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Az osztrák neoabszolutizmus és a Debreceni 
református Kollégium belső törvénykezése 
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Bevezetés 
 
Az értekezés azt mutatja be, hogy az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc után az osztrák kormányzat által bevezetett önkényuralmi 
rendszer miként hatott a Debreceni Református Kollégium diákjainak és 
professzorainak életére, elsősorban az intézmény hagyományosan erős 
belső törvénykezésére. A szabadságharc idején a tanítás szünetelt, 1849 
augusztusától szeptember végéig Debrecen orosz megszállás alá került. A 
Kollégium katonai kórházként funkcionált, elvesztette addig felhalmozott 
tüzelő- és élelmiszerkészletét. Csak novemberben kezdődött újra az 
oktatás, a leszerelt honvédeket (72 fő) ideiglenes jelleggel felvették 
ugyan, de a tanároknak róluk jelentést kellett tenni a kapitányi hivatalnak.  
A diákok életét és mindennapi viszonyait a 16. századtól fogva az iskola 
belső szabályzata (úgynevezett iskolai törvények) irányították, ezek 
megszegőit az iskola saját bírósága (iskolai törvényszék) elé citálták, ahol 
a professzorok és a diákesküdtek közösen mondtak ítéletet felette. 
Vizsgált korszakunkban az 1845-ben kiadott iskolai törvény volt hatályos.  
Ez nyilvánvalóan nagyon széleskörű önrendelkezési jogot igényelt, 
amelyet Bécs ebben az időben nem engedhetett korlátozások nélkül 
érvényesülni, így a Kollégiumnak számos megszorítást kellett elviselnie. 
Több ízben került sor a diákok és a városban állomásozó császári 
rendvédelmi szervek közt összetűzésekre, sőt az 1853-as Ferenc József 
elleni merényletet követően, pár felelőtlenül elmondott szóért a Kollégium 
egyik diákjával szemben nyomozás indult. 

 
A Debreceni Református Kollégium működéséről 
 
Debrecen városában a 16. század első évtizedeiben a nyugat-európai 
egyetemeken tanuló diákok, valamint a Nyugat-Európán átutazó 
kereskedők által meghonosodott a reformáció. Ennek hatására a város 
középkori eredetű iskolája 1538-ra reformátori befolyás alá került (Nagy, 
1933:7-11; Nagy, 1940:9-11; Győri, 2008:49-50). A Kollégium fölött a 
fenntartói jogokat 1792 előtt a városi tanács, utána pedig a Tiszántúli 
Református Egyházkerület gyakorolta. Eredetileg a kollégium szó nem 
csupán diákotthont jelentett, hanem egymásra épülő háromszintű (elemi 
iskola, középiskola, felsőbb iskola, azaz akadémia) képzést (Győri, 
2008:50), azonban ezek a szintek egészen a 19. század közepéig nem 
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jogi értelemben vett tagozati önállóságot, hanem egy egységes képzésen 
belül elkülönülő tanulmányi szinteket jelöltek (Nagy, 1940:18-19). 

A Kollégium belső világában kezdettől fogva jelen volt az idősebb diákok 
által szervezett önkormányzat, a Coetus. Ehhez mintául a magyar diákok 
wittenbergi bursája (diákönkormányzata) szolgált. Ez a diákköztársaság 
századokon át a kisebb diákok oktatása mellett a fegyelmezés, az 
adománygyűjtés, az élelmezés feladatait is szervezte, valamint városi 
feladatokban is segédkezett (amszterdami mintára például 1680-1880 
között tűzoltóság működtetésével) (Nagy, 1940:24-28; Győri, 2008:51, 
59). A legfőbb diáktisztség a senior volt, akit 1836 előtt a diákok 
választottak a tanulmányukat befejező társak közül. Ő járt közben a 
diákság ügyeiben a fenntartó és a professzorok előtt, s ő kezelte a Coetus 
pénztárát is. A senior helyettese volt a kontraskriba, aki a diákság napi 
tevékenységét felügyelte, ügyelt a törvények betartására, valamint 
gondoskodott a kiszabott büntetések végrehajtásáról. 1836 után e 
tisztségviselőket már a tanári testület választotta (Nagy, 1940:97-98, 
205). 

 
Az iskolai törvények és az iskolai törvényszék 
 
Az intézmény széleskörű autonómiát élvezett, életét az úgynevezett 
iskolai törvények irányították, melyeket kezdetben fenntartóként a városi 
tanács, 1792 után pedig az Egyházkerület készített el. Ezen törvények 
szabályozták a Kollégiumba történő felvétel rendjét, a tanítók és a tanulók 
(erkölcsi és tanulmányi) kötelezettségeit, valamint rendelkeztek a 
szabályok megszegőivel szemben alkalmazandó szankciókról is. A legelső 
ilyen törvény valószínűleg 1588-ban készülhetett1 (Nagy, 1940:28), 
szövege nem maradt ránk. Az első törvény, melynek szövegét ismerjük 
1657-ből származik, megalkotására a diákok gyakori lázadásai miatt volt 
szükség.  A neoabszolutizmus koráig számos alkalommal készült új 
törvénye az iskolának, ezek közül meg kívánjuk említeni a felvilágosodás 
jegyeit erőteljesen hordozó 1792-ben készült törvényt, amely 
megszüntette a vesszőzést és a pénzbüntetést, helyettük pedig a 
börtönbüntetést vezette be, amelyet az Kollégium saját tömlöcében, a 
carcerban kellett az elítéltnek kitöltenie. Az 1836-os törvény volt az első, 
amely magyar nyelven készült el, a korábbi a latin helyett, ezt követte az 
1845-ös törvény, az utolsó, amelyet vizsgált korszakunk előtt készítettek 
(ezután minden törvény magyar nyelvű volt) (Balogh, 1904:232-241, 
261-262, 284-287; Nagy, 1940:35-36, 159-165, 220-221). 

A Kollégium autonómiájából fakadt, hogy a falakon belül saját, kétszintű 
bírósági fórumrendszert működtetett, mely joghatósággal bírt az iskolai és 
a világi törvényeket megsértő diákok felett, ez volt az iskolai törvényszék 
(Sedes scholastica). Az iskolai törvényszék felépítését tekintve 
kiemelendő, hogy ott a diákok közül kinevezett esküdtek, a senior és s 
                                                           
1 Erre abból következtethetünk, hogy a ránk maradt aláírási diáknévsor (Series 
studiosorum) ezzel az évvel veszi kezdetét. 
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kontraskriba, valamint a professzorok közösen hoztak ítéletet a vétkes 
diákok ügyében (Nagy, 1933:74-87). 

 
Az Iskola helyzete a forradalom-és szabadságharc alatt 
 
Jelen dolgozatnak nem az a célja, hogy a Kollégiumnak a forradalmi 
hónapok alatt betöltött szerepéről, annak helyzetéről adjon felvilágosítást, 
sokkal inkább az azt követő évekre és a diákok életének változásaira, 
szabadságuk csorbulására reflektál. Azonban ahhoz, hogy mindez érthető 
legyen, mégis ki kell térnünk néhány mondat erejéig a szabadságharc 
hónapjai alatt történtekre.  

1848 tavaszán először az akadémiai (felső iskolai), majd a gimnáziumi 
oktatás is megszűnt. A Kollégiumban csak kevesen maradtak, pár 
teológus, kiknek munkájára feltétlenül szükség volt az egyházi szolgálatok 
elvégzése során. Rajtuk kívül néhány köztanító élt még bent, akik az 
önként iskolába járó gyermekeket tanították, valamint azon szolgadiákok, 
akiknek nem volt hova menniük. A diákok azt tervezték, hogy külön 
nemzetőr csapatot alakítanak, ám ez nem valósult meg, így a rend-
fenntartásban és önvédelemben segédkezni kívánó diákság a városi nem-
zetőrségbe olvadt bele (Nagy, 1940:232-234; G. Szabó, 1999:31-33). 

A Kollégium épülete azonban nem sokáig maradt üres, az országgyűlés 
1849 januárjában Debrecenbe költözött, és a képviselőház üléseit január 
9. és május 16. között a Kollégium oratóriumában tartotta, itt 
szövegezték meg április 13-án azt a javaslatot, melyben a képviselők 
kimondták a Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztását. A javaslat másnap a 
Nagytemplomban határozati erőre emelkedett. Ezen időszakban szintén a 
Kollégium épülete adott otthont a pénzügyminisztériumnak, itt nyomtatták 
a híres Kossuth-bankókat (Nagy, 1940:234). 

1849 nyarán a városnak kétszer is szembe kellett néznie az orosz 
megszállás okozta károkkal. Első ízben Cseodajeff tábornok harmincezer 
katonával vonult be a városba július 3-án, négy nappal később pedig 
tovább állt velük. Ezen napok alatt a lakosság vagyonát a beszállásolt 
katonák pusztították, sikerült továbbá az amúgy is jelenlévő kolerát 
felerősíteni. Másodjára augusztus elejétől szeptember végéig tartotta 
megszállás alatt Debrecent az orosz katonaság, a Kollégiumot katonai 
kórházzá alakították, felhalmozott tüzelőjét, élelmiszereit felélték. A 
korabeli feljegyzések szerint az ez idő alatt elszenvedett károk értéke 
18.757 forint 30 krajcárra rúgott (Nagy, 1940:234-235). 

Most, hogy dióhéjban megismerkedtünk a Kollégiumban 1538 óta 
fennálló viszonyokkal, lássuk, hogy milyen változásokat hajtott végre, 
mivé kívánta formálni a Kollégiumot az 1848/49-es szabadságharcot 
követően az osztrák önkényuralmi rendszer. 
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A Kollégium és diákság szabadságharc utáni helyzete 
 
Az oktatás a Kollégiumban 1849 novemberében kezdődött el, a volt 
honvéd diákok felvételével kapcsolatban azonban nem volt egyszerű a 
helyzet. Az osztrák kormányhatóságok természetesen azt szerették volna 
elérni, hogy ne nyerjenek felvételt, végül olyan megoldásra sikerült jutni, 
hogy feltételesen vissza lehetett venni őket. A feltételesen való visszavétel 
azokra is kiterjedt, akinek péterváradi, vagy komáromi kapitulációs 
levelük volt, ami büntetlenséget biztosított számukra (Csohány, 
1988:195), megjegyzendő, hogy olyan diákok is akadtak, akik színét sem 
látták ezen váraknak, mégis rendelkeztek ilyen szabadságlevéllel (Nagy, 
1940:236). 

A bécsi kormány a szabadságharc leverését követően iskolapolitikai 
reformot tervezett, nem volt ez példa nélküli, hiszen hét évtizeddel 
korábban a Ratio Educationis is hasonló reményekkel került bevezetésre. 
1850 szeptemberében a kultuszminisztérium elrendelte, hogy a 
gimnáziumokat a fenntartók nyolcosztályúvá szervezzék át. A rendelet az 
Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen nevet viselte és 
egy évvel korábban Ausztriában került bevezetésre. Röviddel utána, 
októberben jött a következő rendelet, amely a felsőoktatás szervezetébe 
beépített jogi tanfolyamok önálló jogakadémiává alakítását írta elő 
(Csohány, 1988:198). Ez a Kollégium korábbi oktatási rendszerét, ahol a 
hat osztályos gimnáziumot egy hat évfolyamos főiskolai képzés követte, 
amelyben egymásra épült a filozófiai, a jogi és a teológiai oktatás, 
gyökeresen változtatta meg (Nagy, 1940:180-181). Ezen reformok 
anyagilag is nagyon leterhelték volna a fenntartó Egyházkerületet, így 
Szoboszlai Papp István püspök felterjesztést intézett a Királyhoz, melyben 
a bécsi és a linzi békében, valamint az 1790/91. évi XXVI. tc. 5.§-ában 
deklarált autonómiára hivatkozik és kéri Őfelségét az Entwurf 
visszavonására. Szoboszlai kísérlete nem vezetett sikerre, a rendeletben 
foglalt feltételeket pedig nem sikerült teljesíteni, így a kultuszminisztérium 
1851 őszén megvonta a Kollégium gimnáziumának nyilvánossági jogát, 
amelyet csak 1853-ben kapott vissza (a kettő közötti időszakban a diákok 
Nagyváradra jártak át érettségizni). A következő években aztán újabb 
követelményeket támasztott a minisztérium, többek között a német nyelv 
oktatására sarkallta volna a magyar gimnáziumokat, ezeket a Kollégium 
megint csak nem tudta teljesíteni, így 1859-ben ismételten elvesztette 
nyilvánossági jogát, 1860-ban aztán a protestáns pátens végrehajtásának 
felfüggesztésével Ferenc József visszahelyezte a protestáns egyházakat 
1848 előtti állapotukba, újra élvezték autonómiájukat, a Kollégium 1861-
ben kapta vissza önálló érettségiztetési jogát (Csohány, 1988:192-194; 
Nagy, 1940:239-247). 

Ahogy már említettük a kultuszminisztérium a jogi oktatást is 
reformoknak kívánta alávetni. Az 1850-október 4-i rendelet szerint a 
jogakadémia két évfolyamos és önálló legyen (független a többi akadémiai 
tagozattól), a tanszékek számát négyre emelje (az egyik tanszék élén álló 
professzor legyen a jogakadémia igazgatója) és a rendeletben 
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meghatározott tárgyakat tanítsa, az osztrák jogot németül. Ezen 
feltételeket 1853-ra sikerült teljesíteni, így ettől a tanévtől (1853/54) 
megkapta a minisztériumtól a nyilvánossági jogot. Leo Thun kultusz- és 
oktatásügyi miniszter azonban nem elégedett meg ennyivel, 1856-ban 
újabb rendelet született, mely megkívánta, hogy a fenntartó háromévessé 
szervezze át a képzést és két új tanszéket állítson fel. Ezt az 
Egyházkerület anyagilag már nem bírta volna el, így határozatában 1856. 
október 5-én maga oszlatta fel a jogakadémiát. A protestáns autonómia 
visszaállítását követően, 1861-ben újra megszervezte az Egyházkerület a 
jogakadémiát (Balogh, 1905:14-15; Csohány, 1988:204-208; Nagy, 
1940:247-250). 

 
Az 1851. évi pótló törvény 
 
Annak érdekében, hogy a diákokat az új rendszerben (állandó császári 
karhatalmi jelenlét a városban, akik az elbukott szabadságharc fájó sebeit 
tépték fel az ifjúságban) az Iskola saját meggondolatlan cselekményeikből 
eredő beláthatatlan következményektől megóvja, elengedhetetlen volt az 
iskolai törvények módosítása. Ennek a pótló törvénynek kiadására 1851-
ben került sor, ezen év január 24-én lépett hatályba, Szoboszlai Papp 
István, az Egyházkerület püspöke készítette el (Balogh, 1904:289). 

Lényegében az 1845-ös szabályok maradtak meg, viszont az első 
oldalakra különös rendelkezésként egy „Rendkívüli törvények” című 
fejezet került. Ebben megerősítést nyert, hogy a Kollégium a magasabb 
rendű fegyelmezés eseteiben a várost és az iskolát ostromállapotba 
helyező katonai hatóság fennhatósága alatt ál (Csohány, 1988:195; Nagy, 
1940:236-237). Az Uralkodó és az uralkodói ház iránti engedelmesség és 
tisztelt természetesen eddig is elvárt volt a diákságtól (Iskolai 
Törvények..., 1845:7), ám eddig ellene véteni csak szóval és tettel, 
innentől kezdve intéssel is lehetett. Ezen bűntetteket a korszakból 
kiindulva nyilvánvalóan olyannak minősítették, melyekben nem csak az 
ítélkezés, de már a nyomozás is meghaladja az iskolai hatóság 
illetékességét, ezen esetekre tehát a polgári hatóság eljárását helyezte 
kilátásba a törvény, ahonnan a „maga útján továbbadandó leszen” (Nagy, 
1940:237). Ezen utóbbi szófordulat gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 
diákokat  hadi törvényszék elé citálják és az mond felettük ítéletet, erre 
sajnos (mint az lentebb ismertetésre kerül) voltak is példák. 

A módosítás néhány olyan kihágást azonnal iskolából való kitiltással 
rendelt büntetni, mely a korábbi szabályozás szerint sokkal kisebb 
büntetést vont maga után, illetve olyan magatartásokat is büntetni rendelt 
ugyanezen súlyos büntetés terhe alatt, amelyek korábban nem voltak 
tilalmasak. Előbbiek közt volt a fegyvertartás, a csapszékek, fogadók, 
kávéházak, színházak látogatásának, illetve a csoportosulás valamint az 
éjszakai városban való kinn tartózkodás tilalma. Korábban nem létező 
kihágások voltak a forradalomra emlékeztető tiltott jelek, színek és 
öltözetek viselése, a tiltott bankjegyek (Kossuth-bankók) birtoklása. 
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Hasonlóképpen büntetendő volt a császári-és királyi biztosi rendeletek 
megsértése, valamint a császári-és királyi katonasággal, rendőrséggel 
való konfrontálódás (Nagy, 1940:237). 

 
Diákkihágások a korszakból 
 
Az elbukott szabadságharc után a győztes osztrák kormányzat akarata 
érvényesült, a diákok ellen pedig oly sok feljelentés érkezett, hogy a 
hatóság az Iskola bezárásával fenyegetőzött, a tanári karnak így nem volt 
más választása, szigorúan alkalmaznia kellett a törvényeket, alább 
ismertetünk néhány ilyen eset. 

A másodéves Sárói Szabó Antalt három hónapi vas nélkül letöltendő 
börtönbüntetésre ítélte a hadi törvényszék. A katonai parancsnokság 
parancsára az ítéletet elrettentés végett az ifjúság előtt is ki kellett 
hirdetnie a tanári karnak. Nem meglepő módon az italmérő helyeken 
történt a legtöbb ilyen eset, például Kiss Endre is itt fenyegette meg a 
csendőrséget, mely tettéért a hadi törvényszék két hónap katonai 
börtönre ítélte, ezen ítéletek természetesen a Kollégiumból való kitiltást is 
maga után vonták. A problémák legfőbb forrása a Tigris nevű csapszék 
volt, amely Szoboszlai püspök szerint ezen sötét években sok diák 
szerencsétlenségének helye és szerzője volt. Balogh Lajosnak két társával 
együtt szintén távoznia kellett az Iskolából, mivel kalapjaikat 
felbokrétázták és késő éjszaka vendéglőbe mentek, őket a csendőrök 
jelentették fel (Balogh, 1904:290-291; Nagy, 1940:238). 

A leghíresebb és legnagyobb volumenű ügyünk a korszakból kétség 
kívül Kovács Márton nevéhez fűződik, a következő fejezetben ismertetjük 
meg ezt részletesebben, mint az előbbieket. 

 
„Éljen a’ ki rosszul szúrt” 
 
A szabadságharc verségét és az utána következő megtorlást elviselni nem 
tudó Libényi János szabólegény Bécsben 1853. február 18-án merényletet 
követett el a császár, Ferenc József ellen. Az Uralkodó a nyakát ért 
késszúrásba nem halt bele, de súlyosan megsérült. A merénylő tettét 
hazafias érzésével magyarázta a bíróság előtt, ezzel pedig sok magyar és 
sok debreceni diák szimpatizált, habár kimondani nem merte. A 
szerencsétlen merénylet szerencsés volta miatt (nem végződött a császár 
halálával) az osztrák kormányzat birodalom szerte hálaadó istentiszteletek 
megtartását rendelte el. Az istentiszteletet a debreceni Nagytemplomban 
február 22-én tartották, előtte azonban egy Kovács Márton nevű 
akadémiai tanuló egy meglehetősen vakmerő és ostoba tettre szánta el 
magát (Csohány, 1972:29). 

Nyolcadmagával a Cegléd utcai kávézóban volt, amikor poharát ürítette 
és a következőket mondta: „Éljen a’ ki rosszul szúrt”. A diákok 
szerencséjére ez több mint egy hónap múlva, április 6-án jutott Révész 
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Bálint igazgató tudomására, aki haladéktalanul nyomozásra utasította 
Fülöp Mihály kontraskribát. 

A kontraskriba még aznap továbbította az ügyet, felkért két 
esküdtdiákot, hogy azon nyomban kezdjék meg az ügy kivizsgálását, 
hallgassák ki az érintett személyeket, a két esküdt másnap le is folytatta a 
kihallgatások nagyrészét. Mindenkitől majdnem ugyanazokat kérdezték: 
Volt-e február 22-én a kávéházban? Kik voltak ott? Volt e pohárköszöntő? 
Viszonozta-e az éljenzést valaki, ivott-e vele rá? Volt-e valaki ittas? A 
teljesen egybevágó válaszokból egyértelműen kiderült, hogy kilenc diák 
volt a kávéházban, de nem együtt érkeztek és nem is egyszerre távoztak, 
olyan is volt, aki csak az ominózus felkiáltás után érkezett. Kovács Márton 
valóban „Éljen a’ ki rosszul szúrt” felkiáltással ürített poharat, azt azonban 
senki nem viszonozta és nem is éljeneztek neki, azt vallották róla, hogy 
részeg volt. Kovácsot kihallgatni nem sikerült, ugyanis ezen ital neki 
búcsúpohara volt, még aznap Földesre ment rektornak, a Kollégium ottani 
partikulájának2 tanára lett (Nagy, 1933:307). Az utolsó diákot, aki 
Kováccsal a kávéházban volt aznap, csak május 6-án tudta kikérdezni a 
két esküdt, ő ugyanazt vallotta, mint a többiek és hozzátette, hogy a 
köszöntő után borzadva figyelmeztette Kovács Mártont az ilyen veszélyt 
hordozó kifejezések mellőzésére (Csohány, 1972:30-33). A vizsgálat azt 
eredményezte tehát, hogy, mivel Kovács Márton a búcsúpoharát ürítette, 
így ekkor már nem volt a Kollégium diákja, ez persze nem volt igaz, 
hiszen a partikulákba rektornak kiküldöttek ugyanúgy diákjai maradtak a 
Kollégiumnak, hiszen azon iskolák is a Kollégium részét képezték 
(Csohány, 1988:196). Ezzel a tanárkar levetette magáról azt a terhet, 
hogy Kovács tettét bírói szemmel megítélje, azonban a vele levő nyolc 
diák megbüntetésének kötelezettsége rajtuk maradt. Bűnük az volt, hogy 
jelen voltak a tett elkövetésekor, mégis ezt elhallgatták, nem tettek 
feljelentést. Hárman közülük a kemény feddés mellett elvesztették 
köztanítói állásukat (Nagy, 1933:134-135)3, a többi öt diák büntetése 
pedig kemény feddés volt. Kovács Márton ügyében a Nagyváradi hadi 
törvényszék indított nyomozást, a további fejleményekről a Kollégium 
iratai közt nincs feljegyzés, amelyből sorsára következtethetünk (Balogh, 
1904:292). 

 
  

                                                           
2 A partikulák azok a vidéki iskolák voltak, amelyekben az oda küldött, arra érdemes 
kollégiumi diákok tanítottak, ugyanazon szellemben és rendszerben, mint a debreceni 
központi iskolában. 
3 A professzorok munkája ekkoriban az akadémiai (főiskolai) tárgyak tanítására terjedt 
ki, az elemi és középfokú osztályok tanítását pedig az arra érdemes nagydiákok 
végezték, akik munkájukért fizetést is kaptak. Ők voltak a praeceptorok, azaz a 
köztanítók. 
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Befejezés 
 
Az 1850-es évek második felére enyhült a Kollégium diákjaira nehezedő 
politikai nyomás. Súlyos csorbát szenvedett a diákok önkormányzata 
azzal, hogy az 50-es években nem működhetett az évszázadok óta 
fennálló esküdtbíróság az iskolai törvényszéken (Csohány, 1988:198; 
Nagy, 1933:76). Nem meglepő tehát, hogy a senior, a kontraskriba és az 
esküdtdiákok kérvényt nyújtottak be a tanári karhoz, hogy állítsák vissza 
az iskolai törvényszéket, annak 1848 előtti állapotába (Nagy, 1940:309). 
Ezen kívánságuk meg is valósult, az 1862-ben hatályba lépő új törvény 
megszervezi az iskolai törvényszéket, a régi időkhöz hasonlóan kétszintű 
fórumként, melynek első fokán (altörvényszék) az esküdtdiákok, a senior 
és a kontraskriba, másodfokán (feltörvényszék) a tanári kar ítélkezett 
(Iskolai Törvények..., 1862:15-17). Nem volt azonban hosszú életű ezután 
az iskolai törvényszék, az 1873-as törvény nem szervezi már meg, 
helyette, mintegy a diákok esküdtbíráskodásának gyenge pótlásaként 
bevezeti a becsületszék intézményét, amely lényegében azt jelentette, 
hogy a tanulók egymás közt felmerülő jelentéktelen ügyeikben saját 
körükben dönthettek. Minden osztály két-két rendes és egy póttagot 
választhatott saját köreiből a becsületszékhez. A diákok panaszaikat 
előterjeszthették, a becsületszék pedig három hetente tartott ülésein 
döntött ezek felől, a büntetésről szóló indítványt a tanárkar elé terjeszti, 
amely ítéletet mond és végrehajtatja azt. A rendes fegyelmi ügyekben 
elsőfokon az igazgató, a seniorral és a kontraskribával hoz ítéletet, 
másodfokon a tanárkar (Iskolai Törvények..., 1873:20-22). A század 
végére azonban ez is eltűnik, az 1895-ös törvény szerint már nincs jelen 
ez az intézmény (Balogh, 1904:384-388). 

Láthatjuk tehát, hogy az iskola tanulóinak bíráskodása a század 
második felében szépen fokozatosan megszűnik. Eljárt fölötte az idő, s az 
ekkoriban kibontakozó polgári világban már egy ilyesfajta különbíróságnak 
nincs helye.  
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