokhoz ()egációba) csak szükség esetén 
s az igazgató engedélye alapján külde Inek. A kalalógusbeli 
sorrendel oszlályzatuk állapitja meg. 

2. Theologiai osztály egy lesz. Theologiát hallgaini fog
nak a filozófia i tanulók mind, a praeseseket és közlanítókat 
sem véve ki. Ennek folyama 4 él) s napi egy óra reggel 6...:.. 7-ig. 

3. Német nyelvet szintén mind együtt tanulnak heti egy 
órán, de a praesesek és publicus praeceptorok kivételével. 

Eszerint a tanulmányok rendje ez : 
I. év : logika, metafizika, geogralia, chonologia, historia' 

patriae, német, theologia. 
II. év : historia universalis, philosophia moralis, jus na

turae, német, theologia. 
III. év: mathesis, theologia, német, görög és zsidó 2 fél

évben. 
IV. év : fizika, theologia, német. 
A publicus secundansok az I. évben, mint a tógások, a 

II-ban, mint a tógások a II. és III. évben, a lll-ban história 
universalis a fizikát tanulókkal együtt. 

Molnos igazgató jelentést tesz (1813 febr. 5.) a vizsgák 
eredményéről P. Horváth Miklós főgondnoknak s elismeri, 
hogy az oskola a deák nyelvben alább vagyon, mint régen; 
de azért épen nem úgy van, hogy az iskola felfordulófélben 
volna, mint · hallottam, hogy némely ember talán írt a Mélt. úr
nak is. Az efféle <;hiliastai profécia, de azért még mind fenn
vagyon a világ." Ugylátszik, hogy rémeket láttak s híreket ter
jesztettek szét a közönségben a latin veszedelméről. Ez a 
szervezés nem bizonyult jónak. Az 1816. évi Főtanács (25 jk. 
P.) visszaállítja a régi rendet, mert azt tapasztalták, hogy a 
tordai és keresztúri tógások 3 év után épen akkor jőnek ki, 
mikor éreltebbek s a kisebbek tanítására a lkalmasabbak leltek. 
Kolozsvárt pedig. ahol ezelőtt 4 év volt a kurzus, most alaIin 
szervezésével 5 év lett a szülők nem kevés terhelésére. Vissza
állítják tehát a 4 évet úgy, hogy a tógátusok 4, a publicusok 
3 évalalt végezhessenek. De mi legyen a la tinnal ? Ha keve
sebb órán is, de tanítani kell abból a célból, melyért fel
vétetett volt. 

Helyes !ntézkedést tett a repr. konzisztórium a német lár
gyában (1815 szept. 17-én 229. jk. pJ. Megállapítja, hogy nagy 
akadály a haladásban az, hogy különböző e!őmenele!úek mind 
egy órán hallgatják. Két osztály ba osztja tehát őket "egyéb 
lecke 'kre s azokbeli előmenetel és igyekezetre 0016 tekintet nélkür . 
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Ugyane~kor ~at?r~zzák . (230. jk. P;). hogy a számvetés jobb 
gyak!,rlasa c.elJ.abol a ~,sebb ?~ztalyok?an a litteraturát. poe. 
51St es rhetonkat ta nulok tanulJak a szamvetés mesterségének 
a közönséges életre megkivántató részeit heti 2 órán. 

Az 1823. évi Főtanács szükségesnek látja. hogy egyházi 
törvényeinket ifjaink bőve.b~en tanulják. De minthogy azok 
teliese~ osszeszedve ~ ta!lltasr<;t ?Ikalmas tudományos formában 
meg nmcsenek. megbizzak Mate Elek consistorialis matrimonii 
defensort ezek összegyüjtésével. Nem akadtam nyomára hogy 
ez megtörtént-e. . 

Az ürmösi zsinat 1821 szeptemberétől (Fasc. X. 432) némi 
változtatásokat tett a filozófiai tanfolyam rendjén. melynek 
célja az volt. hogy az I- II. évesek terhén valamennyire köny
nyítsen. A tógás társaság tanulmányi rendje ez: I. év: Logika 
literatura. német. II. év: Moralis filozófia. geografia. német: 
III. év: Theologia. historia universalis. mathesis. IV. év: Theo
logia. fizika. görög és francia. 

A szekundania tanulmányai : I. év: Ugyanaz. II . év : Né
met. geografia. mathesis. theologia. III. év: Moralis filozófia • 
fizika. historia universalis. francia . Ezek az I. félévre vonat-
koznak. A II. félévre marad a régi rend. 

Ezután kisebb és lényegtelenebb intézkedések törléntek 
csak a korondi tantervreformáló zsinatig. PI. az 1824. évi bölöni 
zsinat kimondja. hogy akik valamely tárgy ból terlia classist 
kapnak, a Sukianum beneficium ból teljességgel nem részesed
heInek. Aki valamely leckéből zerust kap. a többi leckéből 
akármilyen jó classist kapjon is. mind veszesse el. Aztán. hogy 
az ifjúság vezellessék templomba nemcsak vasárnap. hanem 
csütörtökön is kétszer. Aki az éneket nem gyakorolja. papnak 
sem rendelhető. minthogy a papnak kötelessége oly helyeken 
kántorkodni. ahol kántor nincs. Az 1827. évi bágyoni zsinat 
azt rendeli. hogy a vizsgálatokról való jelentéshez az osz
tályozás kimutatását a vizsgáló bizottság aláirásával mellékelni 
kell. Az 1830. évi dombói zsinat (Fasc. X. 733-735.) haÉrtára
zatain már a reformkor eszméinek némi hatása érzik. zik 
abban. hogy a gyermekek durva testi megfenyítését mérsékli. 
a könyvtár gyarapítása érdekében a szeniori kassza terhére egy 
tudományos ujság (Literatur-Zeitung) járatását rendeli el. éne
keknek és kótáknak .különös muzsikamesterlől " való tanítását 
- a vásárhelyi urak tiltakozása ellenére - megeng.edi; ~ü: 
törlökön és vasárnap azérl. hogy .szüksége~bb . tar~aktol 
az idő ne vonassék el. A lelkészképzés tekinteteben IS tesz 
egy lépést. midőn kimondja. hogy .a tudo~ányokat végzett 
s kineveztetésöket váró ifjakkal. míg a kollégiumban vannak. 
nyomtatásban levő kézi dogmatica theologiánkból a professzor 
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• 
• 

I órán közönséges vetélkedés tartassék" s e 
norma gyanánt a zsinaton a kandidatusok 

évi tanterv (E. K. T. 53. jk. p. május 9-én) a 

évfolyam I. félév: Diáki litteratura, logika, német; ll. 
félév : diáki Iitteratura, metafIZika. filozófia történelme, német. 

II. évfolyam I. félév: morális filozófia. földrajz. német : 
ll. félév: jus naturae. .Haza története' . német. 

III. évfolyam I. félév: egyetemes történelem, mathesis, 
theológia; JI. félé : geometria. egyetemes történelem utolsó 
része. 

IV. évfolyam I. félév: fizika. egyháztörténelem, görög: 
JI. félév: chemia. pastoralis theologia. zsidó. 

Majdnem egy félszázad telt el az 1787/88. iskolai év tan
terve után. Olyan félszázad. melyben nem nyögIük ugyan 
Mária Terézia rekatholizáló uralmát. de rákövetkezett II. József 
németesítő politikája. azután a magyar nemzeti szellem ébre
dése. aZ 1791·93. évi nevezetes erdélyi országgyúlés. a Ferenc 
rend őrszellem ú s minden sZ8badabb megmozdulásban forra
dalmat szimatoló uralkodása. Ez a kor a katholikus iskolák 
részére készült, visszaesést jelentő második Rafio kora. amely 
beiktatta a magyart a kötelezően tanítandó tantárgyak 
közé. De a törvény abban a torzalakban lépett életbe, hogy 
azután a magyari mint nehezen viseli terhet latinul írt könyv
ből tanították. 

Ha összehasonlíljuk 1788. évi tantervünket az 1830. 
évivel. némi haladást is. de bizonyos tekintetben visszaesést 
is látunk. Haladás az. hogy az a rab és szír nyelvek az utób· 
biban nincsenek benne. Az is. hogy bekerülnek a filozófia 
történelme • • haza történelme·. világtörténelem, ami aZ elsőben 
nincs benne. De visszaesés az. hogy bekerül a diáki littera
tura. melyet épen a nemzeti nyelv üldözése ellenére is térfog
lalása miall kellell beiktatni. A filozófiai és theologia i tanfolyam 
különválása lassú előkészülésének jele az. hogy utóbbiban 
theologiai tárgyak csak a III- IV. évben vannak. Egyébként a 
tantárgyak évfolyamok szerint való elhelyezésének szabályozó 
elvét nehéz felfedezni a tanulmányok rendszerében. 

Ilyen körülmények között érkezik be az 1833. évi ürmösi 
zsinaIra névtelenül egy javaslat. amely a retorikát elóbb akarja 
taníttatni a poezisnél. A filozófiai kurzusra meg azt kivánja. 
hogy . egészen más rendet" kapjon; a litteratura helyébe jójjön 
a lIeografia és patriae historia, taníttassanak némely tudo.mli· 
nyok, melyek eddig nem taníttattak. milyen a trigonometria s 
mindenik testamentumra a bevezetés és a zsidó régiségek. 

I 
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Összehasonlítás kedvéért közlöm a kolozsvári ref. kollégium 
ez időből való tantervét.8 Az 1822. évi tanterv szerint az osztályok 
nevei : l. classis elementaris. II. cl. etymologica inferiorv. conjunc
tica. lll. cl. etym. superiorv. grammatica. IV. cl. syntaclica inferior 
V.cl. syn!. superior. Vl.cl. ~heto~ica. '(ll. cl. poetica. VIII.cl.logica: 
A felső tagozatok : l. claSSIS phIlologIca (2 év). ll. cl. juridica (har. 
madik. negyedik év). Ill. cl. theologica (ötödik. hatodik év). 

Az alsó tagozat egyezik a miénkkel. Eltérés csupán annyi. 
hogy itt a logikának külön osztálya van. nálunk pedig a novi. 
ciusok. mielőtt belépnének a tógások közé. felvételi vizsgálatot 
tesznek belőle. Nálunk a felső tagozat két első éve a Iilológiának 
van szánva. nálunk a közép és felső tagozat közé van iktatva. 
Nálunk a felsö tagozat évfolyamai még csak ezután kapnak 
külön nevet: logikusok. moralisták és fizikusok s a jogi tanszék 
csak 1847-ben állíttatik fel. A reformátusoknál a nevek mások s 
a theologia már 1811-ben külön nevet kap a két utolsó évben. 

Szükségesnek tartom. hogy ez idöböl egy nehány óra
rendet is közölj ek. Ma minden osztálynak külön tanterme van 
s a kisérleti tárgyaknak. rajznak. éneknek ezeken felül még 
külön elöadótermük. Abban az idöben csak 3 tanterem volt. 
késöbb az iskola teljes kiépülése után 4. 1791 nov. 3-án az 
órákat újra osztják be az audilóriumban és két klasszisban. 
(Fasc. VII. 139). Az a beosztás. mely kezdettöl mostanáig volt. 
változott azért. mert Trója nevü szobát. mely eddig klassis volt. 
elfoglalták pro hypocausto s csak 3 szoba maradt tanteremnek. 
Ezek pedig elég szűkek s tanítóknak és hallgatóknak elég al· 
kalmatlanok. Az órarend ez: 

Az audilóriumban: 
D. e. '/-.5-5 preceo 

5-6 theologia (a profes.zor~) 
6-7 -
7-8 német (prof.) 
8-9 retorika 
9-10 filozófi.. (Pékei) 

10-11 math.sia 
11-12 -

Hollandiában : 
D· • . 5-6 theologia (a ozekund6n· 

soknak) 
6-7 -
7-8 -
8-9 kisebb talin osztély 
9-10 magyar osztály 
10-11 poe.i. 
11-12 -

D. u. t-2 mathe.i. 
2-3 logica ~. metafi.ika 
3-4 retorika 

-
---

8-9 precel 

D. u. I-2 kisebb l.lin osztály 
2-3 poesis 
3-4 magyar osztály 
4-5 nagyobb n6met osatály 
5-6 -
6-7 -

• Török J., A kolozovárJ rel. kolt~8ium törl6nela. I. 334-349. 
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D. eo 
Az ú. n. kIasszisban: 
8-9 elymololia 
9-10 synlexll 

10-11 ki .. bb német 

D. u. I-2 -
2 - 3 elymologia 
3-4 Iynlaxi. 

ben 

D. e. 

• 

D. e. 

osztály 
11-12 - 4-5 -

5-6 -
6-7 -
7-8 precea .. mendikán80knak 

1792-ben a három évre beosztott filozófiai kurzus idejé
az órarend ez: 
A nagyobb auditóriumban : 
' /,5-5 preces D. u. 
5-6 (prof.) 
6 - 7 oráció, vaaérnap 

7-8 
8-9 

metafIZika 
és 8 mathe· 

ais más részei 
9 -10 geograpbia 

IO-Jllizika, JI - 12 -

l-2 szerdán é. szombaton énok 
2-3 keleli nyelvek és német 
3-4 nagyobb némel osztály 
4-5 relorika 
5 - 6 horae 8upleloriae recloris 
6-7 preces 
8-9 detlo 

A kisebb auditóriumban, vagy Hollandiában : 
5 -6 tbeologiadogm.{praecepl.) D. u. I-2 szerdán. szombaion ki· 
6-7 - sebb latin osztály 
7-8 poesis 2-3 synlaxis 
8- 9 történelem 3-4 kisebb német oszlály 
9-10 retorika 4-5 poesis 

10-11 liloz. moralis, 11-12 -
In classe inferiori : 

D. e. 7-8 synlexls 
8-9 efymologia 

D. u. 1 - 2 Szerdán, szombaton na· 
gyobb o. arilhmelica 

2-3 kisebb lalin oszlály 
34magyar oszlály 

9- 10 kisebb latin osztály 
10-11 magyar osztály 

Vasárnapokon : 7-8 káté, 10-JI 
Preceptorok az osztályokban: 

4 - 5 etymologia 
negleklák beszedése. 

Körmöci János. fónök retorika PáHi György kisebb latin osztály 
Sebe János poetica és dogmalica Jakab Gergely magyar oszlály 

Iheologia Almási József nagyobb német osztály 
Bedö Józ8el synl. és efym. oszlály Jakab József kisebb némel oszlály 

17!14-ben a négy éves tanfolyam órarendje ez : 
A nagyobb auditóriumban : 

D. e . 1/aS-5 reggeli preces D. u. l-2 szerdán. szombaton ének 
5-6 Iheologia (prof.) 2-3 hél/6. kedd némel (prof.). 
6-7 vasárnap konció, szerdán csütörtök, péntek keleti 

oráció nyelvek . 
7-8 geográfia és kronologia 3-4 vasárnap reloroknak szam_ 
8- 9 - lan 
9- 10 általános és különös flz ika 4-5 felorak expositioja 

10- timothesis 5- 6 praesesek tanítása 
11-12 vasárnap a nemes sze-

kundénia publikuma 



D. e. 

D e. 

A kisebb audilóriumban ; 
5- 6 a praeses Iheologiája D. u. 
6-7 -
7 -8 tört~nelem 
8-9 retorika 
9-10 poesis 

10'- 11 malhesi. 
11 - 12 vasárnap neutral. publi~ 

kuma 

ln classe; 
7-8 synl.. vasárnap synt. és 

elym. káléja 
8-9 etymologia 
9-10 kisebb lalin oszlály 

10-11 magyar oszlály 

Preceptorok; 

D u. 
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I · 2 szerdán, szombaion IZIIm. 
ton, g_rana, t6rMnelem a 
synL ~s elym.-nak 

2-3 nagyobb n~met osztály 
3- 4 vasárnap poeláknak közön

séges számtan 
4-5 poelák exposiHoja 

I-2 szerd .. szomb. kisebb lalln 
o· számtan. geogr., historia 

2-3 kisebb német oszlály 
3-4 magyar osztály 
4-5 elymologisták exposltloj. 
5-6 syntaxlst6k • 

Almási József senior fetor. Fodor László syntaxls 
Bed6 József poet. és Iheol. dogm. 
Jakab József nagyobb német osztály 
Ferenc Pál kisebb lalin oaztály 

Ko.ma Gergely elymologla 
Albert Zsigmond magyar olZlály 

1812-ben négy tanterem van s nincs külön nevük. hanem 
számmal vannak i~lölve (Fasc. IX. 405.). 

22. az. 17. az. 10. sz. 3. az. 
D. e. 6-7 theologia (prof.) theologia 

7-8 a gyermekek tanulnak szobáikban (ma úgy mondjuk: silenHum) 
8-g relorica syntaxis német elymoloaia 

• 
9-10 matheaia poeaia philologia eOIlJU~~c"~~par .. 

. 10-11 fizika geograna moralis filoz. legenlium classis 
11-12 magántanitáa a lakólZobákban s máskor ls, amtkor csak leb.t. 

D. u. 2-3 logika oratoria görög és zsidó lesentee 
3-4 anthropologia egyetemes törl. poesi. COnjUgd-';I'i:.par .• 

4-5 syntaxis elymologi.tae - -
Leckék elején és végén könyörgéS. Felkelés 5-kor, preces '/a6-kor. 
A magánlanitók kötelesek naponként stílusokat diktáln~ I.iratni I 

gondoskodni, hogy hetenként legal4bb 2 kiiavitva a köztanitóknak bemutat
ható legyen. Az ~neket mindenki lanulja, a 8zekundánu80k I., a poet6k 
precepiora lanUja. 

Közlöm az 1837/38. évi (Fasc. XI. 183-187'> és 1840/41. évi 
(Fasc. Xl. 523-526.> theológiai és filozófiai előadások rendjét. 
mely rámutat a tanárok napi elfoglaltatására, a használt tan
könyvekre, a filozófiai és theológiai tanulmányok arányára s 
általában az oktatásnak. azt az állapotát mutalja, melyben az 
intézetet az 1845. évi homoródalmási zsinat reformja találta. 
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Az 1837/38. isk. év lanlárgyfeloszlésa: 
I. ~veaek: 

!. Mlév. 1. Logik8 naponként 8-9 Székely Móze. 8ajál kéziralából 
Krugius szerinI. 

2. Némel 

3. Letin irod. 

• 

• 

2- 3 Székely Sándor ig. Má.lon nyelv
tene alepjén. 

II. féMv. I. Melefizika • 

3-4 Székely Móze8 8eját kézirolából 
h római klasszikus azerzökböl . 

8- 9 Székely Móze8 88j61 kézilelából 
Krugiu8 szerint. 

2. N~mel 

S. Letin irod81om 

• 2-3 Sz~kely Sándor Márlan nyelvlena 
alapján. 

mini oz I. lélévben. 
II. évesek : 

I. féMv. I. Dogmatika Iheol. • 6-7 Székely Sándor e Summ. uni-

ll. f~lév. 

2. Erkölcalilozo!ia • 

3. Geogr. ~. klOnologia • 

4. Némel azerdán éB 
.zombaton 

I. Erkölcsi Iheologia • 
2. TermészeijoB .. 

3. Hazai történelem • 

4. Német 

vereBe theologiae Christianae 
secundum uniterios szerinI. 

9-10 Székely MózeB Kruge elvei .. e· 
rint a.ját kézirolából. 

10-11 Bro,"oi Sámuel 88ját kézira tai
ból. 

2 3 Széke ly Sándor némel szerzők-
- b61. 

6-7 Székely Sándor o Summa . zerinl. 
9- 10 Székely Móze8 Kruge elvei Bze-

rinl 8ejál kéziratából 
10-11 Br.8. oi Sámuel ",jIiI kéziretei

ból. 
mint oz I. !élévben. 

III. éveaek : 
!. !~Iév. I. Pászloli theologie. 6-7 Székely Slindor o Summa 8zerinl. 

2. MalheBi. • 8-9 Székely Mikló. Melzburg elvei 

11. Mlév. 
3. Egyel. lörl. I. része • 
I. Bibl. ercheologio és 
bevezetés ez 6· és új 
test könyveibe .. 

szerint. 
9-10 Brasssi juxta Bollae Hist Univers_ 

6-7 Székely Slindor J.hn é. Eichhorn 
szerinI. 

2. Geomelrie • 8-9 Sz~ke ly Mikló8 Melzburg azennl. 
3. Egyel. lörl. II. ré.ze mini 8Z I. Wévben. 

IV. é v e 8 e k : 
I. félév. I. Egyházt6rl. I. r. • 6 -7 Székely Sándor Schröck Hi. 1. 

2. Fizik8 • 
3. Görög szerdán és 

szombaton 
II. félév. I. EgyházlórI. II. r. • 

2. Kémi8 • 

eccles .zerint. 
10-11 Székely Mikló. P8nkel 8zerinl. 

3-4 Szókely Sándor 8Z új le.I·.ból. 
6-7 Székely Sándor 8sj61 jegyzel.iból. 

10-11 Székely Miklós Pankel 8zerinl. 
3-4 Sz~kely Sándor e P.nleleuchból . 3. Héber 8zerdán. 

8zombaton 
Vasárnap és csülörtökön nincsenek órák. 
1840/41-ben a oo theol6giai és filoz6fiai előadások" rendje 

ez volt (Fasc. XI. 523-526.) : 
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J. évben: 
I. lélév. I. Losika 

2. Német 

naponként 8- 9 Székely Mózea. a jelen évben 
nyomtatott losikc!ja alapján. 

2-3 Székely Sándor Márton nyelv. 
lana alapján. 

• 

II. lélév. 

I. lélév. 

II. lélév. 

I. lélév. 

II . lélév. 

3. Lalin irodalom • 

I. Melaliz. és esthetike. 
2. Német • 

3. Letin irodalom 

3-4 Székely Mózea aaját kézirat6ból 
és rómAi kl88SZikusokból. 

8- 9 Székely Mózea .. ját kéziratából. 
2-3 Székely Sándor Márton nyelv. 

tana alapján. 
mint az I. lélévben. 

II. évben: 
l. Héberek szent ar· 

chaeolosilije 
2. Erkölcsi Iilozóli. 

N szerdán 
3. . émet szombeton 
I. .Egyháztörténelem 

• 
• 

Kriz8 Jánoa prof. extraordinariu8 
6 - 7 B egyben pap. 
9-10 Székely Mózes Schmid ErhaJd 

elvei szerint saját kéziratából . 
2-3 Székely Sándor német szerzőktől. 

az unitáriu80k szerint- 6-7 Kriza János 88jál kéziratából. 
9-10 Székely Mózea .. jIit kéziratliból. 
8-9 Székely Sándor Baját kéziratliból. 

2. Természetjog 
3. Hazai történelem 
4. Német 

l. Dogmatika Iheol. 
Summa szerint 

2. Mathesis 
3. Egyelemes történe· 

lern I. része 
l. ErkölCBi theologia 
2. Geometria 
3. Villistört. II. r. 

• 
• 

III. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

mint az I. lélévben. 

évben: 

6-7 Kriza Jlinoa 
3 4 Br881si saját kézir8t8 szerint 

10-11 S.ékely Sándor aajlit kézirata az. 
6-7 Br8ssai 8 Summa szerint. 
3-4 Br.aBai Euklideo Elemei azerint. 

10-1 t Székely Sándor asjál kézirata sz. 

IV. évben: 
I. 161év. I. Páa"ori theologia. 6-7 Kriza saját kézirata szerint. 

2. Fiztka • 8-9 Brassai Kováts-Martini lizlkai 

II. lélév. 

3 G"" Bzerdlin. 
. orOI szombaton 

I. Egyháztörténelem 
2. Kémia 

• 
• 
• 

kompendiurna szerint. 
3-4 Kriza saját kézirata szerint. 
6-7 Kriza .kéziratból· (nem saját I) 
8-9 Brassai Kovlils- Martini kom· 

pendiurna szerint. 
3. Héber szerdán. 3-4 Kriza a Pentateuchból. 

szombaton 
Vas'rnap éa csütörtökön nincsenek előadlisok; de konció és oráció 

e-8 az igazg.tó előtt az egész ifjúaágnek. 

Ez órarend után még a következö bejegyzések; 
.A theolOgie nyárban 5-6. télben 6 -7. a görÖII és zsidó nyelv d. u. 

3-4.is hetenként kétszer. a lizike d. e. 8-9, a ma thesis d. u. 3-4. Az ora· 
torok és poeták arithmetikále d. e. 9 órakor hetenként kélszer. Hazat törté
nelem és loaika d. e. 8-9. Az universalis filozólia 10-11. erkölcsi filozófia 
9-10, német nyelv d. u. 2-3. irodalom 3-4-

Az alsóbb osztályuak következókben járnak: A .. torok. poeték. sin· 
'ui.ték. elimologt.ték d. e. 10-11. d. u. 4-5. A conJuaiaták. comparlsték. 
declinlaták és olvaoók d. e. 9-10. d. u. 3-4·IS. 



I • 
I . 
1 • az és de<Üak. 

. I . sz ;~G.. 
6Joz. és Iam. i080I 1 • "" 1839 i és I~i ,,<kund. és d<;~ok. 

Második (1842143) évben: 
The,):ciétjámak naponkin.t 1 Ólét az ea/J! ifj. az új kezd6k:kel 
F .... iMt 2 az IMI-i és I~i sre1nmdáImook és dea-

.. kok s az 1839-i d= tkoL 

SWioIiail I . az 1842-ikezMk. ... IMO-iSTek,ésdeakok.. 
HM" l6t.tDC~ if 1 • az 18.&2-i kezdők. 
Vil6a • I • az I8IH "ekundanusok és deakok. 
feci.'t és mc",rmkét l. az 1841· és 1842-iek.. 

Hwmadik (1843144) évben: 
i4mak ""ponkeni I órát sz IMI -, 1842· és I~ek. 

2 .. ez 18-12- és 1843 ieL 
I • az 1843-iek. 
1 • 8% ISU iek 

_ I • az IMI-iek. 
1iI0%. és IaUL iOJ!OI I • az IMI-iek. 

Negyedik (1844145) évben: 
'TheOIOt!W j'mok naponkeni I órát az 1842-, 1843- és 1811 iek. 
Fi'i.'1 2 • az 1842- és 1843-iek. 
SIatiOtiCáI I . az 18 li iek. 

VI
· t • az 1811 iek. 

V'd6tr • I • az IM2·iek. 
Losikál és m .... fizikál t. az 1843- és 18 \4. iek s igy lovább. 

E rend"" bevJilAaa után 8 2 egymás utáni é .... ekben kezd6k egyméstól 
C 7'. valamennyiben kül60bözó .... ddel folyta~ák le 3 évi rol,.amuk.~ igy : 

Az el,.; járn .. : 
D'Ó éven Második éven Hmmsdik éven 

t óra l óra 
2 • 2 • 
t _ Theoretica liIOZ. I . 

TbeoIogiál I óra 
~nrikÁt 2 _ 
Univers. historia l • 

A második rendbeli pedig: 
1fteo::d~;+t 1 óra Theologiál l óra 
Siatislic:ál I M"tbesisl I 
P.tria. hislnriál I: Practice philos. ... ll : 
lbeOfet. pb.üos......at t .. 

Theologial l óro 
Fizik,;1 2 .. 
UniVenL bisIori-öl I • 

E rendsr:er IS ",.kek kiosz'8sében némj változJ:atásf kiván : 
$riltdy Sándor C'uo; ön történelmet tenil pabiae és vil4gtöri m"nden 

bt 7 n é vb--n és eg«! h évi folyamb"". Székely Móz 2F az elm es g)-,d. r.l .. -n 
kiV1ll mel)"d nek csek em-ik~ évenként riltcmetw adná dé minden évben 
ElE " fo ''l!l mben. méa a . 'tisticát és bölcs. történetet. Brass'i II matbesist 
és fu;k'l de mindig N"k ...,,;ltd. vel_lva. oapjéban 2-2 ót1!1 taru,1nák. 

la6n nye}vb!li irf akorlásnak s=, kentést,e iaw\5o lnak mea: heti l Ó. 
• ~ prof.·nak, .U,. d •• kak exaclorának " latin phi!oJogiÁból 
. trC.Y De berÓTI:" az i6Ú";:8 Cll! 'M! maas ac:iére-. 
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