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V 
Vázlatban terjesztem erdélyi róm. 

kat. középtanodáink szervezetéről 

szóló véleményemet a t. olvasó mél

tánylása alá; mert meg vagyok győ

ződve, hogy tanodáink rendezését 

illetőleg elégségesnek tartja a fő

elvekre való utalást. A kivitelt az 

illető tanári testületek buzgó el

járására bizhatni, melyek abban — 

bizton hiszem — Magyarország ta

nodáihoz alkalmazkodni hazafias 

kötelmöknek tartandják. 
Kolozsvártt 1861-ki jul. 15. 





miként rendezeudök az erdélyi rom. 
kall), kőzéptanodák ? 

i. 
Minekelőtte a fünirt  kérdés megoldása körül 

igénytelen véleményemet röviden — mert inkább 
eszmecserét szeretnék e tárgy körül ébreszteni, 
mint megállapított szervezeti javaslattal szolgálni 
— előterjeszteném, szükségesnek tartom azon fő-
elveket kijelölni, melyekből a kiindulást óhajtón», 
melyekre építeni szándokom. 

Honi törvényeink, nevezetesen az A p p r o ba t a, 
Compi la ta 1 része, 1 czíme, 3-ik czikke hazánk 
törvényesen bevett különféle  vallásainak a töké-
letes autonomiát biztosítja. Hő óhajtása tehát min-
den katholikusnak, hogy hasonlólag a többi hit-
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felekezetiekhez maga is egyháza értelmében 
iskoláinak rendezésében autonomiával birjon, füg
getlen legyen. *) 

A katholikus egyház e függetlenségét  Magyar
ország törvényei is biztosítják. (I: 65. II: 11.1486: 
37. 1791: 23. 1791: 26. § 12.).

Erdély katholikusai, kiknek száma a 219 eze
ret meghaladja, csekély kivétellel magyarajkuak, 
alig levén 15 ezernél több másajku. Miből termé
szetesen következik, hogy középtanodáink tan
nyelve a magyar kell hogy legyen, kivévén a sze
benit s a brassóit, hol a tannyelv vegyes, az az: 
német és magyar leend. 

Tanintézeteink magánalapitványuak; katholi
kus jellegükből tehát semmi szin alatt ki nem vet
keztethetők, következőleg nemzetiségekből sem. 

Erdély katholikus egyháza nemcsak az unió 

*) A catholicum Consistorium, mely honi fejedel
meink alatt és azután is 1740-ig létezett, vagy a catho
lica commissio legyen ez autonomia közege, e vita
kérdés az Unió törvényes kimondása után el van döntve, 
Erdélynek valamint fő- ugy semmi más külön kormánya 
már többé nem lehetvén. A közügy iránti érdekeltség föl
ébresztése és ápolása végett mennyiben lehetne és kellene 
iskolaügyeink kezelésében a világiakat is részesíteni: en
nek elhatározása egy jövendő zsinat teendője volna. 
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törvényének következtében, hanem a nyolcz és fél 
százéves életén át folytatott közössége által a ma
gyar egyház kiegészítő része. 

Ezek azon főelvek, melyek jelen véleményem 
tárgyalásánál vezetnek. 

Középtanodáink czélja: a növendékeket; 
nevelni és oktatás utján a felsőbb tu
dományok tanulására előkészíteni. A 
növeldék tehát a buzgó, nagylelkű alapítók ren
delkezése szerint visszaállítandók és szervezendők.*) 

A nevelés czélszerübb kezelése végett az osz
tályrendszer, mennyiben azt az előhaladt kor
szak kívánalmaival egyeztethetni, visszaállítandó 
A gymnasium osztályaiban tehát, melyeknek 
száma hatra redukálandó, a humaniórák és 
reáliák oly modorban sorozandók, hogy azokat 
a négy alsóbb osztályban egy-egy, a két felsőbben 
két-két tanár adja elő, e két utolsóban a huma
niórák egyre, a reáliák másra bízatván. Tanítana 
tehát a hat osztályban nyolcz tanár, kiknek egyike 
egyszersmind igazgató volna és, hogy a szükséges 

*) Ez  nagyobbrészt püspök urunk Haynald Lajos 
ntnlga buzgó, erélyes föllépése nyomán már a mult nyo
masztó rendszer alatt megtörtént. 
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felügyelést  annál lelkismcrctesben kezelhesse, 4—r. 
órányi előadásnál többel nem terheltetnék hetenkint. 

Szerzeteseknél, kik valamely gymnasium veze-
tésével megbizvák, házi viszonyok tekintetéből, az 
igazgatóság a ház főnökségével,  valamint a növelde 
vezetésével egybekötendő. 

3. 
A gymnasium eddigi VII. és VIII. osztálya a 

bölcsészeti folyamat  képezve Lyceiunnak nevezendő. 
Fegyelmi tekintetből a bölcsészeti folyam  ott, hol 
jogfolyam  is létezend, ezzel, hol jogfolyam  nincs, 
a gymnasiummal egybekötendő. Az első eset Ko-
lozsvártt, a másik Csik-Somlyón és Károly-Fejér-
váitt fordulna  elő; e három helyen a bölcsészeti 
folyam  nélkülözhettem Háromszéken egy ipartano-
dával egybekapcsolt gymnasiumnak hat év alatti 
létesítése nemcsak közohajtás hanem közszükség is, 

4. 
Mi a tárgyak, az előadandó tudományok soro-

zatát illeti, erre nézt az idegen tanrendszer há-
rom fő  hibáját kell kikerülnünk; értem: a tár-
gyak sokaságáyali elhalmozást, a nemzetietlenitést 
s a tanidőveli túlterhelést. Az első elöli a köze-
pes tehetségeket, a második rosz hazafiakat  nevel, 
a harmadik egészségi szempontból ártalmas és el-
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öli a magánszorgalmat, elfojtja  a ketlvcncz tudó-
mány iránti hajlamot, mely egyedül képes kitűnő 
szakembereket teremteni. 

A túlterhelés kikerülésére magam is azon vé-
leményen vagyok, miszerint a német nyelv taní-
tása csak alll, a görög nyelvé pedig csak az V. 
osztályban vegye kezdetét. A különböző nyelvtan 
zavarba hozza a tanulót és — minthogy minden 
nyelvnek saját szellemébe csak hosszasb gyakorlat 
által hathatni — felületességre  s bábeli értetlen-
ségre vezet. 

A vallástanra nézt kevésnek tartom a heten-
kinti két órát; azért azokat egygyel szaporítani 
czélszerünek látnám. A bibliai történetet a szent 
föld  földrajzával  s egy kis régiségisniével óhajta-
nám kezdetni, mi a szent történelem könnyebb 
megértésére vezetne és az aziránti, mint a kinyi-
latkoztatás egyik forrása  iránti kegyeletet növelné. 

A magyar nyelv fonalán  kötelező tantárgyul az 
V. osztályban a szónoklat- és a YI-ban a költé-
szettan előadandó. Az első nem csak helyesen 
gondolkodni tanítja a növendéket, hanem alkot-
mányos hazánkban nélkülözhetlen is, mint az al-
kotmány által kijelölt jogok — s kormányzatban 
való részvétel eszköze. A második az ifjúságnak 
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eszményi, nemesítő, korához illő foglalkodása,  a 
tavasznak a virág. 

A latin nyelv segédeszközeiül, a classikusok 
megértésére szolgáló segédtudományokul szolgál-
nak a római és görög régiségtan — és regetan; 
ezek is tehát rendes tantárgyakul előadandók. 

A görög nyelv, melynek terjedelmesb előadása 
a bölcsészeti folyamnak  áthagyandó, a két utolsó 
osztályra szorítandó. 

A földrajz,  hogy tanítása sikeresb legyen, kü-
lön tantárgyul előadandó. A tanoncz felfogására 
nézt czélszerübbnek tartom, ha a földrajz  előadása 
annak lakhelyéből kiindulva fokonkint  halacl az 
általános földrajz  ismertetésére. 

így a történelem tanításában hazánk, tehát Ma-
gyarország története előzze meg a világtörténelmet, 

A természetrajz és természettan némileg a hu-
maniórák közé sorozhatok; előadásuk tehát nem 
csak századunk követelme, hanem a gymnasium 
czéljának is megfelelő.  A természetrajznak keze-
lése azonban inkább nézleti, a természettan nép-
szerű kell hogy legyen a gymnasiumban. 

A mennyiségtan — szám és mértan — nem csak 
mint r e a l c , hanem mint az értelem leggyakor-
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latibb iskolája is, kitűnő figyelmet  érdemel; 
miért előadásának szakadatlannak kell lennie. 

A német nyelvnek szükségességét indokolnom 
felesleges;  mint élő nyelv inkább gyakorlatilag ta-
nítandó. Az elméletet előzzék meg a beszédgya-
korlatok. 

5. 
E tantárgyakat a vázlatilag kiemelt elvek loly-

tán következőleg vélem beosztandóknak: 

a.) Vallástan. 
I. osztályban. A nagy káténak ismétlése, 

illetőleg kiegészítése. 
II. osztályban. A ker. kat. egyház szertar-

tásai és szent szokásai. 
III. osztályban. Palaestina földrajza  és bib-

liai archaeologia. 
IV. osztá lyban. Az ó és új szövetség tör-

ténete. 
V. osztályban. A hittannak és a 
VI. osztályban. Az erkölcstannak terjedel-

mesb előadása. 
b.) Magyar nyelv. 

I. osztályban. Név és igeragozás és a mon-
dattanból az egyszerű mondat elemzése. 
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II. osztályban. Mondattan. 
III. osztályban. A mondattannak ismétlése 

-.mellett a körmondattan. 
IV. osztályban. Irálytan, versmértékek is-

merete. 
V. osztályban. Szónoklattan. 
VI. osztályban. Költészettan. 
A két alsó osztályban a gépies olvasásra 

és beszélésre, a III. és IV. osz tá lyban a sza-
valási 'clţ cl IV. és V. osztályban a fogalmazásra 
különös figyelem  fordítandó,  a mellett, hogy mind-
egyike minden osztályban gyakorlandó. 

c.) Latin nyefr. 
I. osztályban. Alaktan a szabálytalanságok 

és kivételek kizárásával. Az olvasókönyv gyakor-
lati használata mellett szók emlézése és Írásbeli 
gyakorlatok. 

II. osztályban. Az egész alaktan. A többi 
mint az I. osztályban. 

III. osztályban. Latin mondattan. Olvasmá-
nyul Cornelius Nepos. írásbeli gyakorlatok. Szebb 
helyek könyvnélküli megtanulása. 

IV. osztályban. A mondattan ismétlése mel-
lett a syntaxis ornata. Olvasmányul Julius Caesar 
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de bel ' lo g a l l i c o czimü munkája, Ovidius né' 
mely válogatott elcgiái és Phaedrus néhány meséje. 
Mindháromból könyvnélküli megtanulásra a szebb 
helyek és beszédek kiszemelése. írásbeli gyakor-
latok. 

V. osztályban. A nyelvtan alkalmilag foly-
tatandó ismétlése mellett olvasmányul: Livius I. 
könyve s a Hannibál elleni háború; Cicerónak Ca-
tilina ellen, Marcus Marcellus és a maniliusi tör-
vény mellett mondott beszédei; Ovidius metamor-
phosiséből néhárty válogatott rege. Szebb helyek 
emlézése. Latin szónoklat elemei. 

írásbéli gyakorlatok. 
llómai régiségtan. 

VI. osztályban. Virgilius H. és VI. könyve; 
Ovidius Metamorphosiseinek folytatása,  Horatius 
szebb odái. A többi mint az V-ben. 

Hellen és római mythologia. 
Latin költészet elemei. 

d). Hellen nyelv. 
V. osztályban. Eendes alakok tana gyakor-

lati alkalmazással és fordítás.  írásbéli gyakorlatok. 
VI. osztályban. Nyelvtan kiegészítve és a 
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mondattan. Olvasmányul Xenophon Anabasisa vagy 
Homér Hyása. írásbéli gyakorlatok. 

e). Német nyelv. 
III. osztá lyban. A nyelvtanból az alaktan, 

szó és Írásbéli gyakorlatokkal; főtekintet  a sza-
bályos olvasásra. 

IV. osztályban. Mondattan szó- és Írásbéli 
gyakorlatokkal. Kisebb darabok könyvnélküli be-
tanulása és eléadása. 

V. osztályban. Ékesszókötés és helyesírás; 
Írásbéli gyakorlatokkal s szavalással. 

VI. osztályban. Az újabbkori prózai és költői 
remekmüvek nyelvészeti és szépészeti olvasása. 
Többi, mint az V-ben. — Német költészet elemei. 

f).  Mennyiségtan. 
I. o s z t á 1 y b a n. A négy művelet tiszta és 

nevezett számokkal. Közönséges törtek. 
II. o s z t á 1 y ban. Tizedes törtek, viszonyok, ará-

nyok, hármas szabály, mértékek és pénzek ismerete. 
III. osztályban. Társaság és elegyítés sza-

bályai, lánczszámítás, kamatok számítása, algebra 
elemei. 

IV. osztályban. Elsőrangú egyenletek egy 
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ismeretlennel, hatványozás, gyökérvonás, különbö-
ző mennyiségek fogalma. 

V. osztályban. Az algebraból: láncztörtek 
irrationalis mennyiségekkcli műveletek, azok re-
(luctiojával, logarithmusok és azoknak a különbö-
ző műveleteknél való használása. Elsőrangú egyen-
letek több ismeretlennél. 

Mértan a síktanig bezárólag. 
VI. osztályban. Elsőrangú határzatlan e~ 

gyenletek, másodrangú egyenletek egy ismeretlen-
nel, számtani és mértani sorok első képzete. 

Mértanból.: trigonometria plana és solido-
metria. 

g). Termész€trajz. 
II. osztályban. Állattan. 
III. osztályban. Növény- és ásványtan, szem-

léletileg mindkét osztályban. 

b). Természettan. 
IV. o s ztályban. Népszerű természettan, men-

nyi a gyakoribb s nevezetesb tünemények megér-
tésére szükséges. 

i). Földrajz 
I. osztályban. A természeti, politikai és ma-

thematicai földrajz  legszükségesb elemeinek ismét-
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lése, illetőleg kiegészítése mellett Magyarhon és-
társországainak földrajza. 

II. osztályban. Egyetemi politikai földrajz 
természeti és néprajzi ismeretekkel fűszerezve. 

k). Történelem. 
III. osz tá lyban. Honi történelem a mohácsi 

vészig. 
IV. osztályban. Honi történelem a mohácsi 

vésztől le napjainkig. 
V. osztályban. Az ó és középkor részletes 

földrajza  és a világtörténelemből az ó kor. 
VI. osztályban. A közép és új kor. — 
Rendkívüli tárgyaltul előadandók: a szépírás, 

rajz, ének, oláh nyelv és gyinnastika, azon meg-
jegyzéssel, hogy a négy alsóbb osztályra nézt a 
szépírás és rajz a köteles tantárgyak közé soroz* 
hatók, igy idővel a testgyakorlatok is az egész 
gymnasiumban. 

A rendkívüli tantárgyak könnyebb és czélsze-
rübb beoszthatása végett a szeredai és szombati 
délután szünidőnek hagyatván, a tanórák a négy 
alsó osztályban oly formán  rendezendők, hogy hét-
főn,  kedden, csütörtökön és pénteken délelőtt két 
és délután is két óra legyen a rendes tantárgyak 



— 17 — 

előadási ideje, szeredán és szombaton délelőtt há-
rom óra is lehetvén. 

E négy osztályban, melynek mindegyikében 
csak egy rendes tanár müködendik, a tantárgyak-
nak órákra való beosztása az illető tanárra bi-
zatik. 

A felső  két osztályban a két tanár az igaz-
gatóval együtt alapítandják meg az órafelosztást. 

Az énektanításnál különös figyelem  fordítandó 
az egyházi énekre. 

2 



Tárgy- és órafelosztás 
a 

KÖZÉPTANODÁBAN. 
0 s z t á 1 y o k I. !II. |III.|IV.|V. | VI. össz.sz. 

Rendes tantárgyak Hetenkinti óraszám. 
Hittan. 3 3 3 3 2 3 17 
Magyar nyelv. 3 2 2 2 2 2 13 
Latin nvelv. 8 7 6 5 4 4 34 
Görög nyelv. — — — — 4 4 8 
Kémet nyelv. — — 2 2 2 2 8 
Mennyiségtan. 3 3 3 3 4 4 20 
Földrajz. 3 3 — — — — 6 
Történelem. — — 3 3 4 3 13 
Természetrajz. — 2 2 — — — 4 
Természettan. — — — 3 — — 3 

Összesei). 20 20 21 21 22 22 j 126 
11 e n d k i v ü 1 i 

tárgyak: 
Szépirás. 2 2 2 2 — — 8 
Rajz. 2 2 2 2 — — 8 
Enek. 2 2 2 2 2 2 12 
Oláh nyelv. — 

Összesen. ü ü « * 2 | 28 
Összes órák száma 26 26 27 27 1281 28 | 154 
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A bölcsészeti folyam. 

Nincs barátja a tudományoknak, ki a bölcsészet 
12 év alatti elhanyagolását nem fájlalta volna, és 
nincs szakember, ki arról nem volna meggyőződ
ve, hogy bölcsészet nélkül sem theologiát, sem 
jogot, sem medicinát sikeresen nem tanulhatni. 
Philosophia est mater scientiarum, 
mondja a közmondás. 

A bölcsészeti tanfolyam visszaállításával álta
lános szükségnek, egyetemes közohajtásnak fogunk 
megfelelni. S minthogy e tanfolyamat némileg az 
egyetemben előadatni szokott felsőbb tudományok
ra való előkészítéséül is tekinthetni, a bölcsészeti 
tanulmányokhoz mindazon tudományok terjedel
mesb előadása is sorozandó, melyek a gymnasium
ban taníttattak. 
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Fönnebb ni utaltunk már, miszerint a bölcsé-
szeti folyam  legalább három helyen életbe lépte-
tendő. S minthogy e magasb tudományok csak is 
a szakrendszer alapján kezelhetők sikeresen, a 
tantárgyak előadására legalább három tanár al-
kalmazandó, kik közül egyik a bölcseimi tudomá-
nyokat, a második a reálékat, a harmadik a nyel-
vek irodalmait adná elő, a hittan ott, hol a böl-
csészeti folyam  a jogfoljammal  egybekötve lesz, 
az exhortatorra bízatván. 

Mi már a tárgyakat és azok sorozatát illeti, 
erre nézt a következőket vélem figyelembe  veen-
dőknek : 

1. A hittan már magasb szempontból és rend-
szeresen tárgyalandó; ugyanazért e folyam  első évé-
ben a kinyilatkoztatás kutforrásainak  (szentírás és 
hagyomány) ismeretére, a bibliára és sz. atyák 
munkáira különös figyelem  fordítandó.  Második 
évben az egyházi történelem rendszeres előadása 
zárná be a hittani tanulmányokat, különös tekin-
tettel a magyar egyház történeteire. 

2. A bölcsészet fő  tárgya levén e folyamnak, 
annak előadására első évben hat, második évben 
öt óra szentelendő, ugy, hogy a lélektan, észtan 
és a metaphysica első évben, az erkölcstan, ész-
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jogtan, szépészet és észvallástan a második évben 
adatnék elő. A bölcsészet történelme előadási ide-
jének elhatározása az illető tanárra bízatván. 

3. A magyar irodalom a lehető legszélesb ter-
jedelemben kezelendő, hogy a növendékek ugy a 
magyar irodalom történetének mezején, mint a 
remekmüvek szépészeti kezelésében teljesen otho-
nosok legyenek. 

4. A latin irodalom terén olvasmányul Salustius, 
Cicero, Horatius és Tacitus nehezebb részei is 
választandók, kitűnő figyelemmel  az aesthetikai 
fejtegetésre  és — különösön Cicerónak levelei-
nél — a politikai és bölcsészeti momentumokra. 

5. A hellen irodalom tárgyalása Homeros-, Pia-
tón- és Demosthenesre szorítható, rendkivülileg 
a tragoediák- és Herodot munkáira is terjedvén. 

6. A német irodalom rendkívüli tantárgyul ke-
zelendő. 

7. A természetrajz és természettan azon mérv-
ben tárgyalandó, melyet e tudományok érdeke 
napjainkban követel. Különböző részeiknek rész-
letes beosztása az illető tanárokra bizatik. 

8. A számtan itt inkább csak kiegészítése és 
ismétlése leend az eddig nyert ismereteknek. Ily 
elvek nyomán következőleg alakul a. 
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Tárgy- és órafelosztás. 

O s z t á l y o k I. 
évesek. 

II. 
évesek. 

Tárgyak lletenkinti órasz. összes sz. 
Hittan. 
Egyetemes és magyar 
egyház történelem. 

Bölcsészet. 
Magyar irodalom. 
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Hogy a bölcsészet hallgatói mindenben, mit a 
gymnasiumokban tanultak, tovább gyakorolhassák 
magukat, az ott említett rendkívüli tantárgyak a 
bölcsészeti folyamba  is fölveendők,  hogy minda-
zoknak, kik e művészetekben vagy nyelvekben 
iires órákban kiképzésüket tovább folytatni  óhajt-
ják, alkalom nyujtassék a tanulásra. 










