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VII. RÉSZ 

Internátus. 
1. fejezet. 

"Belső vagy alsó elő)járóság". 

Az 1839. évi törvénye címen különbözteti meg az inter
nátus vezetőségét a kollégium igazgatóságától. A .. belső" elöl
járóság tagjai ezek: főnök (senior). díiszedő (exac!or). jegyző. 
könyvtárnok. esküdtek (jurati). köz- és .. külön-"tanítók. énekes 
kar elnöke (harmoniae praeses). szobagazda (hospes). közerő
vezető (bracchii duc!or). irnokok elnöke (scribarum praeses) 
irnokaival. A .. változóiag" hivataloskodók: rer.dszolga (oeco
nomus). prédiká!ó. sz6nokl6. könyörgö. rendes templomjárók. 
futnok (cursor). A főnök. esküdtszék. jegyző. köz- és külön
tanítók. szobagazdák rendtartásával külön fejezetekben foglal
kozunk. 

Díiszedő. A diákok közül választja a felosztályú ifjúság 
s a három többséget nyertet megerősítés végett az igazgatóság 
elébe terjeszti. Orációkon és konciókon jelen lenni köteles. 
Pátrónushoz ünnepekre a főnök kétszer. a díjszedő egyszer 
mehet felváltólag. Kötelességei: felügyelet a lámpások felgyuj
tására és a templombajárásra. A bőjti pénz felszedése jövőre 
így módosítlatik: a díjszedök és karének elnök minden kolozs
vári atyánkfiát .. maguk személyekben" találják meg; másra a 
kéregetést ne bizzák. amiért a másodrangu kéregetők kinevez
telése ezennel megszüntetletik. Tartoznak a kéregetők hitelesen 
specifikálni. kitől mennyit kaptak s a kimutatást az igazgató
ságnak beadni. A klasszisták lealázása az egész klasszis elöli 
a köztaníló. főnök és exaktor jelenlétében esik meg. Fizetése : 
a bÖjti pénz felének egyharmada. Fizetése pótlásául az abrud
bányai pünkösli pátrónushozmenelel továbbra is meghagyatik. 

f
. _.A későbbi törvények ezt az állást nem ismerik. Az atya
laklol házról-házra való kélegelés ezzel megszünl. 

b 
Könyvtárnok. Erről az állásról csak annyi van a törvény

en. hogy .. kirekesztöleg csak deákok közúl" tesz az igaz-
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gatóság, tekintettel lévén annak vagyonára, integritására, A ké
sőbbi törvényekben nincs szó róla. S ebben is anachronizmus 
volt. mert ebben az időben már olyan mértékben indult meg 
adományozások útján a könyvtár gyarapodása, hogy li veze' 
tőség megtelte, amit már rég meg kellett volna tennie. hogy a 
könyvJárnokságot tanárra bizta. 

Enekes kar elnöke. Énekkar elnököt és harmonistákat az 
énekben való jártasságuk megpróbálása után a volt harmoniae 
praeses ajánlására a rektor·professzor nevez, megkérdezve a 
pedagogarchát is. Az énekkar elnöke és halmonisták, ha ki. 
szabolt kötelességeik ben el nem járnak, az elnök az elnökséget 
és azzal járó beneficiumol örökre elveszti. Az egyes tag pedig, 
ha a gyakorlási órákon meg nem jelen. a Jeckét mulatók" 
büntetése ala It lesz, kivévén az utolsó esetet, midőn csak az 
énekkarból rekesztik ki ünnepélyesen. A közalkalmi harmo
niára meg nem jelenő büntetése 24 p. kr, mely a harmonia 
kasszájába foly. A praeses az összes klasszisokat a retorokig 
bezárólag heli 2 órán éneklésre tanítani köteles. Fizetés a bőjti 
pénz fele. 

A későbbi törvényekben nincs szó erről az állásról. mert 
az ének hova-tovább mind szelvesebb része lesz a tanulmá
nyok rendszerének, melynek ellátásáról gondoskodni ezután 
nem a diákok, hanem az előljáróság gondja lesz. 

Közerő· vezető. A szekundánia jegyzőkönyve rendőr néven 
is nevezi. A rektor és pedagogarcha ajánlatára 12 tagból álló 
közerőt az első éves deákok (novilius) közül az igazgatóság 
nevezi ki. Teendője : ha valamelyik elitélt az itélet felolvasá
sára vakmerőségből meg nem jelen, előbb az esküdt megy 
utána. Ha erre sem megy. a főnök. egy esküdt és a közerő· 
vezető mennek utána. Ha azoknak, mint nagyobb erőnek hi
vásárd sem akar megjelenni. sőt erővel ellenáll, a közerőve
zető a közerőt viszi ellene, megfogatja a legnagyobb ellen· 
állás mellelt is és egyenesen vason viteti a tömlöcbe Rever
salis adáskor a auditórium piacán a reversáló az asztal mögött 
áll a közerővezető és két közerőbeli tag között. A semlegesnek 
alázás alkalmával a deáki köntösből való kivetkőzés után az 
illetőt a közerővezető és a közerő két tagja kiséri szobájába. 

A további törvényekben nincs szó többé közerőről. A kor 
szelleme elfújta ezt a rendőrszellemü intézményt az iskolából. 

lrnokok elnöke. A rektor és a főnök nevezi ki 12 imok
kal a deákok közül tekintetbe véve írásuk hibátlanságát és 
könnyenolvashatóságál. Az 1841. évi törvény nem szól semmit 
teendójükről. Az 1845. évi törvény szerint csak 10 irnok van, 
egyikök .. irnokok elnökévé" rendeltetik. Kötelesek az egyházi 
főjegyző, igazgató, vagy főnök rendeletére a "kivánható iromá · 

14-
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nyokat" letisztázni. Ezért a közterhek hordozásától fel vannak 
mentve. Az 1871. évi törvényben már nincs szó irnokokról. 

Rendszolga (oeconomus). Az 1841. évi törvény szerint a 
felosztályúak óráin a professzor megjelenése után katalógust 
olvas (a klasszisták óráin a notator) s azután eltávozik. Kapú
záráskor a soros esküdthez megy, minden "kamarát" kelten 
eljárnak, az otthon nemlevőket feljegyzik, a névsort az esküdttel 
aláíralja, a főnöknek azonnal átadja. A főnök által megálla
pított rend szerint a kapúőrt (vigil) azelőtti nap értesíti, hogy ő 
következik sorra. A rendszolgaság nemcsak hivatal volt, hanem 
büntetésül is szolgáIt. Az 1845. évi törvény kissé rendszeresebb. 
Megmondja azt is, hogy rendszolgaságot minden felosztályú, 
nem végzett, nem hivatalos és nem köztanító egyenruhás rendre 
hetenként viselni köteles. Teendőit az előbbi törvénytől néme
lyekben eltérőleg így írja elő: reggel a kiszabott időben a fel
kelést eszközölni, a kaput a törvényes időben bezárni, kinyítni, 
a kulcsot azonnal fl főnöknek átadni, a kiszabott órákban csen
gettetni, a tantermek tisztaságáról, fűtéséről gondoskodni, kö
nyörgéseken, szónoklatokon, prédikációkon névsort olvasni és 
közszolgálatokra az igazgatónak, professzoroknak és főnöknek 
segédül lenni. Az 187}' évi törvény ezt a hivataloskodót gaz
dának mondja, teendőit azonos módon szabja ki, de azzal 
szaporítja, hogy kapúzárás után az ellenőrt a lakszobákba kiséri, 
a mulasztók névsorát összeállít ja s az ellenőrnek átadja. 
Ugyanígy intézkednek az 1880/81. évre érvényes és az 1885. évi 
törvények is. Az 1896. évi törvényekben nincs említés róla. Teendőit 
jó részben most már az ellenőr végzi. A változólag hivataloskodók 
közül a prédikálók, szónoklók, könyörgök azok, akiket rendre a 
konciókon, orációkon és precesen a szereplés "sora üt". Rendes 
templomiárók. A főnök hetenként négy templomjárót rendel a 
rektor-professzorral együtt megállapított szorosrend megtartásával. 

Futnokság (cursoria). Az első éves deákokrendre kötelesek a 
futnokságotviselni "kit a sors üt", betegségen kivűl más semmi sem 
mentheti fel ez alól, de maga helyett más önkéntest állíthat. 

Mulasztásiegyzök (notator) a felosztályúakra nézve az 
ökonómus, az alosztályokra nézve a notatorOk, akik professzor 
vagy köz tanító megjelenése után leckeórákon katalógust olvtlS
nak s azután eltávoznak. Az 1845. évi törvény szerint a kö
nyörgéseken és szónoklatokon a rendre ügyel, a könyörgőkrp., 
énekvezetőkre és gyertyavivőkre felvigyáz s a jelen nem levőket 
feljegyzi a soros esküdt. Leckéken, közvizsgálatokon a rend
szolga olvas névsort, próbaprédikáció)..on és szónoklatokon a 
professzor. Az 1871. évi törvény szerint csak a templomi isten
tiszteletek és temetések alkalmával hiányzó kat írják : az órákról 
hiányzókat a tanárok veszik számba. 
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Ellenőr. Az 1871. évi törvényben szerveztetett ez az állás. 
Kötelessége az iskolában, különösen pedig az iskolai s templomi 
istentiszteletek s temetések alkalmával a rendre felügyelni, mi 
eddig a köztanítók teendője volt; esti kapúzárás után a szo
bákat a gazda kiséretében megvizsgálni (eddig a soros esküdt 
dolga volt), mulasztásokról a gazda, illetőleg mulasztásjegyzők 
által készített névjegyzékeket ellenjegyezni s két példányban 
az igazgatóhoz beadni, ki az egyiket a főnöknek adja át a 
büntetés feljegyzése és beh8jtása végeI!. Első ellenőr a ma is 
élő Kisgyörgy Sándor volt. 

Az 1880/81. és 1885. évi törvények ugyanígy szabályozzák 
teendőit. 

Az l i 96. évi kimondja, hogy minden rendetlenségért és 
tisztátalanságért a főnökkel együtt felelős. A kapút ő zárja be 
s nyillalja ki; gondoskodik, hogy a felkelésre, órákra csengetés 
a legpontosabban történjék; precesen, oráción, prédikáción 
névsort olvastat, a hiányzókat bejegyezteti ; záráskor a hiány
zókat számbaveszi s felügyel arra, hogy azután senki ki ne 
mehessen, vagy idegen be ne jöhessen, a mulasztási jegyző
könyveket naponként bemutatja az igazgatónak, kezeli a postát 
pontos naplóvezetés mellett, teljes felelősséggel. Iskolai szünetek 
alkalmával is csak az igazgató engedélyével távozhatik el a 
városból. 

2. fejezet. 

A főnök. 

A főnök a bennlakás kérdéseiben majdnem ugyanolyan 
hatáskörrel rendelkezik, mint a tanulmányok tekintetében a 
rektor. Az iskola épületében a rend, csend, tisztaság őre, fe
lelős felügyelője, a tanulók között előfor?uló. cívódás,?k és 
egyenetlensége k birája, az iskolai díjak szam~do kezeloJe, ~z 
esküdtszék elnöke majdnem azt mondhatnok: a benniakas 
igazgatója. Összekötő kapocs az ifjúság és igazgatóság között. 
Már az 1676. évi rendszabályok is éreztetik kiváltságos hel~
zetét. Nincs minden törvénynek alávetve, nem "studiosus pn
vatus" , külön szolgája van, ha alkalm~s, .a decurio ~~. Ellene 
egy tanu vádja és panasza nem volt ervenyes. '!'- Jove?:le!f1 
elosztásánál bizonyos előjogokat élvez. ~sak a.~ Igaz~at~tol es 
lektoroktól függ. Az összes hivataloskodokat kotelessegelk. tel
jesítésében ellenőrzi, rászorítja, a mendik~nsoknak .az utcakat 
kiosztja. Szóval a bennlakás rendjéért mmden. tekmtetben fe: 
lelós az igazgatónak. Az 1676. évi sZ!l~~ly?k IS,. az 1.83~. eVI 
törvények is első helyen szólnak a fonokrol; sot utobblak a 
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.. belső vagy első előljáróság" első tagjaként statuálják a fő
nököt. kinek fegyelmezési jogkörét olyan szélesen állapítják 
meg, hogy in facto delicti bebörtönzési jogot biztosítanak neki. 
A publikus preceptorok között az első, ami abban nyilvánul. 
hogy az alsó tagozat legfelső osztályában a "theologiát" (val
lástan) ő tanítja, miként az akadémiai fokon a rektor a hittu
dományi leckéket. Erre az állásra mindíg a legkiválóbb vete
ránus diákok választattak. Sok pap, tanár. sőt püspök is volt 
főnök iskolai pályája utolsó éveiben. akik ez állásról indultak 
külföldi tanulmányi út jukra. 

Voltak a főnökök között igen kiváló emberek. kiknek 
történelmi szerep jutott a sorstól. Ilyen pl. Válaszúti György. 
aki 1571-ben Báthori Istvánnak János Zsigmond adományle
velét bemutatta, kinek később beszélgetése volt Pécsett Skarica 
Mátéval. Voltak azonban természetesen lelkiismeretlenek is. 
akik érdemtelenné tették magukat megbizhatatlan magatartá
sukkal e bizalmi állásra s veszélyeztették az iskola jóhírnevét. 
Az ílyen eseteknek nem egyszer a nő az oka. Egy í1yen botrá
nyos szerelmi kal!:md van leírva 1673 ápr. II-én Vinczi (Fel
vincz;) György szeniorról (Fasc. II .. ;295.). Különben a szenior 
helyzete nem volt éppen könnyű. Utközőpont volt sokszor a 
diákság és rektor között. Ha a rektor intenciói szerint járt el 
híven és lelkiismeretesen. akkor a díákok előtt tette magát 
lehetetlenné. Ha pedig a diákok felé húzott. akkor nehéz volt 
a rendet és fegyelmet fenntartani. Ilyen lázadást szított Köpeczi 
Miklós szenior Stegmann Joáchim rektor alatt. mikor a diákok 
az ő vezetése alatt Ravius Mátyás bújlogatásai következtében 
az iskolát elhagyták s nem is tértek többé vissza. Ilyen össze
ütközés volt nem egyszer az erélyes Szent-Ábrahámi rektor alaIt. 
akinek rektori hatáskörét a szenior vezetése alatt . álló cétus 
követeléseivel szemben ismételten kellett védelmeznie. Sokszor 
az alája rendelt hivatalnokokkal is volt baja. 1657 okt. II -én 
(Fasc. ll. 131.) Ajtai Miklós exactor több társával együtt a régi 
törvényeken és szokásokon változtatásokat kiván. némelyek 
elhagyását. újak betoldásál. Hiába inli és csendesíti őket a 
főnök, hogy azokat a törvényeket érett és megfontolt ítéletű 
férfiak hozták s ha ma változtatni akarnak rajta. ahányan 
vannak. annyiféle a nézetük. S még életben vannak többen. 
akik a törvényeket hozták. Hogy akarnak azok elé állani? 
Az igazgató is beleártja magát s több, higgadt gondolkozásu 
diák helyeslésével kimondják. hogy semmi újítást. hozzáadást. 
elvevést. módosítást a törvényeken nem szabad tenni. csak 
akkor. ha egytől-egyig mind egyetértenek. Ekkor is azonban 
az igazgató elé terjesztendő. ha az ügy fontosabb s olyan. 
amelyről a Matriculában törvény. vagy írott szokás nincs. A 
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főnökök részéről valami visszaélés történhetett. nem pontos 
számadás. pereskedésnél nem helyes eljárás. személyválogatás 
vagy ilyesmi. ami a tógás társaság békéjét felzavarhalta meri 
1659 márciusában Baumgarten rektorsága. Árkosi Bened~k és 
Pauli István lektorok alalt a következő szabályokat hozzák 
(Fasc. II. 141.) s a főnök .. Obseroationes pacis scholasticae" 
címen vezeti be a Fasciculusba: 

I. Ha a fönököt a cétusban viidoliák. a vádat köteles meghallgatni 8 

ha tudja magát tisztázni ha nem. alávetni magát a diákok iléletének. fenn
maradván joga. hogy a rektorhoz föllebbezzen. 

2. Ne vegye magának azt a jogot. hogy a diákok akaratának és ta
nácsának megkérdezése nélkül valakit megbüntessen. mikor az ügy még 
tárgyalás alall van. kivéve. ha maga a rektor követeli a büntetést. 

3. Csupa indulatból ne szabjon méltatlan büntetést a diákokra ; ne 
engedje el az egyiknek s rója ki a másikra kénye-kedve szerint a börtön-
büntetésI. ' 

4. Ha a heti rendes jövedelmeken kivül valahonnan kap még. kiosz
tás előll nyiltan hirdesse ki. honnan jöll a gyarapodás. 

5. Ha temetési verseket kell imi. akik akarnak és tudnak. azokat ne 
Iiltsa el s ne vonja el. ha e munkáért valami ajándékot kapoll. Ha papiros. 
vagy papirosra adoll pénzböl valami megmarad. az is osztassék fel. (Ez ed
dig szokatlan volt. jegyzi meg a főnök.) 

6. Ha valakit börtönbe kell vetni. tegye ezt a noviliu8ok segítségévei. 
még pedig. ha magyari. a szászok. ha szászi. a magyarok 8egítségével. (Ez 
igy volt eleil(il fogva.) 

7. Minden ügyet. amely feddésre. vallY büntetésre méltó, akár a fónöké. 
akár a diákoké, haladék nélkül terjesszen elő a cétusban. 

ÉS ezzel vége legyen a Viszálykodásnak s legyen béke 
és egyetértés veli utána a szenior. A következő bejegyző 
levonja ~ezekből azt a következtetésI, hogy a főnöknek tehát 
minden temetésen jelen kell lennie. ha személyes részét 
meg akarja kapni. 

Az 1839. évi iskolai törvények szerint a felosztályú ifjúság 
választ hármat s ezek közül az igazgatóság nevez ki egyel. 
Aki gorombáskodik vele, büntetése először 1 frt, mB:sods~or 
12 órai tömlöc harmadszor leszállítás. negyedszer kIcsapas. 
Rendeleteinek.' melyeket az ökonomus hí~d~t ki.. minden~i 
engedelmeskedni köleles. A köztanítók nekI, Jele.~hk .. az~ also
osztályúak rendetlenségeil. Prédikátorokat ~s kon,yorgoket a 
rektor által megállított rend szerint. valammt ~z0!l.okokat ,a 
publikusok közül ő rendel Hetenként előre elkeszlh az ora
torok. koncionáto~ok és kö~yörgők névsorát. kih~r~eti.s .a~~tá~ 
közli a rektorral. Fizetése 120 mforint. az eddIgi dlvJzlobeh 
l/u-ödrész megszünik. Minden iskolai jöved~lmet köteles fe!
szedni. nyugta mellett a perceptornak beadm. számadást ke-
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szíteni. Az iskolai díjak felszedése úgylátszik nemcsak 
ma nehéz, régen is bajjal járt. A büntetéspénzek beszedése 
is, különösen akkor, mikor a divizió összege kevesebb lelt 
vagy néha el is maradt. Mert ha volt divizió, akkor a kiróti 
büntetéspénzeket a szenior egyszerűen levonta. De ha nem 
volt, akkor csak a hátralék gyűlt, mert a szenior kezében nem 
volt semmi "rászorító eszköz", amint a Vélemény írója mondja. 
Ebből két baj következett. Vagy az, hogy a büntetéseket részre
hajlás és engedékenység miatt nem hajtották fel, vagy inkább 
maga fizette meg, mert a zálogolás . nem "célarányos ", erő
szakkal esik meg, sok kedvetlen következése van és inkább 
maga fizet, semhogy zálogoltasson. Ilyen tapasztalatok alapján 
jött aztán az "az universilásban fennálló szabály", hogy az 
adóst viisgálatra ne engedjék s a végzők moresből ne osztá
Iyoztassanak. Ez "célarányos ", mondja a Vélemény . nem 
szerfelett kemény, nem az atyát bünteti, mert az rendszeresen 
kiadja a költséget s. a fiú elkölti. Ezt tudva óvatosabb lesz s 
ezután nem bizza fiára, hanem maga fizeti be. A retorok és 
poeták "theologiáját" tanítja. Deák kapuőrt állít, a kapu kulcsa 
nála áll éjjel is. Az esküdtszék elnöke, ő ad engedélyt, hogy 
esküdtszék alalt valaki távol lehessen a kollégiumból. Ú az 
ügyek előadója. A törvényszék tekintélyét sértőt bebörtönöz
telheti. A határozatot kihirdetés előtt a rektorhoz viszi. Az ítélet 
végrehajtását felügyeli, a pénzbüntetéseket felszedi. Ha az illető 
nem fizet, megzálogo!ja. Ha nem váltja ki, eladhatja. Itélet 
kihirdetésére meg nem jelenőt a közerővezetővel megfogatja, 
vason tömlöcbe viteti. A megfeddést az esküdtszék előlt végzi. 
Az alosztályúak lealázása a köztanító, főnök és exaclor előtt 
történik. Az erkölcsi kötelezvény alá vetésnél a kötelezvényt ő 
diktálja s ő veti egybe az eredetivel. In faelo delicli tömlöcbe 
vethet bárkit. Ezek a teendői a törvényben nem rendszerbe 
szedve, hanem szerteszét szórva foglaltatnak. 

Az 1845. évi törvény a főnökre vonatkozólag a következő 
eltéréseket mutatja: 

l . Nem az ifjúság választja, nem az igazgatóság nevezi 
ki, hanem az igazgatóság előterjesztésére az E. K. Tanács. 
2. Bebörtönzési joga megszünik. 3. A törvény nem ismervén a 
zálogolást, megszünik zálogolási joga is. 4. Az iskolai díjak ~.s 
jövedelmek számadásánál előírja az "ellennyuglalványkönyvel , 
aztán a "véletlen" számadásvizsgálalot s kifejezetten rendeli, 
hogy az iskolai év végén számadást kell feIterjesztenie az 
igazgatóság útján. 

Az előbbi törvénylől eltérően ez a főnök hivatali helyzetét, 
teendőit a 44. § . b) pontjában szabaiosan halározza meg: a 
főnök, mint az oskola bennlakó előljárója és felügyelője, fel-

• 
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vigyáz a csendre, rendre, a hivatalosak kötelességeinek mikép 
teljesítésére, éjjeken gyakorta szobavizsgálatokat tart, a maga 
által bármikor is észrevett, vagy neki bejelentett hibákat illető 
helyére terjeszti, a büntetések végrehajtását számba tartja 
mire az esküdteket sorban kirendeli, szükség esetében ke1l5 
segílség~t is re~d~l,:é!1' a he~es es~üdtek«:~, a hetes templom
gyakorlokat. predl~alokat,. sz~noklo~~t. konyörgőkel, énekve
, etőket szokott sorja szennt klrendeh. A c) pont szerint az 
oskola legelső tagja s belső állomásra a többiek feletti igénye 
van. Az esküdtszéknek elnöke. 

Az 1871. évi törvény 1 LI. §-a szabatosan körülírja teen
dőit: őrködni az iskolai csend, rend feleli, ellenőrizni az ellenőrt 
gazdát, szobagazdákat ; éjjel-nappal gy~kran megvizsgálni ~ 
.. lakszobákat" ; a büntetéseket bejegyezni, a végrehajtást ellen
őrizni; temlomjárókat, könyörgőket, szónokokat, prédikálókat 
kirendel ni ; kapuzárást, nyílást felügyelni; iskolai jövedelmeket 
kezelni, az 1864-ben kiadott utasílás szerinI. Az esküdtszék 
elnöke s ílyen minőségében ő is esküt tesz ai igazgatóság és 
ifjúság jelenlétében, 

Az 1880/81-ik évi rendszabályok semmi újat nem tartal
maznak. 

Az 1885. évi törvény az eddigi teendő i közé sorolja a 
leltár ellenőrzését. ösztöndíjak és szolgafizetések, temetési dí· 
jakból és legációkból befolyó divizió kiosztásá!. Ez az ő ha
táskörébe tartozott eddig is a gyakorlatban, de a törvények 
nem sorolták fel. Az iskola orgonájára és harmoniájára fele
lősség mellett felügyelni. 

Az 1896. évi törvények a bennlakásra vonatkozó rész II. 
szakaszában 6 pontban sorolja fel teendőit. A főnököt az E. 
K. T. nevezi ki egy évre. Más hivatalt nem viselhet. Előírja 
állandóan az iskolában benntartózkodást. Vizsgálatai alkalmá
val szerzett észrevételeiről jegyzőkönyvet vezet, beteg tanulók
ról külön. Ügyel, hogy meghatározott napokon és sorrendben 
a tanulQk fürdőbe menjenek. miről szintén k~lön jegyzők~nyYet 
vezet. Ugyel az iskola épületére, bútorzatara, felszereleselre, 
kisebb romlásokat megigazíllat; gondja van a hivat~l~s nY0":l' 
tatványokra, könyvekre, fütésre, világításra. Beszedl es elsza
molja az iskolai díjakat. Hivatali ideje 10 hónap. Ezalatt a 
városról nem távozhat el. 
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3. fejezet. 

Az. esküdtszék. 
Az iskolai életnek a maitól eltérő egyik legjellemzőbb vo

nása: a benn lakás autonómiája. Ezt az autonómiát lehet tá
madni. aminthogy támadták is sokan és ismételten. de mégis 
a protestáns nevelés egyik fényoldala. Ha szembeállíljuk a 
szerzetesrendek konviktusaival is szemináriumaivaI. melyek 
feltétlen engedelmességet kivánnak s a külvilágtól tökéletesen 
elzárt életet élnek. azonnal szembeötlik a nagy külömbség. 
A kollégium diáksága alkotmányos kis államocskát képezett. 
Saját magok közűl választott liszlviselőik alalt saját magok 
alkolla törvények szerint igazgatták magukat s így készültek 
elő a társadalmi életben és közügyekben való részvételre. Van
nak ennek az iskolai életnek is hátrányos oldalai. Minden 
energiájukat ebben a diáki társaságban élték ki. ami pedig 
néha-néha túlságosan nyers és faragatlan formákban történt. 
Társadalmi míveltséget. az illendőség konvencionális formáit 
nehezebben tudják elsajátítani. A társadalomban embertár
saikkai való érintkezésük öntudatosabb. gerincesebb. ha talán 
nyersebb és faragatIanabb is. 

A régi és a mai diákélet közötti eltérés egyik legkiütkö
zöbb vonása: az esküdtszék intézménye. A diáki társaság 
széleskörü autonómiájából sarjadt. Itélkező fórum volt a diákok 
között előálló perlekedések és a diákok mindenféle kihágásai 
és mulasztásai felett. Ami ma szinte érthetetlen és mosolyt 
keltő. még a diákok leckemulasztásait is a publikum birálta el 
s büntette vagy igazolta. Kezdetben az egész diáki társaság 
volt ez a törvénykező fórum. de idők folyamán kilünt. hogya 
diáki testület. mint ilyen a maga egészében nem alkalmas. 
mert a felelősség igen megoszlik. A megoszlott felelősség pedig 
nem felelősség. Baj és kihágás esetén nincs kit felelősségre 
vonni. Ezért létesült a 18. század második felében az esküdtszék. 
Természetesen ugyanaz a baj. ami előállott régebben az egész 
cétus itélkezése idején. előállhatott amint látni fogjuk. hogy 
tényleg elő is állott, a választott esküdtek törvénykezésénél is. 
Az esküdszék értékes szerv. de csak feinőIt és erkölcsileg 
sui juris emberek között. Olyan korban. mikor az ifjú még az 
ösztönök és indulatok uralma alalt él, melyeken nem tud győ
zedelmeskedni. mikor még idegen heteronom törvényeknek és 
parancsoknak engedelmeskedik. mikor még nem jutott saját 
erkölcsi öntudata. erkölcsi autonómiájának. öntörvényhozásának 
uralma alá. olyan kényes fegyver. mert minden jótakarás mellett 
is visszafelé sülhet el. Serdülő korban, a második. szellemi-
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erkölcsi megszületés korában távolról szereteltel figyelő és csak 
szükség esetén jóakarattal beleavatkozó vezetés mellett értékes 
intézmény lehet, amint 150 éves élete mutatja. De szeretetlenség, 
meg nem értés káros eredményeket szülhet. Az ifjúság igen 
korai, éretlen időszakában fegyelmezetIenségre vezet S korlátlan 
kihágásokra. Az esküdtszék őrködött a maga autonóm jogkö
rében a deáki társaság jó hirneve és becsülete felett. Van rá 
példa elég, hogy az esküdtszéktől kiszabott büntetést feleb
bezés esetén az .. igazgatói szék", vagy a konzisztórium eny
hítette. Persze az ellenkező~e is még több. A főnöktöl, mint 
elnöktől, az esküdtszék tagjainak erkölcsi érzésétől és lelki
ismeretétől függött minden. Az erkölcsi érzés fejlettsége pedig a 
diákság életkorától is. Mikor a diákság magasabb életkorban 
jutott a nyilvános leckék hallgatására, több voll a biztosíték, 
hogy az esküdtszék helyes elvek szerint működik. Minél fia
talabb, éretlenebb korú a deákság, annál nagyobb a veszély, 
hogy az esküdtszék nem töltheti be hivatását. Idők folyamán 
nem egyszer emelkedik ellene az a vád, hogy az esküdtszék 
nem annyira vádol és itélkezik, mint inkább védelmezi, takar
gatja a hibát és menti a delinkvenst, "miáltal az ifjúságnak 
mintegy a hibázásra és rendetlenségre kedvező alkalmat szol
gáltat", mondja 1843 novemberében az igazgatóság. Ezt az 
elfajzásl a főkonzisztórium már 1820-ban észrevette, mikor 
Molnos rektor javaslatára tagjainak választását kivette az ifjúság 
kezéből s magának tartotta fenn. Ez intézkedésnek nem lehet 
más oka, csupán az, hogy az esküdtek nem voltak a rend és 
iskolai törvények nek hű és megbizható őrei; olyan ügyekben 
kelleti nem ritkán itélkezniök. melyek elkövetésében esetleg 
maguk is részesek voltak s olyan társaik felett, akikkel együtt 
veszedelmeztették az iskola erkölcsét és fegyelmél. Könnyen 
el lehet képzelni, hogy minő itéleteket hozhallak ilyen esetek
ben, ha kissé álmosabb és lazább voll a lelkiismeretök. Az 
új idők hozta intézmények keretébe aztán már többé nem 
volt beilleszthető. A vezetőség saját tapasztalata csak erősí
tette az állami iskolalátogatók azon kivánságát, hogy az iskolai 
rendnek ezt a szervét törölni kell. Az 1883/84. évi értesítő (44. I.) 
örömmel állapítja meg, hogy az esküdtszékek száma még so
hasem volt oly kevés, mint a lefolyt évben. Jele annak, hogy 
az iskolai magatartás tekintetében kedvezőbb idők következtek. 
A fegyelmezés átment a tanári karra. Az intézmény megsziinl. 
Az 1896. évi törvények már nem ismerik. . 

Az esküdtszék legelső csiráját 1764 szepl. 9-en találom 
(Fasc. V. 309.). Agh István rektor az anyanyelv elharapózo!t 
használata ellen egy 5 pontból álló szigoru rendelelet ad kI. 
A rendeletből úgy látszik, hogy a szobafőnökök nem üldözték 
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kellő figyelemmel és éberséggel a magyar szót. nem hallották 
meg. vagy legalább nem jelentették a magyarul beszélőket 
A rendelet 4. pontja így szól: a primariusok közül tétessék 
12 esküdt. kiknek különös teendője a rendetlen testvérek rend
hez szoktatása. amiért is a hanyag szobafőnököket tartsák 
figyelemmel. az anyanyelv tilalmában s más kihágásokban 
hanyag szobafőnököket a szeniornak jelentsék. valamint bár
mely más diáknak kihágásait is. Ebből a szövegből s a ren
delet többi pont jainak tartalmából s kiadása körülményeiből 
látszik. hogy az esküdtek állítása tulajdonképen a lalin ked
véért s a magyar nyelv ellen történI. 

lnO febr. 3-án (Fa sc. VI. 35.) a főnök a rektor utasítá
sára összehívja a 12 első diákot és a következő esküt téteti 
le velük: 

.Én •.. esköszöm az igaz és élö Istenre. a Jézus Krisztus atyjára. hogy 
amennyiben rajtam áll. éberen fogok örködni. hogy az iskolának minden 
polgára. különösen a tógás testvérek kihágásai megakadályozlassanak. vagy 
ha megtörténtek. megfenyillessenek. Amit a törvényekkel és becsülettel ellen
kezónek tartok. szavakkal s minden módon megakadályozni törvényes hiva
talnokokkal törekedni fogok. Isten engem úgy segéljen·. 

A Fasc. szélén a főnök megjegyzése: Constitutio primaria 
Íuratorum. És így elmélkedik ez intézkedése n : Nem akarnám 
senkire ráerőszakolni a nálunk új gondolatol. de úgy tetszik 
nekem. rég meg kellett volna valósítani. mert 2 szem keve
sebbeHát. mint 24. És a kihágások megakadályozására most 
nagyon okosan csinálták a törvényI. Akik majd a kihágások 
megakadályozására és a visszaélések megszüntetésére alkal
rpasabb módot találnak. adják elé. ki gátolná meg őket ebben? 
Ugy látszik. hogy voltak a társaságban. akiknek nem tetszett 
az újítás s ezeknek szólott az elmélkedés. Benczédi azt mondja. 
hogy ez a szervezés az ifjúságnak csaknem kitörő lázongása 
mellett történt. Nem ismerem Benczédi forrását. A Fasc. fel
jegyzője ez alkalommal az ismertetett elmélkedésén kívűl csupán 
ennyit mond: .. post brevem moram. amicis murmuribus impen
sam" tették le az e.sküt. 12 esztendővel később 1782 jan. 19-én 
(Fasc. VI. 260 264.) feljegyzi a szenior: a főconsistorium hatá
rozta. hogy ezután .. illorum. qui haclenus candidatorum nomine 
inter nos veniebant. in locum duodecim iurati praeter seniorem 
et exaclorem sufficerentur s esküvel köteleztessenek az egész 
ifjúság előtt az összes törvények megtartására és kihágások 
megjavítására. 

Ezt a rendelkezést márc. 18-án végrehajtották. A repr. 
konzisztórium jelenlétében most az első alkalommal 18 tógás 
diák telte le az esküt. Felsorolja nevüket is. Közli szabály
zatukat. Szomorú világot vet az állapotokra a szabályzat be-
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maga kárára. mások megbotránkozására. Ezért tetszell 8 fó
kurátornak. valamint a repr. konzisztóriumnak ennek orvos
szerét megtalálni s gátat emelni. mellyel a társaság minden 
tagja a törvények korlátai közé tartatik. Ez az eszköz: kivá
lasztani 12 jóviseletű tanulót s esküvel kötelezni. hogy társaik 
szorgalma és erkölcse felett Istennek fogadott hillel órködjenek. 
Kötelességeik: 

l. Örködni. hogy az egész ifjúság az összes törvényeket minden pont-
jukban megtartsa. 

2. Aki azokat megsérti. illő büntetést kapjon. 
3. A kihágásokat ne titkolják el. hanem jelentsék fel. 
4. A rektor és professzorok iurisdiclioját teljes engedelmességgel fo

gadják s másokkal is fogadtat ják. 
5. A tanárok. eklézsia tagjai és patronusokkal szemben sokan hálát

lanok. ezek becsületét a vidéki patronusok előll is mocskoliák. méllatlan 
sérelmekkel illetik. befeketílik; ezek intései! semmibe veszik. Az esküdtek 
tartsák legszorosabb kötelességüknek az ilyen rágalmazókat kikutatni. felje
lenteni. elhallgallatni s ha e bajt máskép orv080lni nem lehet. az ilyeneket 
a felsőbb ek jóváhagyásával .a társaságból. mint rothadt tagokat kirekeszteni·. 

6. A magán- és köztanílókat ellenórizzék. hogy szorgalmasan telje
sítsék kötelességeiket. nehogy a gyermekek az időt haszontalonul töltsék. 

7. A juratusok a társaság fénye. tüköre; ha maguk hibáznak. hivatá
suktól megfosztatnak. vagy kétszeresen büntelletnek. 

8. A subordínatio kivánja. hogy íléletöket. határozataikat. vélemé
nyeiket a rektor és a tanárok elé terjesszék. akár fölebbezés utján. akár mert 
a jog és igazság sorrendje úgy kivánja. mínősítés. megsemmisilés vagy jóvá
hagyás végell. És amit a főhatóság halároz. abba zúgolódás nélkül meg
nyugodjanak. 

E szabályzat után közli az eskűformát is. 
Ezután tehát mindenféle peres-ügy áttétetell az esküdtek 

cétusához. Szombaton a publikum szokott ideje elótt. este 8 
órakor minden ügyet letárgyaltak s a határozatokat és bünte
téseket a kihágások ismertetésével együtt az egész ifjúság előtt 
kihirdették. Ez az esküdtszék els ó szabatos szervezése. A cél 
kitűzése. a szabályzatban a teendők megállapítása. a bevezető 
részben a lezüllött állapotok egyenes és bátor rajzolása Hor
váth Ferenc főgondnok erélyére és gondosságára mutatnak az 
elaggott és erélytelen igazgató mellett. Erre mutat az is. ho~ 
a törvény bevezetése első helyen magát a főgondno~ot nev«:,z! 
meg. Az 1782. évi szepl. 21-én Lázár professzor, es Al!'lasl 
Ádám lelkész jelenlétében lartott publicumon 6 togás diákot 
.. candidáinak" az esküdiségre s fel is esketik (Fasc. VI. 265.). 
1792 dec. 5·én (Fasc. VII. 205.) kimondják. hogy a hűtlenség 
gyalázalába eső juratus zárassék ki a legátusok közül. köz-
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hivatal viselésére nyilváníttassék alkalmatlannak, egész iskolai 
pályáján a praesesi, collaboratori, stipendium nyerési jogoktól 
fosztassék meg. Azt is kimondották, hogy aki az esküdtszék 
ítéletét a büntetés mérséklésének, vagy megsemmisítésének re
ményében ugyane fórumhoz föllebbezi, kérését kellő indoko
lássaI írásban kell beadnia. Az 1783. évi konzisztórium hatá
rozta, hogy aki a jurátusok esküdtszékétől ügyét, mert nincs 
megelégedve az ítélettel, a konzisztóriumhoz föllebbezi, ha ez 
az ítéletet helybenhagy ja, a felebbező kétszeres büntetést fizet. 
(Fasc. VI. 279.) 

Molnos igazgató 1820 szept.-ében (Fasc. X. 303.) előter
jesztést tesz a seniorság, nemes secunda nia beli exaclorság 
mellett az esküdtválasztás módjának megváltoztatására, hogy 
t. i. ne az ifjúság, hanem a konzisztórium válassza. Molnosnak 
meglehetett az oka, hogy ezt a javaslatát szükségesnek tartolla 
előterjeszteni. A főnök és a nemesi exactor eddigi választásán 
csak annyit változtatnak, hogy a cétus a felügyelő·gondnokok 
és tanárok jelenlétében jelölés után nem egyre, hanem 3-ra 
szavaz s ezek közül a konzisztórium nevez ki. De az esküd
teket ezután nem a diákok választják, hanem a konzisztórium 
rendeli ki a következő módon: .. Minthogy minden kollégiumi 
esküdtet úgy lehet nézni és tartani és valósággal úgy is tartja 
ezen főconsistorium, mint erkölcsök censorát, ennélfogva annak 
magának is jó erkölcsű ifjúnak kelletik lenni s a kinevező 
repr. cons. által is a kinevezendőnek tökéletesen jó erkölcsü
nek kell esmérletni". Ezért a szenior köteles havonként a meg
büntetett diákokról jegyzéket vezetni s a hibák és büntetés 
nemét bejegyezve a rektornak beadni. Az igazgató a tanári kar 
elé terjeszti, ez megvizsgálja s jegyzőkönyvet vezet erről. Félév 
végén e jegyzék alapján a diákok crkölcsból is jegyet kapnak, 
prima, secunda és tertia classis!. E határozatok a nemes secun
dania publicus tagjaira is vonatkoznak. Ha az esküdtszéken 
üresedés van, a betöltés a konzisztórium dolga a tanári kar 
által a jegyekkel együtt felterjesztett kimutatás alapján azok 
közül, akik az erkölcsökben első classist kaptak. Az erkölcsből 
való érdemjegyadást a kormány is sürgette. Az esküdtszék 
hatásköre arra is kiterjedt, hogy a diákoknak a tanáro.kkal 
szemben való illetlen és neveletlen viselkedését ellenőrizze. 
1812 szep!. 17-én (Fasc. IX. 409.) az esküdtszéken azt lár
gyalják, hogy némely diákok nemcsak saját szobájukban, ha· 
nem közhelyeken is, t. i. precesen s különösen Márkos prof. 
előadásain "vaide difformes excessus patrare, Clar. Professorem 
(quod tamen est inhumanum) deludere ac contristare .. azért 
az esküdtszék komolyan inti az összes theologiai hallgatókat, 
hogy aki jövőben ilyen illetlen és a jó erkölcsökkel ellenkező 



módon viselkedik, s magaviseletével botrányt okoz, börtönnel. 
vagy frekventácioval fogja büntetni. 

Az J 839. évi iskolai törvények iuridica administratio c. 
alalt tárgyalják az esküdtszék kérdését. Az ifjúság első törvény
széke az esküdtek széke (forum juratorale). Tagjai: főnök, díj
szedő, jegyző, 12 esküdt. Ervényes ítélethozataira 7 biró jelen
léte szükséges. Ezek "magányos hibáikért" ennek, hivatalos 
vétségeil~~rt az inspector curatorale fórumnak hatáskörébe. tar
toznak. Ulés hetenként kétszer, csütörtökön és vasárnap reggeli 
templom után tartatik. Folyama alatt mindenki köteles a kol
légiumban tartózkodni, hogy mint vádlott, vagy tanu idézésre 
megjelenhessék (4 p kr bünt.). Aki másodszor meg nem jelenik, 
büntetése 12 órai áristom kenyéren és vizen, harmadik esetben 
semlegesnek alázás, kiutasítás. Az alosztályiak "külön" taní
tói kkal kötelesek megjelenni s meg nem jelenésükért tanítóik 
büntettetnek. Előadó a főnök. Az illetőt kihallgatják, de a per
lekedés "a legrövidebb úton" folyjon le. Ennek a rendelke
zésnek az a magyarázata, hogy a gubernium leíratban figyel
meztette a főhatóságot, hogy a diáki peres eljárásnak kerülnie 
kell a nagyképüsködő formálitásokal, hosszu kihallgatásokat és 
jegyzőkönyveket. Az ellenszegülőt, a "törvényszék tekintetél" 
sérlőt a főnök meginti, másodszor tömlöcbe vetik. Felosztályu 
hamislanu büntetése 24 órai áristom és erkölcsi kötelezvény
adás, másodszor semlegesnek alázás, harmadszor kicsapás. 
A klasszistáé: először 6 korbács, másodszor 12, harmadszor 
utolsónak leszállítás, negyedszer kicsapás. A hamistanuzásra 
rábíró feloszlályu büntetése először semlegesnek alázás, má
sodszor elutasítás. Itélet csak a rektor lektázása után hirdet
hető ki. Ha az elítélt megnyugszik, azonnal végrehajtandó. Ha 
nem, a kihirdetés ulán 24 órán belül felebbezni köteles, 10 
krral kiváItván az itéletet. A 30 kr-on felüli büntetést, tömlöcöt, le
al ·, zást. erkölcsi kötelezvényadást. elutasítást. kicsapást kimondó 
ítéletek .. birodalmon belül" felbocsáthatók. a többiek csak .. bi
rodalmon kivűl". A deliberatumot a főnök kihirdetés előtt a 
rekto r hoz leviszi, aki azt lektázza. de nem változtathatja, ha
nem ujratárgyalás végeIt visszaadja; a "maga elnöksége alaII" 
tartandó esküdtszék által vcdtoztatást tehet. Az esküdtszék 
felebbezési fóruma .. az igazgatói szék" (insp. curatorale for!1m). 
melynek elnöke valamelyik insp. cura tor, többek jelenléteben 
a hivatalában idősebb. Birák a professzorok. jegyző a rektor. 
A lealázás és kicsapás esetei .. birodalmon, belül" .~, r~pr. 
konzisztórium elébe felbocsállatnak. A törveny az .Íjusagot 
testületnek nem ismeri el. azért kérelmet az ifjúság nf've és 
elöljárói aláírása alalt nem adhat be. hanem csak egyesek 
saját aláírásukkal az esküdtszék nek, amely az igazgatói szék, 
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ez pedig -a konzisztórium elé terjeszti. Mind az esküdtszék. 
mind az igazgatói szék jegyzőkönyvet vezet. Előbbié címe: 
Büntetéek közjegyzőkönyve. Ebben minden felosztályúnak 
van egy üres lapja. melyre iskolai állapotát. minden hibáját a 
büntetéssel együtt bevezetik s ez minden klasszifikáció alkal
mával "szoros tekintetbe" vétetik. Akik év végén "tisztát tud
nak neveik után mutatni". tanulásuk által nyert praemiumon 
kívűl "nevezetes praemiumot" kapnak. Hasonló módon vezetik 
a közlanítók a klasszistákél. A pénzbüntetés felszedője a főnök. 
Ha felszólítására valaki nem akar fizetni. egy esküdt által 3 
nap alaIIi fizetésre felszólítja. Ha azalatt sem fizet. egy esküdIlel 
és a közerővezetővel megzálogolja. a zálognak 8 nap alatti 
kiváltására meginti s ha akkor sem fizet. a zálogot eladja. 
A nagyobb pénzbüntetések az illető beneficiumaiból s prae
miumaiból levonatnak ; ha ílyen nincs. vizsgálatra addig nem 
bocsáttatik. vagy testimoniuma addig ki nem adatik. míg kí 
nem fizeti. 
. Az 1845. évi törvények fenntartották ugyan az esküdt
széket. de lényeges módosításokat eszközöltek rajta. melyeknek 
két jellemző vonása az. hogy az ifjúság autonómiájának körét 
szükítik s az igazgatóság hatáskörébe utalnak sok olyan kérdést. 
melyek addig az esküdtszék elébe tartoztak; második. hogy a 
pénzbüntetések eddigi rendszertelen zagyvaságába rendszert 
hoznak be. midőn azokat nem egyes esetekre szabva. hanem 
három fokozatban állapítja .meg. Ez a törvény a főnök bebör
tönzési jogát megszünteti. Ülés ideje. mint eddig. de rendkívüli 
esetekben a szükség szerint s még szünnapokon is. Nyári szü
neteken egyenesen az igazgatóság itél. Más szüneteken. ha 
nincs jelen 7 tag. az igazgató rendel helyeltesekel. A feleb
bezési fórum nem az igazgatói szék. hanem az igazgatóság. 
Az igazgató az ítéleteket megvizsgálja s az erkölcsi vétségeket 
s olyan eseteket. melyekre nincsenek külön büntetések alkal
mazva. hanem a fokozati büntetések alkalmazandók. egyen
ruhából való kirekesztést. továbbá felebbezéseket az igazgatóság 
elé.lII. fokú büntetést kivánó esetekben az E. K.T. elé terjeszti. Az 
itélet kiváltás a a vádlott által feleslegessé vált. de igazgató rende
letére díj nélkül kiadandó. Leckéken. könyvvizsgálatokon. próba
pédikáláson .. szónoklatokon hiányzókat a professzor jegyzi fel s 
"minden további kérdés és mentegetődzés. vagy határozat kire
kesztésével" (eddig az esküdtszék tárgyalta J) a büntetés azonnal 
felveendő. Ellenszegülés. botrány. hivatali kötelesség elleni 
vétség. köz- és magánlanítók hanyagsága, tetlenkapáskor be
börtönzés, iskolai hatóságnak fogva átadás eseteiben egye
nesen az igazgatóság ítél, idegeneknek tartozás és kártétel 
esetében is. 
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. A büntetések három fokozatúak : I. Megfeddés, 2 kr.-tól 
l {rlig; II. 1 frttól 2 frtig, 7 48 órai elzárás, iskolai hivatalból 
és jövedelemből kirekesztés; III. erkölcsi kötelezvényadás 
egyenruhásságból kirekesztés, elútasítás. kicsapás. ' 

Elzárással kenyér és víz mellett bőjt rendelhető. Hivata. 
loskodó ellen a büntetési fok magasabb neme alkalmazandó. 
Ez 8:. törvény elC:>írla a k~telezvény .szöve~~t. Börtönbe pipát, 
tankonyveken klvul egyeb olvasmanyt, lfoeszközt, hangszert 
bevinni tilos. Hamistanuságért másod- és harmadfoku büntetés 
jár. Erkölcsi vétségért egy évben kétszer büntetett egy évig 
legációba nem me het. Mulasztási és rendszegési hibák több
szöri ismétlés esetén erkölcsi vétségeknek tekintetnek s úgy 
büntettetnek. Tanításban s hivatalában hanyag köztanító az 
igazgatóság által kitétetik, magántanító tanítványát veszti. Er
kölcsi kötelezvényadás után bármely erkölcsi vétség azonnali 
kiutasítást von maga után. Aki fogva adatik az iskolai hatóság 
kezébe, az ügye elintézéséig őrizet alalt bezárva marad. 

,Az az irány, mely az ifjúság régi autonómikus jogait már 
az előbbi törvényben szűkíteni próbálja, még jobban érvényesül 
az 1871. évi törvényben. Eszerint az esküdtszék tagjainak vá
lasztását az igazgató vezeti s a választott 16 közül B-at az 
igazgatóság nevez ki. A főnök· elnök távollétében az esküdtszék 
választ helyettest s jegyzQ! is. Érvényes határozathozataira 4 
tag jelenléte szükséges. Ulés csak csütörtökön d. e. tartatik. 
Nyári szüneten minden ügyben közvetlenül az igazgatóság ítél. 
Legfeltünőbb vonása az esküdtszék hatáskörének szabatos kö· 
rülírása. Mint első biróság ítél: a) a tanulók egymásközti "ma
gánjogi ügyeiben és személyes bántalmaikban ; b) iskolán kívül 
állók ellen elkövetett erkölcsi vétségek be n ; c) az igazgatóság 
által odaútasítolt más tárgyak felelt. Az előleges nyomozást az 
igazgató rendeli el. A felebbezést az ítélet ellen azonnal köteles 
bejelenteni. A jegyzőkönyv felterjeilztendő az igazgató hoz, ki a 
II. fokú határozatokat az igazgatóság s a III. fokthrkat ennek 
útján az E. K. T. elé terjeszti. Az igazgatóság felebbezés esetén 
mint másodbiróság ítél. A büntetések rendszere ugyanez: ~e 
mértéke más. kevesebb. I. fokúak : igazgató, vagy igazgatosag 
által megfeddés. 10 kr.' l frt, 3 órai elzárás; II.: fokúak : J • 2 
frt 5 24 órai elzárás hivataltól és jövedelemtol megfosztas ; . III: fokúak : erkölcsi kötelezvényadás, kiútasítás. kicsa?ás. Mu
lasztási és rendszegési hibák is többszöri ismétl~s esete!l ~I I!I: 
fokozat alá esnek. Ilyen büntetés esetében az. Igazgato ert~slh 
a szülőket. Az elzárt pipát nem vihet m~ga~al. !á.toga~o~at 
nem fogadhat. Az alosztály úak a magán- es ko~.tan!tok,. fo!,ok, 
ellenőr. gazda hatósága alá tartoznak •. ~e erk~.lcs! vetsegek 
esetében az esküdtszék és igazgatóság Itel felettuk III. 

Or. Gá' K.lemen: A kolonvllrl unitárius kollégium történele. U. 15 



Nem tudom, ki a szerzője ennek a törvénynek, de úgy 
ítélem meg, hogy iskolázott jogászelme terméke. Talán a 
Mikóé. 

Az 1880/81. évi törvények szerint a büntetések rendszere 
a régi, csupán az elsőfokú elzárás ideje redukálódik 5 óráról 
3-ra. A büntetések fokozása az iskolai évek kezdetétől szá
mitlalik. Az eljárás, ha az illető nem felebbez, azonnal végre
hajtatik, a pénzbüntetés 8 nap alatt felhajtatik. Minden olyan 
vétség, melyről a törvényben nincs említés, fokozatos büntetés 
alá esik. Egyebekben egyezik az előbbi törvénnyel. 

Az 1885. évi törvények még tovább mentek a megkezdett 
irányban. Ebben az esküdtszék tagjait (8) nem az ifjúság vá
lasztja, hanem az igazgatóság nevezi ki. Hatósága alá eső ügyek: 
a felosztályú tanulók minden törvénybe ütköző hibája és vét
sége, melyek nyomozását s netalán megbüntetését "az igaz
gatóság esetről-esetre magának fenn nem tartja". A nagyobb 
sérelmek és kihágások a főnöknek jelentendők, aki azt az 
igazgatónak azonnal bejelentvén, az el fogja rendelni az elő
zetes nyomozást. A büntetések rendszere azonos, de enyhéb
bek. A ll. fokozatúak közt 5 24 óra helyeit 5 12 órai elzárás 
van, a lll. fokozaton a kiútasítás és kicsapás helyeit kizárás, 
amely ez már a közben meghozolt középiskolai törvényhez 
való alkalmazkodás - lehet intézetünkből és az összes hazai 
iskolákból. De téves a törvénynek az az intézkedése, hogy a 
határozatot mindkét esetben fel kell terjeszteni a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez. Az eljárás ha az illető nem 
felebbez azonnal meglörténik, a pénzbüntetés 8 nap alatt 
felhajtatik. 

Az 1896. évi törvények az esküdtszéket nem ismerik Az 
igazságszolgáltatást "fegyelmi ügyek" c. alalt tárgyalják. A pénz
büntetés megszünf. Büntetések ezek: megintés, illetőleg dorgálás 
az illető tanár által, szigorú feddés az osztályfőnök által, az 
?sztály előlt való nyilvános megdorgálás, igazgató elé idézés, 
~gazg?tóság elé idézés azzal a figyelmeztetéssel, hogy nem 
J~,:ulas esetén kizáratik, kizárás az inlézetből az igazgatóság 
ajaniatára E. K. Tanács által, vagy a helybeli középiskolák
ból; végül félreismerhetetlen erkölcsi romlottság esetén kizárás 
~z ország összes iskoláiból E. .K. Tanács ajánlatára a vallás
es közoktatásügyi miniszter által. Mindjárt első ízben az igaz
gató élesebb feddése elé útasítandók: házi dolgozatok eIké
szitésének elmulasztása, kávéházak, nyilvános mulatóhelyek 
látogatása, kártya s bármiféle szerencsejáték, rossz jellemre 
m~tató cselekedet, nyilvános botrányokozás. A szigorúbb bün
tetes az osztálykönyvbe s a bizonyílványba bevezetendő. Jgaz
gatóság előtti megdorgálás esetén a javadalma t elveszti a tanuló. 



4. fejezet • • 

• 

Internátusi élet. 
Az internátus rendjére vonatkozólag az 1676. évi legelső 

rendszabályokban "Szobák változtatása" címen egy fejezet van. 
mely előírja. hogy a szobákat önkényűleg változtatn i nem sza
bad. aki l hónapot és 3 napot a maga ügyében távol van. 
elveszti szobáját. butort. felszerelést egyik szobából a másikbt\ 
atvinni nem szabad. a kártevő a kárt megtéríteni köteles és 
beköltözés előll a bútort és felszerelést leltár szerint kell szám
bavenni. A legelső rendtartás az internátus hivatalnokai közül 
csak a főnök. az exaktor és az ökonómus tisztjét ismeri, az 
internátus rendjével részletesen nem foglalkozik. A kollégium 
csupán lakást ado ti. Minden egyébről. ágyak. ágynemű. vizes
edények. szemétláda. székek. fűtés. világítás stb. maguknak 
kelle II gondoskodniok. Csupán egy nagy asztal volt a szobá
ban. melyet mensa publicának neveztek. Ruháiknak. fehér
neműiknek s egyéb holmijaiknak tartására nem voltak szek
rények. Ládákba gyömöszöltek bele mindent, jó darab ideig 
még ételnemúiket is. esetleg a szalmazsák alá. kitől ahogy 
IeheteIt. Felvevő téli ruháikat nem volt hová tenni. Mit csinál
janak? Szegeket vertek a falba s ezzel rongálták a falakat. 
leverték a meszelést. Az igazgató kiszedelle. De a konzis.z
tórium látván az elkerülhetetlen szükséget. 1803 jan. 2-án ál
landó nagy szegeket veret a falba. hogy a tanulók által készí
tendő. vagy beszerzendő fogasokat ezekre akasszák s ha a 
fogasokat elviszik. ezek akkor is 011 maradjanak. A tanulók 
beosztása a szobákba az igazgató teendője volt. De megtör
tent. hogy egyesek egész iskolai pályájukon nem jutollak jobb 
szobákba s azokban jobb helyekhez. Pedig viselték az iskolai 
kötelességeket. vagy mint primariusok és klasszispreceptorok 
működtek. 1834 szeptemberében a tógás ifjúság nevében Kozma 
Ferenc szenior. Bartók Sámuel. Fűzi Sámuel. Kriza János. Far
kas József és Koncz György esküdtek a Főtanácshoz egy 5 
pontból álló kérést terjesztenek be. Tárgyunkra e kérésből csak 
az tartozik. hogya szobák kiosztásánál történő ig~zságtala~
ságokat panaszolják el. A zsinat igazat ad nekik. Ugy szaba
lyozza a dolgot. hogy mindenki érdemeinek. isk,?lai korána~ és 
elsöbbségének különösen az idősebbeknél. eleg legyen teve. 
" A szobák élén állanak a szobafönökök (hospes). Körmöczi 
rektor 1807 szepl. elején (Fasc. IX. 102. és 298.) egy szabály
zatot ad ki a benlakási rendre s a szobafőnök kötelességeire 
vonatkozólag következő pontokkal : 



I. A rélli szobagllZda köteles akárokat melligazíttatni s a szobát 
bi4ny nélkül átadni. 

2. A szobafönökre vonatkozó törvényeket és szabályokat fel kell ol· 
vasnl és kihirdetn!. 

3. A szobafönökök. ha nem esküdtek is. helyük és hivataluk elvesztése 
mellett kiltelesek akihágásokat megszüntetni. a magyar beszédet eltiltani. 
akihágásokat feljelenteni. különben kétszeres a büntetésük. 

4. A kemencéket rendben kell larlani. 
5. A folyósón a mosdóvizet kiönteni tilos; a tógások, szekundánusok 

elöször 102 dr! Fizetnek. másodszor kétannyit. harmadszor lömlöc a bün
tetés; az alsóbb osztályosoknak először 15 pálca. másodszor 30. harmad. 
szor karcer. 

6. A padozatot vizzel leönteni - 6 dr. 
7. Aki egy héten háromszor magyarul beszél. a havi és általános 

olztalékból nem kap. másodízben kétszeres a büntetése s egy hellyel a 
szobában degradállatlk. 

8. Az ablakok alsó szárnyait kinyitni 1 frt büntetés mellett tilos. 
9. A kiszabott büntetést a következö publikumig ki kell fizetni. külön· 

ben megzálogoltatik s az csak kétizeres áron váltható vissza. 
10. A kenyér árát és a fa díját a következő publikumig ki kell fizetni. 
11. A kapúban állani 25 dr büntetés mellett tilos. 
Hogy a kémények nem kellő takaritásából minő bajok 

származhatIak, arra nézve elmondok egy esetet. 
1773 jan. 8-ról Homoródkarácsonfalvi Mihály Pál szenior 

(Fasc. VI. 78.) egy kéménygyulást ir le, amely károkat és az 
iskolában nagy ribilliót okozotl. Este, mikor a diákság már 
aludotl, egy kémény kigyuladt s már magasan csapotl fel belőle 
a láng. Nagy tumultus letl nemsokára az iskolában. aztán a 
városban. A nép s a katonaság a magyar-utcai kapúhoz rohan, 
dühösen rázz6, döngeti, veri botokkal, fejszével, karddal, de a 
kapú nem nyilt ki. Az ökonómus ugyanis a kulcsokat vala
hová eltette, zavarában nem találta meg s ijedtében valahová 
elbujt s a kapút nem lehetett felnyitni. Akkor a tömeg a hátulsó 
kapúhoz rohant, amely engedett az ütéseknek s kinyilt. Bero
hannak dühösen ft katonák, más vallású polgárok, az iskola 
ad arma·t kiált s rettenetes rombolást végeztek. Nagy Istvánt. 
aszeniort, megsebzik a fején, azután két tógással együtt véresen 
az őrségre viszik, menet közben összeverik őket, az éjszakái 
ott töltik. Másnap szabadulnak ki az előljáróság közbelépésére 
a fogSágból. A szenior, kivel az eset történt. elmulasztotta fel· 
jegyezni, könnyen érthető, hogy miért. Utódja azonban felje
gyezte, mini mondja, azért, hogy tudja meg a jövő nemzedék, 
minő változó fordulatok között hányódott ez az iskola kez
dettől fogva; részben pedill azért, hogy a hivatalosak merít
senek tanulságot belőle, hogy teendőiket ne hanyagolják el. 
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hanem buzgón teljesítsék. Az ugyanazon évi jan. 16. F<'ltanáca 
méJtallankodva állapítja meg, hogy ez alkalommal nemes kol
légiumunk nemzeti szabadsága némely magistratuálisoktól s 
más városi rendekt<'ll megsértetell, mely sérelmet a F<'lkonz. 
nem szenvedhet el s megbizza a püspököt, hogy a guber
niummaI vizsgáltassa meg az ügyet s szerezzen elégtételt 

J810 szeptemberében Körmöczi igazgató az esküdteknek 
azt a határozatát hagyja jóvá (Fasc. IX. 299.): Minthogy men
dicánsok, akik eddig a tantenneket takarították, azokban tüzet 
csináltak és más közmunkákat végeztek, már nincsenek, a 
földszinten és két emeleten praevigilek kötelesek a folyósókat 
és lépcsőket hetenként kétszer, csütörtökön és vasárnap rendre 
aszobaszolgákkal kiseperni. A szobaf<'lnökök kötelesek rendre 
portariusokat állítani, kik a tantermekben tüzet csinálnak, a 
kályhákat tisztítják. a hamut kiviszik. Szombaton, mikor az 
ökonómiát átadják, s akárokal számbaveszik, a juratusok kö
telessége megállapítani, hogy mely szobákbóllesznek a jövő hét 
portariusai s átadni őket az ökonómusnak. A famulusok azon· 
ban nem te/jesítették elég lelkiismeretesen a kötelességeiket, a 
szemét a folyósókon és szobákban halomra gyúlt s ezért 1818 
szepl. elején (Fasc. X. 284.) szervezték a praeses famulorum-ol. 
Ennek kötelessége hetenként legalább kétszer, csütörtökön és 
vasárnap, a folyósókat megvizsgálni, hogy kilakarítolták-e, a 
szemetet elvilték-e, vagy a füstházba dobták-e. A szolgát a 
szobafőnök tudtával és engedélyével az ökonómus által köte
lességére szorílhatta, a nem engedelmeskedőket a szeniornak 
jelenthette. Mikor a többi szolgák munkára mentek, ő nem volt 
köteles menni, hanem a többieket sürgethetle. Apátrónusokhoz 
azzal a tógással mehetett, akivel akart, kivéve a pünköstöt, 
mikor a kollégium famulusa első jOgosult Abrudbányára menni. 

J819 szeptemberében (Fasc. X. 326.) 13 terjedelmes pont
ból álló utasítás készül számukra. Lényeges tartalma ez: a 
lakók tartoznak neki engedelmeskedni, a diákok egy divizió, 
a szekundánusok 12 dr terhe mellett. Közmunkát (szoba- és 
kályhatakarítás, favágás) nem végez, de köteles gondoskodni 
fáról, felvágásáról, vizes kancsóról. szeméthordó kosárról ; gon
dot viselni az ajtók záró rúdjára. reteszeire, kályhákra, abla
kokra, fogasokra (cura c1avorum dentaIium), ~ ?kozo!t k~k 
megtérílletésére . a szobát leltár mellett veszI es adja at a 
szeniornak s i. esküdtnek . a szoba padlóját mérsékelten ön
tözteti. naponként takaríttat ja, a szemetet elviteti, a kályhát 
hetenként kétszer kilakaríllalja a legügyesebb gyermek által. 
A takarítók a mendikánsok a nemesekéi is s minthogy a vá
rosi gyermekek is szemetez~ek, a díj l/s-át, vagy Ils részét <'lk 
is fizessék. Kötelessége a hazai nyelven való beszélgetést aka-
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dályozni. a dohányzást semmi s~ín al~tt nem. tűrni. az enge
detIenkedőket a főnöknek. elle!l0rnek ~~Ient~m .. Ha extrane~
soknak a dohányzást megengedi. 1 frt. bl!~!ete~t f,~et. A beszel
getést. '"a hallgatag Múzsák ellensegeIl. I~rmat. kacagást. 
zajongást, trágár. léha és haszontalan beszedeket szigorúan 
eltiltja. A lakók közötti béke és egyetértés megzavaróját jelenti. 
Ha magok rendetlenkednek. kihágást követnek el. kellős bün
tetést szenvednek. Gondoskodnak a szobájuk előtti folyósó
részlet tisztántartásáról. vizelet. mosdótálak oda ne öntessenek 
ki. szalma az ágyakból folyósókon. udvaron szét ne szórassék. 
Ezért a szobák rendre éjjeli őröket állítanak. Meg kell említe
nem. mert hozzátartozik a kor és a diákélet ismeretéhez. hogy 
az éjjeli őrök állítása miért volt különösen szükséges. Az épület 
két emeletes, az árnyékszék messze, hátul az udvar végén. 
Nem voltak fedett folyósók, egy elég hosszú udvaron kellett 
végig menni. sárban, esőben, viharban. Ha egy gyermeknek. 
vagy diáknak éjjel sietős volt a dolga, bizony sokszor meg
történt a baj s ott maradt a nyoma a folyósónak valamely 
zúgában, vagy egy ajtó sarkában. Ezt a diáknyelv a vigilekkel 
vonatkozásban úgy fejezte ki: Eredj, pakkod érkezett az éjjeli 
Különbséget is tettek: nagy pakk és kicsi pakk között. Ezért 
volt éjjeli őrség kétféle: egyik a kapúőr, kinek feladata volt a 
kapúzárás után bejövők és kimenő k ellenőrzése, feljegyzése 
és bejelentése; másik a foly6s6i őrök, akik a folyósók éjjeli 
tisztaságára ügyeltek. Végül a szobafőnök kötelessége volt a 
lefekvés és felkelés idejét meg tar tat ni, ügyelni, hogy leckéikre 
elkészüljenek, az órákra rendesen eljárjanak, az órák idején 
a városban és elővárosokban ne csavarogjanak. 

A bennlakás belső rendjének egyik őrzője és fenntartója 
volt az oeconomus iskolagazda. Már az 1676. évi szabályok
ban benne van, hogy e hivatal hétről hétre változott a diákok 
~özö~t. Nála állol! a kapukulcs. mindig benn kellett lennie az 
,~kolaban s hivatali ideje alalt csak egyszer mehetel! ki elhá
T1that~tl~n . szükség esetén, de csak akkor, ha maga helyeit 
y'al.?~,t a!htolt. Ha az egész ifjúság kivonult Pl. temetésre, vagy 
udules vegel! a zöldbe, akkor is otthon maradt őrköd ni, nehogy 
valami kár történjék. amiért felelős volt kártérítéssel. Gondja 
volt az órára, csengetlyűvel jelezte az órára. templomba. pre
cesre menésre, felkelésre. lefekvésre az időt. Éjjel is őrködött 
cl ·iioros kötelessége volt lelkiismeretesen feljegyezni az enge-

e. yel. vagy anélkül künnhálókat. Voltak közöttük olyanok, 
~klk lelkiismeretlenül teljesitették kötelességeiket s ezért károk 
e~lk~lg~!ások történtek, amelyek számbavétel és helyreállitás 
n~ cl eiről hétre átszállottak egyikről a másikra s idővel 
mm nagyobbodtak és szaporodtak, melyeket aztán a cétus 
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pénztárából kellett helyreállítani. Ezért 1794 áprilisában hatá
rozták. hogy a kapukat. ajtókat. ablakokat. tantermek padjait 
el?b~, helyr~ kell ~lIítani s csa~ azután lehet átadni az öko
nomla,t ? koyetkez~n,::k. Ha p~dl~ azon. rövid idő alatt hely.re 
nem alhthatok. a fonok engedelyevel a hsztség átadható ugyan 
de azzal. hogy ha a következő alatt helyre nem állította' 
azután megint ő következik ökonómusnak. 1820 márciusába~ 
fel van jegyezve (Fasc. X. 354.) az a határozat. hogy ezután 
a vigilek költik fel reggel az ökonómust csengetéskor. 

Az l839 .40. évi törv~nykö,nyv .. ökonomiai adminisztráció" 
c. alatt targyalJa a rend. Itsztasag. karbant~lTtás kérdéseit fűtést 
kéményseprést. világítást. felkelésI. mosdást. lefekvést: Köz: 
gyerlya" hiányáérl a szobagazda. akinek külön asztala s külön 
gyerlyája volt. 10 kr. büntetést fizet. Este 10 óráig világítani 
kell. Minden .. kamara" köteles mosdó-edényt tartani. melyben 
rendre megmosdanak, a szolga a vizet leviszi az udvarra. a 
folyósóról az ablakon kiönteni nem szabad. A padlóra mos
dani tilos. A szobákban csak 24 órára szükséges fát szabad 
tartani. Minden szoba a maga fáját felvágva. vagy vágatlan 
külön csomóba rakat ja az udvaron. A fatolvajt tömlöcbe zár
ják s ha éjjel fogták el. reggelig. ha nappal. 6 óráig ül. Azon
felül büntetése 24 kr. és a kárt .. törvényes becsű mellett" meg· 
fizeti. Az igazgató a beteg tanulók orvosi praescriptioit aláírja. 
hogy orvosságot kaphassanak s árát az esperesek útján szedje 
be. A szobákat és ágyhelyeket a rektor osztja ki. mellyel min
denki köteles megelégedni. Szobáját. helyét senki engedély 
nélkül nem változtathatja. ellenkező esetben még egy ágyhely 
díjat fizet. Engedéllyel kaphat más helyet. de úgy. hogy a maga 
helyére más ifjat kerítsen. A kapukat Szent Márton-naplól Szent 
György-napig 8 órakor. Szent György től Szent Mártonig 9 óra
kor zárják. nyári szüneten to-kor. Csengetés és bezárás után 
a rendszolga a kulcsot a főnöknek visszaviszi s azután a 
kaput csak az ő hírével lehet kinyitni. Éiszak~ ~ szo~ákat 
bezárni nem szabad. Nyitás reggel 5 órakor. Zaras uta~, a 
rendszolga .. a kamarajárásra" kirendelt esk~?,thöz me~. elj~r
ják az összes szobákat. a hiányzókat felITJak s ft Je~~est 
átadják a főnöknek. aki azt az esküdlszéknek bemutat~1 kot~
les. A kapúőr (vigil) köteles to óráig. a ~a~ú m.ellett levo e~lk 
szobában gyertya mellett fennülv;: yl~~zm. ~!helyt valakbe~ 
kapura jön. gyorsan felmegy a fonokhoz. elken ~ .kulcsot~ 
engedi. nevét s a pontos időt lelkiismere!es~n fehrJ~ s a ~dgy
zékel aláírva. 10 órakor a főnöknek felvlsz~. ~Az, Ily ~o on 
részrehajlás nélküli feljegyzésre ann,Yival, IS ll:tbb~ ro:e\es. 
mivelhogy ha a kamarajáró esk~d! J~?yzese 10 e ~!! af~~ 
magában, mini a vigil-cédula. a Vigil konnyen gyanuba JO, 
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tétetvén nem annyira vigyázatlansága. mint szándékos hibája. 
mely ha kivilágosodnék. az eltitkoltaknak egész büntetését sub. 
porlálja". A vigil 9 órától minden bebocsátásért l krt kap. A 
folyósó tiszlaságára is vigilek rendeltetnek a poéták és reto. 
rokig bezárólag. Maguk helyeit mást is fogadhatnak. Aki köte
lességét elmulasztja. először kétszeri vigilségre köteles. másod
szor a felosztályú 10 krt fizet. az alosztályú 6 korbácsot kap. 
harmadszor a felosztályú egy heti rendszolgaságot. az alosz
tályú 12 korbácsot kap. a publikus 20 krt fizet. Lefekvés 10 
órakor. felkelés 5-kor. A diákok precesre mennek. Az ablakok 
alsó szárnyait kinyitni nem szabad. Pajkosságból. vagy léha
ságból incendiumot. ad arma-t kiáltó s az ifjúságot felzaklató. 
ha nappal cselekszi. 6 órai tömlöcöt. ha éjjel. 12 órai! kap. 
Ad arma kiáltásra puszta kézzel rohanók 12 krt. botosan és 
máskép felfegyverkezve 24 krt fizetnek s 24 órai tömlöcöt. 
Bezárt kapú kinyításáérl. vagy épen erőszakkal belöréseérl 

. kenyeren és vizen 2 napi tömlöc jár és a kár megfizetése. 
Székely Mózes igazgató 1840 szept. 26-án (Faac. XI. 533.) 

a szobagazdák (így) részére új utasítást ad ki. Tartalma ez : 
kötelessége a szoba jó levegőjére. tisztaságra ügyelni. fűtésre 
fáról gondoskodni. a pénzt a lakókra egyenlően kiróni. tőlük 
beszedni. vizesedényekről, mosdótálakról gondoskodni. közgyer
tyákrói. kellő időben meggyújtásáról gondoskodni, az alosztá
lyúak részére szobabeli pl ágát tartani. délben este a magyarúl 
beszélőknek latin mondásokat. vagy szókat hagyni megtanulás 
végett s következő alkalommal felmondatni. éjjel nappal csendet 
tartani, ügyelni. hogy idő előtt le he feküdjenek. nappal ágya
ikban ne heverjenek. a városon sokat szerte ne járkáljanak, 
esti kimaradásukat s hanyagságukat jelenteni: kártyázást, ré
szegítő italokat szobájukban ne türjön, a betegeket jelentse az 
igazgatónak. a falak. ajtók. ablakok, zárak. kemencék romlá
sait kutassa ki s azonnal csináItassa meg; a szemetet hordassa 
ki. különösen a füstházba szemét behányását tiltsa meg. Mind 
e teendőkért díjat nem fizet. Ha vét ez utasítás ellen, először 
megintessék. azután büntetést kap. 

Az 1845. évi törvénynek az előbbitől való eltérései: Kapu
nyit~s Sz~nt-Márton naptól Szent-Györgyig 6 órakor. E törvény 
szennt mmden szobának gazdája van. az előbbiben erről 
nem volt szó. habár kétségtelen, hogy a valóságban volt
aki a rendre. tisztaságra és csendre, szóval a törvények meg
tartására ügyel. Minden szobának leltára van s a lakóknak 
aszerint adatik át. Egy ágyban kettőnek hálni, egy ágy alatt 
egynél több karikás ágynak lenni nem szabad. Olyan szobá
ban. ahol beteg van s .. kamarai lecketartáskor" dohányozni 
nem szabad. valamint sehol. ahol ezzel ártalom. vagy alkal-
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matlanság okoztatik. Amely szobában dohányos oon, költsé-
gére az ablakra szelelő készítendő. Dohányzás valamely 
szobában összegyíílni tilos. Zenetanítás és mások 
háborítása nélkül tanulási szünórákon Színházba, 
tisztességes magán- és közbálokba igazgátói engedéllyel 
szabad. A nem-hivatalosak a VI. osztályig bezárólag folyó
sónként féléjen át tartoznak őrköd ni. Maguk helyeit mást is 
állíthatnak, de ti felelősség rajtuk van. Kötelességét nem telje
sítő őr még egy egész éjen át őrködni köteles. A többi bün
tetés megszünt. Az 1871. évi törvény VII. és VIII. szakasza 
külön tárgyalja a benn lakást ez · a szó most jelent meg 
először és a házirendet. Helyszííke van erről is most van 
szó először s ezért a bennlakásra ílyen sorban tarthatnak 
igényt a tanulók : a) papnövendékek és papjelöltek, b) egyen
ruhás és unit. vallású nem egyenruhás felosztályúak, c) uni
tárius alosztálybeliek. Ha ezek felvétele után marad még hely, 
akkor először jönnek az alosztályúak s azután a többiek. Akik 
ágyhelyet nem kaphatnak, mint bejár6k szintén beosztatnak a 
.. lakszobákba". A szobagazda a szoba gazdasági ügyeit a 
lak6k előtti számadás mellett intézi. A szobák fútésére, világí
tására, lisztántartására szükséges költségekhez a bennháló 
egész, a bejáró kétharmad résszel járul. Kisebb gyermekeknek 
a felkelés egy órával később (6 óraI), a lefekvés 10 óra előtt is 
megengedtelik. Záráskor szobájában nem levő büntetése 10 kr. 
zárás utáni első órában bejövőé 15 kr. éjfélig 50 kr, éjfél után 
bejövő másodfoku büntetés alá esik. Zárás után kimenő első 
esetben másodfoku, másodszor harmadfoku büntetés alá esik. 
A házirend szerint egy ágyban kellőnek hálni. ágyban ülni. 
heverni, az ágyat vetetlenül hagyni nem szabad. A szoba
szolga köteles mosdó- és ivóvizet hozni, a szobát naponként 
kétszer kiseperni, szemelet. mosdóvizet azonnal kivinni s nap
jában kétszer, reggel és este pjacra menni. kétszer. szükség 
esetén többször is szellőzteini. Ejjeli őr a IV. osztály tól felfelé 
mindenik folyósón kellő, kik éjféli felváltással egész éj~n _át 
őrködnek. A piszkoló a tetten kapó helyeit egész éven at or-. 
ködni köteles. A hanyag őr a piszkot eltakarítani tartozik .. Az 
őrökre az iskola gazdája ügyel fel. Az őrökre vonatkozolag 
ugyanígy intézkedik a 1880/81. és 1885. törvény is. . . 

Az 1880/81 évre készült ideiglenes törvény az mterna
tusra vonatkozó 'intézkedéseiben teljesen azonos az előbbivel. 
csupán két pontban tér el, melyek a fegyelem ~zigorubb k~ze
lésére mutatnak. Egyik az, hogy künnla~ók kot~l~sek ~~áI!á
saikat az igazgatónak bejelenteni. MáSIk a keson b~Jovok .. 
vagy zárás után kimenőkre nagyobb büntet~seket áll~PI! !'leg. 
Kapuzárás után bejövő minden óranegyedert az elso oraban 

, 
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10 a másodikban 20, a harmadikban 30 krt fizet. Aki ezután 
jő 'be, vagy kapuzárás után litkon. vagy nyilván kimegy, első 
esetben másod-, ismétlés esetében harmadfokú büntetés alá esik. 

Az 1885. évi törvények kevés és lényegtelen eltérést. jó
formán csak kiegészítéseket tartalmaznak. Ilyen a felügyelet és 
ellenőrzés szempontjából történő helyes intézkedése az. hogy 
bejárók kötelesek szállásukat az igazgatóságnál bejelenteni. 
Kapuzárás időpontja másként van meghatározva: okt. l·től 
május l-ig 8 órakor. máskor 9-kor. zárás után 10 óráig negyed
óránként a büntetés IO kr. II óráig a negyedórai büntetéseken 
felül 'még 1 frt. 11 után első esetben másodfoku. ismétlés ese
tében harmadfoku büntetés jár. Zárás után a főnök engedélye 
nélkül kimenő büntetése először 24 órai elzárás. ismétlés esetén 
erkölcsi kötelezvényadás. A házirend szerint betegnek az is
kolában tartozkodni nem szabad. (Időközben ugyanis Kelemen 
Benő megalapította az iskolai kórházat.) 

Az 1896. évi törvény a felvételre jelentkezés sorrendjét 
így állapítja meg: papjelöltek és papnövendékek. unit. gimn. 
tanulók, unit. képezdei növendékek. nem unit. gimn. tanulók. 
végűl unit. egyetemi hallgatók, első sorban tanárjelöltek. Első 
ízben van szó róla. hogy a bennlakók fürdeni járnak a városi 
közfürdőbe mérsékelt díj mellett. Felkelés télen 1/2 6 órakor. 
Felkelés után félórával preces, melyen résztvesznek a papnö
vendékek. képezdei és VI VIII. g. o. tanulók. A preces köz
énekből és imából áll. A VI VIII. g. o. tanulók vezetik ~z éneket 
és mondják az imát. Lefekvés télen l/S 10 órakor, 12 éven alu
liaknak 9 órakor. Kapuzárás télen-nyáron 8 órakor. Ezután az 
intézetből kimenni nem szabad. 12 órán tul kaput nyitni tilos. 
Minden büntetés fegyelmi naplóba vezeltetik be s nagyobb 
hiba esetén a szülőket értesítik. Az orvos naponként 11 órakor 
orvosi vizsgálatot tart. Minden betegséget az igazgatóságnak 
a szobafőnök útján azonnal jelenteni kell. A rendre és tiszta
ságra felügyelnek az igazgató. főnök, ellenőr és szobafőnökök. 
Az iskolafőnök teendői közűl kiemelem: a beteg tanulókról 
j~~őkönyvet kell vezetnie (ez új J); gondoskodni kell. hogy a 
kIJelolt napokon és órákon a tanulók fürödni menjenek. be
sz«:di az iskolai díjakat. számadást vezet s az igazgató rende
lete!.e eszközli a kiadásokat. Segítségére van az ellenőr. kivel 
egyut~esen felelős a rendről és a tisztaságról. Idegen. gyanus 
szemelyeket az iskolában nem tűr meg. Az ellenőr kötelességei : 
ft kaput 'ő maga zárja be. ő veszi számba a hiányzókat, ve
zeti az összes mulasztási jegyzőkönyveket, kezeli az iskolai 
P~tát. , Erről eddig nem volt intézkedés! A szobafőnök köteles 
a hsztogatást. szellőztetést szorgalmi időszakban felkelés után 
azonnal, szünetben reggel 7 órakor végeztetni. Ügye\' hogy le-



fekvés ideje után senki fenn ne maradjon: tanításra, tanulásra 
rendelt időben dohányzást, étkezést s más foglalkozást nem 
enged meg. 

A tanítóképző intézeti növendékeket az igazgatóság al/; 
egyetemi hallgatókat ennek ajánlatára az E. K. Tanács v'eszi 
fel bennlakásra. A törvények rájuk is kötelezők, sőt az előb
biek tartoznak precesre, az alosztályúak vasárnapi tanítására 
és vasárnap d. e. templomba jámi, orgonázást tanulni. Ez 
utóbbi intézkedés a tanító- és kántorképzés célját szolgálja. 
Az éjjeli őrködésre vonatkozólag: az V VIII. gimn. tanulók 
az ellenőr kirendelése szerint záróra után éjfélig kötelesek az 
nőrszobában" lenni, a künnmaradtakat bebocsátani s neveiket 
az ellenőrzőkönyvbe bejövésük idejének pontos bejegyzéséveI 
beírni. Ha ezekután azt kérdezzük: mi a különbség a három 
régi kollégium és a legújabb internátusi élete között, azt főleg 
három dologban láthatjuk: 

l. A mai kollégium a méltányosan támasztható követel~ 
ményeknek kényelmi és egészségügyi szempontokból teljesen 
megfelel. A régiről ezt nem mondhatjuk. A tanulók zsúfoltim 
laktak. Ha este lefekvéskor a karikáságyakat kihúzták, művé
szet volt a szobákban végigmenni úgy, hogy valamelyik gye
re knek a gyomra. vagy a feje meg ne érezze a sétáló lába
nyomát. A régi iskolában nem volt betegszoba. Járványos 
betegség esetén a legnagyobb gondot adta az igazgatóságnak 
a betegek elhelyezése és elkülönítése mindaddig. míg az iskola 
adomány útján nem jutot! kórházhoz. Gyakran kellett az or
szágos Karolina-kórházat igénybevenni s nem ritkán előfordult 
az is. hogy hely hiányában hiába fordultak oda. 

2. Mindenféle szolgálatot. amit ma felfogadot! iskolaszol
gák végeztek. régebben a tanulók maguk végeztek. Ma ezt 
lehetetlennek tartanók. Akkor nem akadot! fenn ezen a köz. 
vélemény. Sok székely fiú ment keresztűl a szegénységnek 
ezen a kemény iskoláján s let! belőlük a közéleti tevékenység 
legkülönbözőbb területein megbizható. becsületes és a legma
gasabb kivánalmaknak is eleget tevő hasznos munkás szak
erő és vezetőember. 

3. Mindenféle szükségletüket. (tűzifa. világítás. víz. mosdó
és ívóedények, tisztogatási eszközök. stb.). amiről ma a fe.~nk
!artó hatóság gondoskodik. maguknak kelleti be~zerezmo,' 
A tűzifát minden szoba maga szerezte be, maga vagta fel es 
rakta külön csomókba az udvar kerílé~e mellé. B~ony meg
történt néha. hogy egyik szoba lakói lopkc:>dlák a másik fáját. 
Vízvezeték nem volt hanem mosdásra és tiszlogatásra Szamos
vízet használtak. am'iI szekerekre szerelt hordókban "árultak az 
u!cákon és .. Szamosvizet, akinek kell. hamar. hamar. I hosszan 
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. elnyújtoH, éneklő hangon kináIgattak, olyanformán adván hirt 
magukról, mint ma a szemeteskocsik közeledéséről a kapuk 
alá becsengető szemetesfiúk. Ivóeszközűl a csecsesfülű korsó 
szolgált, mellyel a Hszobaszolga", valamelyik szegényebb gye
rek a Széchenyi-téri Széchenyi-kútból hozta az ivóvizet, nap
jában legalább háromszor, de szükség szerint többször is. 

5. fejezet. 

Fegyelmezés. 

A fegyelmezés a mai rendtől eltérően más volt a gyer
mekeknél és más a diákoknál (studiosus). A gyermekeknek 
nem volt fegyelmező hatósága. Egyének gyakorolták felettök 
ezt a jogol, ahogy kényük-kedvük diktálta. A diákok. a szenior .. 
a hivataloskodók, a magántanílók . és publíkus preceptorok. 
Büntetésük általában a vessző volt. Ezért beszél a törvény 
»vessző alól kikeltek"-ről. mikor a tanuló a felső tagozatba 
belép és ezért fizet a diák a .kikelés" örömének megváltása 
eimén bizonyos összeget. Idők folyamán megtörtént. hogy az 
oratorok és poéták hol az esküdtszék hatásköre alá utaltatlak. 
hol meg visszakerültek a »vessző alá u. Általában azoknak a 
helyzete ingadozó volt, hol teljesen gyermekeknek tekinteltek. 
hol meg olyanoknak. akikre nézve a vessző mégis túlságosan 
megszégyenítő. Általában véve a gyermekekkel való elbánás 
rideg. nyers és szeretetnélkülí volt, mégis azzal a megjegyzés
sel, hogy a diákok egyénisége szelídebb. vagy durvább lelkü
lete szerint változot!. Idők folyamán a gyermekekkel szemben 
a testi büntetések alkalmazás ának szelídebb s emberségesebb 
módja érvényesül. E tekintetben tanulságos lesz négy történeti 
adat összevetése: az 1830. évi dombói zsinat határozata a testi 
büntetésekről. az 1839., 1842. és az 1845. évi törvények.ldézem 
a dombói zsinat határozatát : HAz erőtelen növendékeknek. 
azoknak tanítóik, vagy valamely igazgatásbélí jussal és hata
lommal biró nagyobb individuumok által pálcával. vagy vessző
vel veretletése. ököllel és tenyérrel nyakszirten. fültőn ültetése. 
rugdosás kemény büntetés terhe alalt oskoláinkban ennekutána 
ingyen se hallaltassék. hanem az olyatén esetekben, melyekben 
a kisded növendéknek keményebb megfenyítése fontos okból. 
midőn a szelídebb eszközök nem használnak. szükségesnek 
találtatik, a kisded növendék ezen esetben tanítója. vagy más 
!gazgatásbéli jussal felruházott oskolabéli személy által eddig 
18 használatban volt lapos águ korbáccsal adandó három 
m~krsékelt ütésekkel megfenyíttethetik .. . Ha nagyobb hibába 
eSI • a főnöknek, vagy az igazgatónak kell jelenteni. 



Az 1839. évi törvények 52. cikke szerint, aki lillo" helyen 
jár, gyanus személyekkel sétál, ha gyermek (classista) elsőízben 
12 korbács a klasszisban, másodszor ugyanannyi az udvar 
közepén a büntetés. harmadszor kiutasítás. A leckél igazolat
lanul mulasztó gyermek másodszor lejjebb üIteltelik, harlllad
szor három korbácsot kap. Ha a vigil köteless~gét elmulasztja. 
másodízben 6 korbács, harmadszor 12 a büntetése. Ezek a 
törvények még beszélnek a "vessző alól kikeltekről" , sőt a 
"kikelés" örömének megváltására szolgáló pénzadót állapítanak 
meg. Korszakos fordulatot jelent a testi fenyíték történetében 
az 1842. évi zsinat ama határozata, mely eltörölte. "Korbáccsal, 
pálcával. vesszővel, vagy akármely ütő eszközzel testi bünte
tések ezennel megszünteltetnek" . Ez a gondolat Brassaitól 
származik. Fejér Mártonnal együtt ő volt az, aki a zsinati Fő
tanácsra egy új szerkezetű iskolai törvénykönyvet adoll be; ő 
hozta javaslatba az alsóbb osztályok rendszeres 
azokkal való behatóbb foglalkozást, sokasítolla a és 
privatus preceptorok teendőit és súlyos rakván 
vállukra, előre lálta, hogy az energikusan inditott munka 
túllengésével bizonyos szelidebb, humanusabb eljárást kell 
szembeállítani. Maga a Főtanács is aggódik a nagy lépés kö
vetkezményeitől. a fegyelem meglazulásától s azért megbízza 
az igazgatóságot, hogy a pedagogarchával együtt "a gyermekek 
célszerű, az időkornak és erkölcsi nevelésnek megfelelő bün
tetéséről gondoskodjék". Az igazgatóság fél e határozat fegye
lemlázító következményétől s utasítja az igazgatót, hogy a tör
vények kihirdetésekor a teslifenyítést ellílló határozatot hall
gassa el. Azonban érzik a helyzet ferde voltát s tudják, hogy 
most már a fegyelmezés eddigi kegyetlen módszerét nem en
gedhetik alkalmazni. A "célszerű kivitelről" gondoskodtak 
tehát s határozták, hogy a köztanítók a tanulni nem akaró 
gyermekeket az igyekezők általi lehúzás (az osztályban alsóbb 
helyre jutás), közjátékokra nem bocsátás, a magántanítók pedig 
arestom, játékra való időmegtagadás, vagy kétannyi tanulási 
tárgy kihagyása állal igyekezzenek jobb útra téríteni. Ha pedig 
mindezek siker nélkül maradnának, kérjenek tanácsot a peda
gogarchától. A fegyelmezésnek szelídebb és emberibb módja 
jdlemzően nyilvánul az 1845. évi homoródalmási zsinat által 
"közméltánylattal" fogadott szabályzallervezetben, melyet. a 
nevelésügyi bizottság készítet!. Ez a szabályzat az alosztályua
kat a magán- és köztanítók fegyelme alá ut~Ij~, de a p~da: 
gogarcha felügyelete mellett. A 13 évet ~.etollc;>lIek .~~~olcsl 
vétségek esetén a törvények alá esnek. A buntetesek kulonben 
még mindig elég változatosságot mutatnak; de a korbáccsal 
való testi büntetést nem ismerik és nem beszélnek "vessző alól 



kikeltek U -ről. Ami azonban nem azt jelenti. hogy a gyermekek 
a vesszőt a gyakorlatban ne ismerték volna. 
. Az 1846. évi Főtanács. mikor a törvények élelbelépletését 
elrendeli, azt az elvi utasítást adja. hogy igazságos szigorral 
kell osztályozni s akikre így nem lehet hatni. azoknak szülőit 
vagy' egyenesen, vagy az esperes útján értesíteni kell. E fegyel
mezési eljárásra való utasítás teljes mértékben becsületére válik 
a Főtanácsnak. Olyan humánus. olyan modern és emberszerető, 
hogy az iskolai gyakorlat ma sincs ennél tovább egyetlen lé
péssel sem. A korbácsokat osztogató dombói zsinattól az 1846. 
évi Főtanácsig. mely a gyermekek hanyagsága esetén a szülők 
értesítését rendeli el. csak 16 év telt el s mégis a két Főtanács 
lelkét egész világ választja el a gyermekekkel és serdültekkel 
való elbánás tekintetében. 

. Az 1871. 1880/81. és 1885. évi törvények az alosztályúak 
fegyelmezése tekintetéberi teljesen azonos módon rendelkez
nek: Az alosztályúak rendetlenségi. hanyagsági és mulasztási 
esetekben magán- és köztanítóik. továbbá az iskola gazdája. 
ellenőre, főnöke és igazgatója hatósága alá tartoznak; erkölcsi 
vétségek esetében azonban felettük is az iskolai esküdtszék. 
vagy igazgatóság ítél. 
, Az 1896. évi törvények az alosztályú tanulók felügyelői 
(magántanítók) számára előírt utasítás ban "szelid és igazságos 
bánásmódot u köt a lelkökre. hanyagság. jellembeli hiba az 
igazgatónak azonnal jelentendő. Testi fenyítést alkalmazni nem 
szabad. Komolyabb esetekben, nyakasság. szembeszállás. hazu
dozás esetén az igazgatónak kell jelenteni. 

A diákok fegyelmi hatósága kezdetben az egész cétus. 
később, egészen az 1896. évi törvényekig. az esküdtszék volt. 
Felebbezési fórum az igazgató és amig a kollégium fenntartója 
ft kolozsvári eklézsia volt. illetőleg mig a városi tanács telje
sen, vagy többségében unitárius volt. a városi tanács. illetőleg 
tanácsosok. A büntetések kétfélék voltak: pénzbeliek és testiek. 
Igen érzékeny büntetés volt a pénzbüntetés. amely különösen 
akkor érintette súlyosan a diákokat. mikor valami ok miatt 
nem kapták ki a heli. vagy negyedévi osztalékol. melyből le 
lehetett vonni, hanem saját zsebükből kellett meg{izetniök. Ezt 
ti büntetést olyan esetekben is alkalmazták. amikor közönsé
ges leckemulasztásról volt szó, amit mai fejjel megérteni nem 
lehel. Igen súlyos büntetés volt a deáki rendből se~legesn~~ 
alázás, ami a deáki köntösből való kivetkőztetéssel es a deakl 
jogok elvesztésével járt. Súlyos büntetés volt a carcer és a 
kicsapás. Kicsapás járt egyebek között a lopásért. A 18. szá
zad legelején. a kuruc labanc portyázások idején. nagyon 
elterjedtek a lopások az iskolában. Amilyen volt a közélet 



239 

künn az iskola falain kivül. ugyanolyan volt az az iskolán 
belül is. Pálfi Zsigmond tanár abban a 
az eklézsiai közigazgatás rendszeresítése érdekében 
sötét színekkel írja le az akkori közállapotokat. O 
hogy 170J..ban annyit szenvedett a város, ez .a 
helység" a kurucoktól, hogy nincs nyelv annak elmondására. 
Kivűl. belől egyformán károsították ostromlók és védelmezók. 
A mezők, kertek teliilényeit elprédálták. elhordották, marháikat 
elhajtották, holmijaikat széthordták. Ami törlént künn a váro
son, ugyanaz folyt benn az iskolában is. Es folyhatott annál 
inkább, mert ez években élt Dimén Pál rektor a legélesebb 
ellentétben az eklézsia vezetőségével, minek következménye 
lett, hogy hosszú ideig nem nézett iskolai dolgai után, hanem 
otthagyva csapot-papot, orvosi gyakorlatot folytatott. Ennek a 
következménye lett az, amit a főnök 1704 febr. 28-áról (Fasc. 
III. 125.) e szavakkal jegyez fel: mivel ezekben a napokban 
többször történtek lopások az iskolában, ami már hosszú évek 
óta nem történt. az eklézsia a tisztelendő tanárokkal hozta a 
következő törvényt: nha deák, vagy secundanus, vagy neutra
lista ezután a legkisebb lopást követi el, az udvar közepén 
felállított karóhoz köttessék, nyilvánosan vesszővel keményen 
megveressék és az iskolából szégyenletesen kt' csapassék M. 1790 
jan. 16-án két lopás alkalmával (Fasc. VI. 10.), mikor az 
esküdtek degradációt, vagy pénzbüntetést szabtak ki, a fórum 
rec\orale megütközésse! látja ezt az enyhe büntetést, hogy 
eltértek a törvény szigorától. de .. bizonyos okokra való tekin
tettel" jóváhagyja ez ítéletet, azonban azzal a ligye!meztetéssel. 
hogy jövőben hasonló esetekben tartsák magukat a törvényhez. 
Ez alkalommal feljegyzi a főnök, hogy a régi jó időkben, ha vala
kinek valamije elveszett s valaki megkapta, azonnal vitte az 
ökonómushoz ; most nemhogy önként beadnák a megtaláIt tár
gyakat, hanem elrejtik. nami egyenlő a lopással". S hogy ezt a 
diákok emlékezetbe tartsák, idézi a Fasc. VI. 53. lapjáról : naki a 
károsodoltnak. mikor az oeconomussal keresi, bármely dolgot 
nem jelent be s azután megludják, hogy a kutatás alkalmával 
nála volt, vagy másnak adta, tolvajnak tekintetik és aszerint 
büntettetik". 1799 márc. 13-án egy diákot (Bartók András), aki 
mint esküdt már lopott egyszer s az esküdtszék degradálta, 
minden diáki jogától megfosztotta s mint ilyennek a noviciátus 
minden terhes teendőit viselnie kelIeIt (Fasc. VII. 483.). Az 
igazgatóság a küszöbön álló nyári szünet miaU (jun. 13:~n 
történt) azzal enyhítette ezt az itéletet, ho~ c~k .. 2 • hetig 
frekventáljon, de adjon reversalist az összes .. lskolal ~o!ye~yek 
meglartására. Most újabban lopot!. Az eskudtszék Jteleteben 
kimondja, hogy az egész kollégiumnak szégyenére és gyalá-

• 
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zatára volt, ezért mint beteg és gyógyíthatatlan tagja a társa
ségnak gyalázatosan kitiltatik, de minthogy juratusról volt 
szó, az udvaron nem köttetik karóhoz és nem vesszőztetik meg. 
(Fasc. VII. 502.) 1815 ápr. ll-én az igazgatóság egy előfordult 
esetben (Fasc. X. 107.) e törvényt úgy alkalmazta, hogy a 
bűnös kapjon az udvar közepén 25 jó (sensibilium ferularum 
idus) vesszőt, de ne kössék karóhoz s azután mind a nemes 
szekundánusok, mind a tógások közül zárassék ki, de minthogy 
fiatal kora miatt lehet remélni megjavulását, a neutralisták közé 
való beiratkozás joga megmarad. Az 1832. évi zsinat szabá
lyozta a fegyelmi ügyekben való felebbezésnél követendő el
járást s kimondotta, hogyha az E. K. Tanács valakit kicsapás ra 
itél, az itélet addig végre nem hajtható, míg a fögondnok a 
közelebb lakó tanácsosokkal az ügyel meg nem vizsgálta s 
csak akkor hajtható végre, ha az itéletet helybenhagy ja. Ha 
az E. K. Tanács az iskolai törvények szerinti más büntetést ír 
elé s megfelebbezik, végrehajtandó s az alperes csak extra 
dominium .. birodalmon kívűl" viheti Főtanács elé. 

Az 1839. évi törvények előkészítő bizottságában beható 
tárgyalás volt a büntetésekről. A Vélemény ismeretlen szerző
jének az a nézete, hogy amint volt eddig, nem volt célszerű, 
mert gyakoribb volt a pénz-, mint a testi büntetés és ezért a 
szülők erszénye szenvedett inkább, mint a hibás ifjú. Legyen 
ezután megfordítva: .. büntetődjék a hibás, még pedig testi és 
szégyenítő büntetéssel". A mostani tömlöc igen lealacwnyító, 
ablakai nincsenek, a hamvat oda hányják. nedves, télen hideg, 
betegséget okoz. A halálraítélt országos foglyok tömlöce egész
ségesebb. Igazíttassék meg úgy, amint "az emberiség" megki
vánja. A tömlöcözés legyen igen nagy publicitással, hogy min
denki tudhassa. Eddig az volt a visszaélés, hogy a delinkvens 
éjjel kiülte a kiszabott időt anélkül, hogy a szenioron kívűl 
valaki tudott volna róla. Ha hosszabb időre van elzárva, hogy 
a tanulásban ne maradjon el, őrizet alatt kisérjék fel leckére. 
Ne veszítse el javadalmát, hogy ne érje kétféle büntetés. Ezután 
legyen csak egy tömlöc, nem mint eddig a szekundánsoknak 
külön. A csekélyebb hibákért legyen pénzbüntetés, de nem 
nagy ' összeg. A bizottság a büntetések ügyében elvi döntést 
kér a Főtanácstól e kérdésekre : Büntetés testi, vagy pénzbeli 
legyen, vagy mindkettő? És mi legyen a büntetés minumuma 
és maximuma? A bizottság javaslata, melyet a Főtanács el
fogad, az, hogy a .. vessző al61 kikelteké" legyen mindkettő. 
Mert a pénzbeli mindíg érzékeny és hatásos. A testi hatását 
veszti ismétlés által s a szégyen- és becsűletérzést tompítja. 
A pénzbeli alsó határa 4 p. kr., felső 2 p. frl. A testi büntetés 
leglzelidebb neme legyen a fórum előll megfeddés, legkemé-
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nyebb a kicsapás. Középen vannak: az ökonomiaviselés, 
degradáció, levetkőztetés az egyenruhából és a karcer. A Fő
lanácstól elfogadott törvény a büntetések eddigi rendszerét 
változatlanul hagyta. . 

A törvényhez van egy toldalék 2 cím alatt a pénzbün
tetések behajtásáról. Ha a kisebb büntetéseket az illető 3 nap 
alatt nem fizeti be, a főnök. egy esküdt és közerővezető által 
megzálogoltatik s ha ezt 8 nap alalt ki nem fizeti, a zálog el
adatik. A nagyobb büntetéseket vagy a javadalomból vonják 
le, vagy ha !Iyen nincs, vizsgálatra addig nem bocsáltatik, mig 
ki nem fizeh. Feltűnő vonása, hogy titkos összejövések, nlá
zasztások", komplótok telteseiről beszél. kiket szigorúan büntet 
s nagyon kirívóan hangsúlyozza a király és felsőség iránti en
gedelmességet és lOjális magatartást. A 19. század negyedik 
évtizedének a légköre ez: a liberális gondolkodású reformerek 
keltetle közvélemény és a vándorpatrioták ellen védekezni kell~tt. 

A testi büntetés végrehajtása így történik: Az itélet fel
olvastatik. Ha erre nem jelenik meg a delinkvens, egy esküdt 
megszólít ja. Ha nem megy, közerő vezeltetik ellene, megfogja. 
a legnagyobb ellenállás melleIt is és vason viteti a tömlöcbe. 
Most újabb törvényt ülnek felette; ha még lealázva nem volt, 
lealázván kicsapatik, míg felebbezését ellátják, kenyeren és 
vízen ül vasban. A lealázás az egy klasszisbeliek közé az 
utolsó helyre esik meg, a felosztályokban a rendes professzo
rok, az alosztályokban a köztanító, főnök, díj szedő és az egés]: 
osztály jelenlétében. A reverzálisadás a nagy audilóriumban 
az egész ifjúság előtt történik. ..Az igazgatói szék" a zöld 
posztóval bevont asztal mellett ül. az ítéletét felolvassák. A 
reverzáló a közerővezető és két közerőbeli tag mellett áll. Az 
ifjúság a padokban fenn~llva hallgatja. A főnök diktálja fenn
hangon a kötelezvényt, a reversáló fennhangon felolvassa, 
aláírja s a rektornak átadja .. Az inspektor-kurátor, vagy a rek
tor beszédet intéz az ifjúsághoz. A megkövetés írott minta 
szerint hasonló ünnepélyességgel szintén az ifjúság előtt esik 
meg. A semlegesnekalázás ugyanígy. Felolvassák az ítéletet. 
Diáki köntösben elbucsúzik a diáki rendtől, leveli dolmányát 
s az asztalra teszi, ővét a dolmányára, kalapját erre. A köz
erővezető és a közerő két tagja a diákok után szobájába ki
séri. Azután gúnyáját visszaadják. de figyelmeztetik, hogy 
viselnie nem szabad. A visszaöltözködés hasonló ~nnepél~es. 
séggel történik. A felöltendő gúnya az asztalra lu v~n teve. 
Az ítéletet felolvassák a rektor beszédet mond. A visszavett 
felöltözik, megköszöni' az ítéletet s e1ő?bi ~e1y~t ~H.oglalja. 

A kicsapás szintén az egész ifjúsag elott tor.te."~k. A ~ekt?r 
felolvassa az ítéletet, melyet a delinkvens az audltonum placan 
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állva 'hallgat meg. A végrehajtás részleteit nem irja elő a tör
vény. A főnöknek sz~bad in fa.~to .. d~lic~i vere~edés, megtá
madás eseteiben az dletőt betomloc?zm .. de u~! hogy az 
igazgató híre nélkül ki nem enged heh. Aki conslhum abe un
dival útasíItatik el, azt a rektor az igazgatói szék elé hívatja, 
ött ügye újabban megfontoltatik, tudtára adatik az ítélet. Mire 
minden iskolai tartozását kifizetvén ha máskép nem, meg
zálogoltatása által kikapja eddigi tanulásáról testimoniumát 
s azonnal eltávozik. Ez a törvény ismeri még, mint a bünte
tésnek egy nemét, a neutralistaságot, midőn azt mondja, hogy 
a diákokon és publikusokon kívűl .. lehet egy ut,olsó osztálya 
a kollégiumi ifjúságnak azokból, akiket a törvény a felső osz
tályból büntetésből leszállított és pálca alá vetett és ezek 
semlegeseknek (neulralisták) neveztetnek." A büntetésnek ezt a 
nem ét az 1845. évi törvények már nem ismerik. 

Az 1839. évi törvények a multtal szemben alig mutatnak 
valami haladást, legfeljebb annyiban, hogy a kicsapásnál az 
udvar közepén karóhoz kötés és megvesszözés elmarad. De 
az 1846. évieket már egészen más szellem hatja át a fegyel
mezés tekintetében. 

Az 1871. évi törvények szerint a büntetések három foko
zatúak: I. fokozat: megfeddés, birság 10 krtól l frlig, vagy 5 
órai elzárás; ll. fokozat: l 2 frt birság, 5 24 órai elzárás, 
hivataltól, javadalamtól megfosztás; lll. fokozat: erkölcsi kö
telezvényadás, kiútasítás, kicsapás. Elzárással kenyér és víz 
mellett bőjt is rendelhető el. . 

Az 1880/81. évre szóló törvény szerint a büntetések rend
szere ugyanez, de 5 órai elzárás helyett csak l 3 órai van, 
5-24 órai helyett csak 5 12 óra. Az 1885. évi szerint a III. 
f~k~ büntetések között .. kiútasítás és kicsapás" helyett "kizá
ras . ,:an, még pedig csak iskolánkból, vagy az összes hazai 
t~m'3tezet:kből, ami már az 1883. évi országos közoktatási 
toryeny ko~etke~mén~e. Az eddigi törvényekben külön fejezet 
sz?lott a b~ntet~sekr~1. Az 1896. évi törvényben nincs külön 
feJe~et a, buntetesekrol, hanem a Fegyelmi ügyek fejezetében 
e buntetesek vannak: megintés az illető tanár által feddés az 
?sztályf?n?k által. nyilvános megdorgálás az os~tály előtt, 
Iga~~ato, !ga~ga!óság elé idézés, kizárás az intézetból, a hely
beh Iskol~k!>o} e~ ,az ország összes középiskoláiból. 

k 
A f7Jlode~ Iranya tehát az, hogy idők multával elmarad

na a penzbeh és a testi büntetések s a fegyelmezés a he
~ebsebb 1~lektani és pedagógiai elvek következtében mindin

á berkolcsi hatásokra törekszik. 
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