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Közlik: S o l t z Gyula és H e r m a n n Emil akadémiai tanárok.

A m. k. bánya- és erdő-akadémia a legfelső helyen szen
tesítést nyert szervezet alapján a nmlt. pénzügyministerium
1872. évi sept. 1-én 49204. sz. alatt kiadott intézményével
újra szerveztetett.
Ennek alapján az 1872/3-iki tanévben életbe lépett:
I. Több a kor és haladás igényeinek megfelelő szak
iskola a bányászati és az erdészeti szakban.
II. Tanszabadság, mely szerint minden hallgató a hallga
tandó tantárgyakat szabadon választhatja.
III. Vizsgaszabadság, melynek alapján minden hallgató az
elválalt tantárgyaknak csak szorgalmas hallgatására, de nem
egyszersmind colloquium vagy vizsga letételére köteleztetik.
IV. Hogy az államszolgálatba, tekintettel a 3-ik pontra,
mindazonáltal csak megvizsgált ifjak vétethessenek fel végle
gesen, egyszersmind pedig másoknak is alkalom nyújtassák,
képességéket és ismereteiket megvizsgálás alapján kimutatni :
amazokra nézve kötelező, emezekre nézve nem kötelező állam
vizsgák vagy szigorlatok terveztettek, még pedig külön az
úgynevezett előkészítő, külön a szaktantárgyakból.
I. S z a k i s k o l á k . A szakoknak felosztását szakiskolák sze
rint köszönettel fogadta nemcsak az akadémiai tanártestület,
hanem örömmel üdvözölte azt egyszersmind minden szakférfi
is, meg lévén győződve arról, hogy a természettudományok gyors
haladása, és ebből következett nagy kiterjedése folytán közép
szerű tehetség képességénél több szükségeltetik aboz, hogy
Ezen közlemény az akadémia jelen rendszabályainak módosítására vonat
kozó és szerzők által benyújtott indítványok indokolását képezte.

az ifjú a különböző szakok gyakran eltérő tanulmányait hoszszura nem szabható tanulási idő alatt sajátitsa el oly mértékben,
mint a minőben azt a gyakorlat igényei szükségessé teszik.
Nagy horderejű haladás lépett ezáltal életbe, és kétséget
nem szenved, hogy a szakiskolák szerinti felosztáshoz kötött
remények, úgymint azóta, ezentúl is teljes mértékben való
sulni fognak.
II. T a n s z a b a d s á g. A tanszabadság, illetőleg a tantárgyak
szabad választásának életrevalóságáról már mostanáig is meg
győződtünk és bátran állíthatjuk, hogy ez ép ugy a kor és
haladás, mint a t a n u l á s igényeinek tökéletesen megfelel.
Mert miként csak a tantárgyak szabad választása tette
lehetségessé azt, hogy az érettebb gondolkozású és tehetsé
gesebb ifjak tanulmányaikat akként osztották be, hogy négy
év alatt két szakiskolát teljesen elvégeztek, mire nézve már
eddigelé is több üdvös példát hozhatni fel: ép ugy megint
csak a szabad választás engedi meg azt, hogy a kevésbbé
tehetséges ifjak az egyes években hallgatandó tantárgyakat
tehetségeikhez mérten válaszszák, és ennek alapján annyi mun
kát vállaljanak el, mint a mennyit képességök- és tehetsé
güknél fogva megbírnak, ezáltal pedig ezeknek is alkalom
nyujtatik arra, hogy cselkélyebb képességök daczára szakem
berekké és a haza hasznos és mivelt polgáraivá magukat ki
képezhessék.
A tantárgyak szabad választását, már tapasztalt, megbe
csülhetetlen előnyei mellett, ennélfogva mint semmi körülmé
nyek alatt el nem ejthető vívmányt kell tekintenünk.
III. V i z s g a s z a b a d s á g . A vizsgaszabadságra vonatkozó
lag teljesen méltányoljuk azon meggyőződést, mely szerint az ön
ként elvállalt és szabad meggyőződésből teljesített munka
többre becsülendő, mint a reárótt és mintegy kötelességszerű-

leg teljesített, és hogy a haza legnagyobb reménye és kincse
oly ifjakban rejlik, kikben vérré vált azon meggyőződés, hogy
a szabadság és jólét csak oly államban virulhat ingatlanul, a
melyben minden polgár nemcsak a sors által kiszabott, de
egyszersmind az önként elvállalt és nem kötelező munkát
nemcsak önként, de örömmel is végzi.
Kiindulva e meggyőződésből, igazoltnak tartjuk egyszer
smind azon előre táplált reményt, hogy akadémiánk hallgatói
a nekik nyújtott szabadságot a tanulásban, mint érett iíjak
fogadandják, hogy a kényszer alól feloldva itteni hivatásuk
nak meggyőződésből eleget teendnek, hogy a szabadság önér
zetében iparkodók, törekvők, szorgalmasak lecndnek, hogy
idejöhet tanulmányaiknak szentelve a választott szakban ha
ladni fognak, és hogy a külső kényszer behatása nélkül szer
zeit ösmereteket a nem kötelező és igy megint önként letett
collegiumok által kimutatni fogják.
Erre vonatkozólag örömmel constatáljuk, hogy a hallga
tók sorában már mostanáig is találkoztak oly ifjak, kik hiva
tásukat és saját maguk érdekeit felfogva, önként elvállalt kö
telességeiket általános megelégedésre meggyőződésből és ön
ként teljesítették.
Fájdalommal kell azonban bevallanunk, hogy nem ezek
képezik hallgatóink zömét, és hogy a kényszer feloldásával
a fiatalságba helyezett remények nem teljesültek teljes mérték
ben, miként azt a nem kötelező colloquiumok eredményeiről
szerzett tapasztalatok sajnosán igazolják.
A
ugyanis
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a II- ik
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tapasztalatok, illetőleg tényleges eredmények szerint
öt semesteri időköz alatt kötelességének megfelelt,
colloquált :
évfolyamban a hallgatók
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51%-a,
»
36%-a,
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ellenben eleget nem tett, ide számítván azokat, kik vagy egy
általában nem, vagy csak egy és két tantárgyból colloquáltak:
a Ilí-ik évfolyamban a hallgatók . ,
24°/ -a,
a 11-ik
„
„
,
320/ - ,
a
I-ső
„
„
„
39 / -a.
Ezen adatokból az ifjak szorgalmának hanyatlása világo
san kiderül.
A kimutatott eredményekre vonatkozólag egyébiránt szük
séges fölemlíteni még azt, hogy azon hallgatók, kik az
1872/3-iki tanévben a 11-ik, és az 1873/i-iki tanévben a
111-ik évfolyamot hallgatták, az első évfolyamot még a régi
rendszer szerint k ö t e l e z ő v i z s g á k k a l végezték, és szor
galomhoz szokva példájuk által serkentették a fiatalabbakat
is. De minél inkább beélte magát a vizsgaszabadságha az
ifijuság, annál kevésbbé emlékezett vissza a régi szigorra, és
annál inkább hanyatlott a szorgalom.
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Erdészeti és bánya-műiparunk nincsen azonban azon ké
nyelmes helyzetben, hogy keresztbe tett karokkal bevárja azt
a pillanatot, mig íiatal nemzedékünk gyermekkori nevelésénél
fogva a tevékenységnek kikerülhetlen szükségét belátandja;
az ország pedig nem nézheti közömbösen, hogy fiatal nemze
dékének még sem egészen elenyésző része „dolce far niente"
pazarolja életének legszebb és a hasznosság magvető éveit.
Az eddigi és fennebb megjelölt eredmények ellen felhoz
ható az, hogy lehet, miként van sok hallgató, ki annak tuda
tában, hogy még államvizsgát letenni köteles, magát colloquiumnak alá nem veti. De ezen ellenvetés nézetünk szerint
teljes ellentétben áll az ember természetével és azon előnyök
kel, melyeket az akadémia a colloquálóknak nyújt.
Ellentétben áll az emberi természettel, mert abban, és
főleg az ifjúéban fekszik, hogy szorgalmát, képességét, hala
dását a tudományokban kimutatni igyekszik, és kimutatni ki-

vált azok előtt, kik életének jövendőbeli pályáján őreá, jólé
tére és haladására befolyással lehetnek. Ezért alig hihető,
hogy létezik hallgató, a ki, ha szorgalom és törekvés által
elegendő előkészültséget szerzett, collequiumot letenni vo
nakodnék.
Előjöhet ugyan egy-egy kivétel, egy-egy külöucz, de
ezeknek száma bizonyára oly csekély, hogy azok ott, a hol
mint itt, általánosságról vau szó, egyáltalában tekintetbe nem
jöhetnek.
A felhozható ellenvetés ellentétben áll különben az elő
nyökkel, melyeket az akadémia a colloquálóknak nyújt, abban,
hogy ösztöndíjra és segélyezésre a nagy gyakorlatok alkal
mával csak azon hallgatók tarthatnak igényt, kik minden
tantárgyból jó eredménynyel colloquáltak. Ösztöndíjra és segélyzésre a nagy gyakorlatok alkalmával pedig a hallgatók
túlnyomó része szorult, mért köztudomású dolog, hogy a hall
gatók legnagyobb része szegény szülőktől származik, és hogy
a szülői házból még csak szegényes segélyezésre sem számit
hat biztosan. Hogy mindazonáltal a hallgatók száma oly te
temes, ennek oka kétség kivül egyrészt azon körülmény, hogy
Selmeczen az élet sokkal olcsóbb, mint minden más városban,
mely felsőbb tanintézettel bir, és másrészt az, hogy az állam
figyelmes és jótevő szemmel kisérvén az erdészetnek és bá
nyászatnak haladását, ösztöndijakat bőkezűen rendszeresített.
Tekintettel a mondottakra, bátran állíthatjuk, hogy min
den hallgató, a ki tanul, egyszersmind colloquál, ellenben az,
a ki nem colloquál, nem is tanul, vagyis, hogy a fent emlí
tett colloquiumbeli eredmények hanyatlásának kimutatása egy
úttal a szorgalmas tanulás hanyatlásának bizonyítéka.
Ámbár elismerjük, hogy az akadémia elvégzése után a
gyakorlatban töltött egy vagy két év sok mulasztás pótlására
szolgálhat, és hogy az utólagosan leteendő szigorlatok is mérv-

adók lesznek az ifjak szakképzettségének megítélésénél: mind
azonáltal azt hisz szűk, hogy nem tévedünk, ha az államvizs
gák vagy szigorlatok jó vagy rosz eredményeinek kutforrását
az akadémiai tanulmányokban keressük, miből kiindulva már
eleve állithatni, hogy az államvizsgát kielégítő sikerrel csak
azon iíjak fogják kiállani, kik az akadémián szorgalmas, jó
tanulók voltak.
Alig várható, hogy azon tanuló, ki az akadémián tanulni
és itt az alapot megvetni elmulasztotta, a mulasztást a gya
korlatban, hol idejének nagy része hivatalos kötelességek ál
tal igénybe van véve, hol az útmutatás és segédeszközök, ki
vált az életben közvetlenül nem alkalmazott tantárgyakban
hiányzik, kellőleg pótolhassa. Meglehet, hogy itt-ott egy-egy
kitűnő [tehetségű ifjú, elhagyva a felvett szokást, komoly és
kitartó tauulásra adja magát, de ez a ritkább esetek közé
fog tartozni, és nagyobb számúak áldozata árán éretik el.
Összefoglalva a mondottakat, alig fog tévesnek találtatni
ama nézetünk, hogy a jövendőbeli szigorlatok jó eredményekre
mindaddig nem fognak vezetni, mig az ifjak elmulasztják már
az akadémián szorgalmatosan tanulni, és hogy a rosz szigor
lati eredményeknek nagyobb száma az első szigorlatra fog
vonatkozni, mivel épen az ezen előjövő tantárgyak elsajátítá
sára a gyakorlat csak igen gyarló alkalmat és segédeszközö
ket fog az ifjaknak nyújtani.
Tekintettel tehát ezekre és a már előbb mondottakra,
állithatjuk, hogy a vizsgaszabadsággal a kivánt sikert el nem
értük, és hogy ennélfogva e vizsgarendszer változtatására tö
rekednünk kell.
De mielőtt a beszüntetendő vizsgarendszer helyébe fclállitandónak közelebbi megjelölésébe bocsájtkoznánk, szükséges
vizsgálni az okokat, a melyek a ki nem elégítő colloquiumi
eredményeket előidézték, mert az, a mi, általánosan el van

ismerve, hogy valamely létező baj orvoslására vezető eszközö
ket és módokat emberi erővel előre látható biztossággal csak
ugy választhatni, ha ismeretesek az okok, a melyek a meg
lévő bajt okozták, jelen esetre is érvényes.
És c tekintetben szemügy alá kell vennünk akadémiáink
hallgatóit, s ezeknél előbb az előkészültséget, a mclylyel az
akadémiára lépnek, és azután a szorgalmat, a melyet Ittlétük
alatt kifejtenek.
A hallgatók túlnyomó része 9 0 — 9 5 % oly ifjakból áll,
kik vagy az érettségi vizsgát kiáltották, vagy valamely felső
reáliskolát sikkcrrel végeztek. Ugyanazon kellékek követeltet
nek a rendes hallgatók sorába való felvételre más felsőbb
tanintézeten is, miből következik, hogy akadémiánk hallgatói
ugy mint más felsőbb tanintézet hallgatói is azon előkészültséggel birnak, a melyet középtanodáink egyáltalában nyújtanak.
8 ezen előkészültséggel, főleg a hallgatandó tantárgyak szabad
választása mellett, képesek a hallgatók a választott szakban
haladni, ha a választott tanulmányok elsajátításában elegendő
szorgalmat kifejtenek. De minthogy ép a kellő szorgalom
hiányzik, miként az a már fent előhozottakból kitűnik és a
nem kötelező vizsgarendszer nagyobb szorgalom kifejtésére
kényszeritőleg nem hat, ezenkívül pedig azon meggyőződésben
vagyunk, hogy azon hallgatót, a ki az önként elvállalt mun
kát nem teljesiti, kötelessége teljesítésére kényszeríteni köte
lesség : szükségesnek tartjuk oly módhoz és eszközhöz nyúlni,
a mely által a kevésbbé szorgalmas és hanyag hallgatók na
gyobb szorgalomra nemcsak serkentetnek, hanem egyszersmind
kényszeríttetnek.
Ezen módot, meggyőződésünk szerint, feltaláljuk oly vizs
garendszerben, a melynek alapján a hallgatók minden egyes
tantárgyból kötelezőleg megvizsgáltatnak és a melynek követ-

keztében a szorgalom hiányának következményei a hallgatókkal
azonnal és rögtön éreztetnek.
Ennek alapján életbeléptetendők lennének a jelenleg nem
kötelező colloquiumok helyébe kötelező félévi colloquiumok vagy
vizsgák, avagy röviden mondva, vizsgakényszer, a melynek
szükségességét a már többször idézett előmeneteli eredmé
nyeken kivül még a jelen szervezet mellett létező kényszer
gyarlóság is igazolja.
Hogy a kötelező vizsgarendszer a magánosok részéről is
örömmel fogadtatnék, igazolja Koburg Koháry berezeg ő fen
sége jószágigazgatóságának az akadémiához érkezett azon
átirata is, a melyben az akadémiát megkeresi, hogy az ő
fensége által ösztöndíj ázott hallgatókat colloquium letételre
kötelezze.
Akadémiánk hallgatóira a mostani rendszer mellett is
k én y s z e r i t ő 1 e g hat első sorban az előadások, rajzórák és
gyakorlatok szorgalmas látogatásának kötelezettsége, másod
sorban pedig az akadémia elvégzése után leteendő szigorlatok
vagy államvizsgák hatnak.
Ama kényszerrel a kivánt czél elérésére, szorgalmas
tanulásra a hallgatók részéről nem igen hathatunk, mert a
hallgatók, miként a tapasztalatból világosan kiderül, az elő
adásokat igen szorgalmasan látogatják. Ebből következtetve,
ugy látszik, hogy a hallgatók jelentékeny nem eolloquáló része
azon nézetben van, hogy kötelességének már megfelelt, ha az
előirt kényszernek az előadások látogatásában eleget tett és
absentiát nem kapott; e mellett azonban nem colloquál, mert
nem tanult, és igy sem az élet és gyakorlat számára szükséges
ösmereteket nem szerezte meg, sem kötelességeit mint tanuló
nem telj esitette.
Még csekélyebb hatással van az államvizsgákkal egybe
kötött kényszer, mert ezek egyrészt nem kötelezők minden

hallgatóra, másrészt pedig már csak az akadémiának elvég
zése után a gyakorlatban töltött egy, illetőleg két év múlva
tartatnak. A szigorlatok sikertelen letételének következményei
ennélfogva az ifjakkal az akadémiára történt belépésük után
csak 4 — 5 év múlva éreztetnek és igy oly későn, hogy az
illető kényszer az akadémiára belépő azon hallgatókra, kikben
az érett felfogás, a szilárd és kitartó akarat és a tanulási
hajlani hiányzik s a kikre épen hatnia kellene, hatni nem fog.
Miután tehát a jelenleg létező kényszer akadémiánk
jelentékeny számú kevésbé érett hallgatóit az eddiginél na
gyobb szorgalom kifejtésére nem serkentheti, szükségesnek
találjuk egy szigorúbb, de a mellett még mindig humánus
kényszer életbeléptetéséről gondoskodni. Azt fővonásaiban a
már emlitett kötelező vizsgarendszerben feltaláljuk, mely rend
szernek egyéb elveit és következményeit később még részle
tezni fogjuk.
Előbb azonban azon kérdésre kell felelnünk, vajon üdvös
lesz-e következményeiben a szak és az akadémia érdekeire
vonatkozólag az ajánlott kötelező félévi vizsgarendszer. Ennek
előnyeit akadémiánk ecsetelt viszonyaihoz mérten a követke
zőkben ismerjük fel:
1. hogy a hallgatók szorgalmasabb tanulásra serkentetnek,
mint minőt eddig kifejtettek;
2. hogy minden hallgató, legyen az az I-ső, II-ik vagy
111-ik évfolyam hallgatója, minden tantárgyból vizsgát letenni
köteles, minélfogva a gyakorlatba csak tanulmányaikat sikerrel
végzett ifjak kerülhetnek ki;
3. hogy a szorgalomhiány a vizsga eredményében fölis
mertetvén, a hallgató a hallgatott, de el nem sajátított tan
tárgy elsajátítása czéljából annak újbóli hallgatására szorít
ható, vagy nagyobb hanyagság esetében az akadémiáról elbo
csátható ;

4. hogy a hanyagnak bizonyult hallgatók a lehető leg
rövidebb idő alatt az akadémiát elhagyni kénytelenittetnek és
ezáltal a tanintézet azon ifjaktól, kik hanyagságukkal társaikra
káros befolyást gyakorolnak, mielőbb megszabadul.
Ezeknek alapján a kötelező vizsgarendszer előrelátható
utókövetkezményciben és mint olyan rendszert kell jeleznünk,
a mely akadémiánk jelen állapotának és viszonyainak tel
jesen megfelel.
VI. S z i g o r l a t o k v a g y á l l a m v i z s g á k . Ámbár a ter
vezett, részben kötelező, részben nem kötelező szigorlatok
vagy államvizsgák tekintetében eddigelé tapasztalataink nin
csenek, mindazonáltal az eddig, főleg a vizsgaszabadság alatt
felhozott adatok alapján a szigorlatok eredményeire nézve
mái' most is kielégítő biztonsággal következtethetni.
Ott ugyanis bebizonyítottuk azt, hogy a szigorlatokat
csak azon ifjú lesz képes sikerrel kiállani, a ki az akadé
mián szorgalmatosan tanult, és minthogy az eddigi tényleges
adatok alapján ép azoknak száma jelentéktelen, jóeredményü
szigorlatokra nem számithatni.
E végett azonban az államvizsgákat elejteni nem akarjuk,
sőt azokat ellenkezőleg, mint igen üdvös intézményt, a jövőre
is megtartani jónak találjuk.
Az akadémia elvégzése után a gyakorlatban szerzett
tapasztalatok alapján leteendő államvizsgák czéljául tekintjük,
hogy a szigorló mutassa k i :
megemésztette-e az elméletileg tanultakat,
£0 bir-e a választott szakban a szükséges képzettséggel ?
7 ) képes-e szakismereteit a gyakorlat terén önállólag
alkalmazni, és ezeknek alapján,
<3) kinyilatkoztatható-e a szigorló k i k é p z e t t
szakembernek?

Az államvizsgák e czéljából, nemkülönben a bánya- és
erdőakadémia azon feladatából, a mely szerint hivatva van
szakképzett erdészeket és bányászokat nevelni, következtetve,
meggyőződésünk odajárul, hogy elegendő, ha minden szigorló
erdésznél és bányásznál egy államvizsgán egy-egy szaknak
azon tanulmányai vétetnek elő, a melyek a gyakorlatban önállólag és közvetlenül alkalmaztatnak.
Szántszándékosan nem tettünk különbséget úgynevezett
általános és szaktantárgyak között, mert akadémiánk több
szakosztályai mellett egyöntetű és határozott elkülönítés nem
lehetséges.
Vannak tantárgyak, a melyek egy szakosztálynál a gya
korlat terén is közvetlenül alkalmaztatnak, egy más szakisko
lánál ellenben csak az általános szakmfveltséghez szükségesek
és a melyek ennélfogva az egyik szakiskolában az állam
vizsgái tantárgyak, egy másikban pedig nem azok közé
tartoznak.
Igy nézetünk szerint kell hogy általános tantárgyat
képezzen erdészeti szaknál az erdészeti növénytan, a bányá
szatiszaknál az ásványtan és geológia, a fémkohászati szaknál
a vegytan stb.
Összehasonlítva a kifejtett elvek alapján tartandó állam
vizsgát azokkal, a melyek a jelen szervezet alapján előrelát
hatólag tartatni fognak, a különbség abban fekszik, hogy ott csak
a gyakorlat terén szükséges és hasznos, az utóbbiaknál pedig
sokkal nagyobb számú, de a fennebbi elvek szerint, államvizs
gán részben nélkülözhető tantárgyak fognak elővétetni. Ennél
a tantárgyak halmaza miatt és a nem kötelező colloquiumok
folytán két államvizsga, és pedig az egyik az úgynevezett elő
készítő a másik a szaktantárgyakból vált szükségessé, holott
az általunk felállított elvek alapján minden szakiskolára nézve
egy-egy államvizsgával beérjük. Nem tekintve azt, hogy ezáltal

a Selmeczről gyakran távollakó ifjak az utazással járó nagy
pénzáldozatoktól kiméltetnek meg, az általunk ajánlott állam
vizsgái eljárást már azért is czélszerübbnek tartjuk, mert a
mostani rendszer alapján tervezett államvizsgák mellett az első
vagy előkészitő államvizsgán oly heterogén tantárgyak fognak
vizsgálat alá kerülni, hogy ezekből a szigorló általános szak
képzettségét nem igen lesz lehetséges megitélni; ez okból pedig
az államvizsga jellegét veszítve, egyes vizsgálattá megy át, a
melyet a gyakorlatban közvetlen alkalmazást nem találó tanulmá
nyoknál az általunk már előbb jelzett és életbeléptetendő kötelező
vizsgák elegendőleg pótolni fognának, főleg miután az aka
démia feladata erdészeket és bányászokat, nem pedig az elő
készitő tantárgyaknak tudorait nevelni.
Kiindulva a mondottakból, az államvizsgát összeköttetésben
a kötelező vizsgákkal ugy tartjuk a jövőben szervezendőnek,
hogy a mostani szervezet szerint tartandó két államvizsga
helyett egy államvizsga tartassék és annak tantárgyait az
illető szaknál a gyakorlatban közvetlenül szükséges és hasznos
tanúImányok képezzék.
Összefoglalva a mondottakat, következik, hogy a jelenleg
létező rendszerből már az eddigi tapasztalat alapján jónak és
teljesen megfelelőnek bizonyult b e :
a) szakiskolák szerinti elkülönítés,
b) a tantárgyak szabad választása, és ennek alapján
c) a lehetőség négy év alatt két szakiskolát teljesen
elvégezni, vagy meg nem felelő választás esetében a szak
iskolát változtatni.
Ellenben ha tekintjük:
hogy a hallgatók a nem kötelező colloquiumok mel
lett csak jelentéktelen számban colloquálnak. mert nem ta
nulnak, és hogy ennek oka egyrészt a szorgalomhiányban,

másrészt a távoleső államvizsgákban, általában pedig vizsga
kén} szer hiányában fekszik;
P) hogy ily körülmények közt jőeredményü szigorlatokra
nem számithatni;
Y) hogy az előkészítő államvizsgán nagyon is heterogén
tantárgyak jőnek elő;
azon természetes következtetéshez jutunk, hogy a jelen
szervezet fejlesztése és tökéletesbitése és igy az akadémia s
a hallgatok érdekében is :
1. a nem kötelező colloquiumok beszüntetendők, és
2. az államvizsgái rendszer módosítandó.
Tekintettel a mondottakra, kötelességünknek tartjuk kije
lenteni, hogy legjobb tudomásunk és lelkiismeretünk szerint
csak a következő, és pedig még a legközelebbi tanévben
életbeléptethető szabályzatok lesznek képesek ép ugy a kimu
tatott bajt orvosolni, mint az akadémia czéljának és a gya
korlat igényeinek megfelelni. Ezek pedig:
I. szakiskolák szerinti elkülönítés;
II. a tantárgyak szabad választása;
III. lehetőleg gyorsan egymás után következő, kötelező
egyes vizsgálatok.
IV. Államvizsgák azon tantárgyakból, a melyek a vá
lasztott szakban a gyakorlat terén közvetlen alkalmazást ta
lálnak.
Az akadémiai rendszabályoknak a megnevezett alapfelté
telekhez és intézményekhez mért átváltoztatásánál ezenfelül
szemelőtt tartottuk:
1. Igazságos és minden hallgatóra egyenlően nehezedő
szigor alkalmazását annyiban, a mennyiben azon hallgatóval,
a ki önként elvállalt kötelességeit nem teljesiti, a kötelesség
mulasztásnak kimaradhatatlan, de ő előtte is ösmerctes kö
vetkezményei a lehető legrövidebb idő alatt éreztessenek.

2. A humanitás következményeit, a melyek tiltják, hogy
a fiatalsági gondtalanság következményei mint egy örök bé
lyegzőjel gyanánt felvétessenek azon okmányba, a mely az
ifjúnak arra szolgál, hogy ennek alapján mint férfi és bon
polgár mindennapi kenyerét keresse.
3. A nemzetgazdaságtan igényeit, a melyek szerint az
időpazarlást minden intézménynél kerülni kell. Ennélfogva
helytelennek tartjuk a hallgatót például a jó sikerrel végzett
mennyiségtan újbóli hallgatására kényszeríteni akkor, ha a
vegytanból gyengének mutatkozott.
Ezek azon elvek és intézmények, a melyek szerzőket az
akadémiai rendszabályok és államvizsgái szabályzat összeállí
tásánál, illetőleg a meglevőknek változtatásánál vezérelték, és
a melyeket, miként reméljük minden erőnk megfeszítése mel
lett logikai következetességgel keresztül vittünk.
Végül bátorkodunk kifejezést adni még azon nézetünknek,
a mely szerint híszszük, hogy az általunk felállított elvekben
és az azok alapján kidolgozott rendszabályokban és államvizs
gái szabályzatban mi sem foglaltatik, a mi az akadémia czéljával, a tanintézet hivatásával és a hallgatóknak tekintetbe
vehető érdekeivel ellentétben állana, sőt miután a tervezett
módosításokat kizárólag akadémiánk tényleges viszonyaira és
a tapasztalásra alapítottuk, azon reménynyel kecsegtetjük ma
gunkat, hogy sikerült akadémiánk jelen szervezetében betöl
teni egy oly ürt, a mely eddigelé a hallgatók feje — és
ezért a tenintézet fölött is vészként lebegett, és a melynek
betöltése, a mostani szervezetet mintegy betetőzve, nemcsak a
hallgatók és az akadémia, de egyszersmind az itt képviselt
szakok és a haza javára is üdvhozólag fog gyümölcsözni.
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