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Bánnit i s -rnondjunk (L 'nevelői 
oktatásról: az oktatá.s hatása java
?'észt nem a lananyagtól. sem pedig 
a rendszertől, hanem a tunit6 szemé
Iyiségétöt függ . 

WLASSHICH . 

L 

1836-ban kegyetlen iil pusztított a kolera Kolozsvárt. Egy 
nap alatt 50- 60-at vittek ki, bolott csak 24.000 körül állott a 
lakósok száma. Brassai az Urikasinóban vacsorázott. A ki
tiinö és híres orvos dr. Ba.rra, kit a közönség bálványozott 
és halála. után szép síremlékkel tisztelt meg a köztemetöben 
- szintén fö l járt a kaszinó ba. Az orvos elbeszélte a betege
dési és halálozási eseteket, s azzal rendesen eltelt az est. Ad
dig ha llgatta Brassai, hogy egyszer maga is azt álmodta, hogy 
kolerába esett. Egészen beteg lett töle. 

A kolera elragadta az unitárius kollegium kítünö és sze
retett tanárá t, ]\'[olnos Dávidot is. A mély eszű férfiú elvesz
tése igen nagy csapás volt az egyházra és az iskolára. Kriza 
János Berlinben az egyetemen hallotta meg a hírt, Pákéi La
jos ekklesiai gondnoktól. Bánatának jellemző kifejezését adja 
válaszában: Könnyeim sokszor folytak már Tekintetes úr. 
Mióta keblem érzeni kezdett s láttam Státnsunk árva állapot
ját, azon Q;m látnom kellett azt is oly sok ízben, hogy az árvá
nak reményei annyi szép reményei hervadta.k el, s legtöbb
SZÖ r tavasz derlilésével kecsegtettük magunkat. De keserűb
ben sohase folytak, mint a felejthetetlen Molnos és megsirat
hatatJan Ajtai elhaltoknak hallására; mert' keblem már fér
fiasodván, inkább csügg szilárd és a közjót érdeklő vágyakon 
és reményekim, s inkább tudom mérni a veszteségek nagysá
gát, s évekre ható sujtásalt. Adjon aZ Isten tisztelt Molnos 
helyébe olyant, ki oly sikerrel és méltósággal járhasson ki és 
hé 11 nép el őtt, amint őtet reményeink nem sok idő multára 
rajzolták, s eddigi álláspontján oly haszonnal és szilárdsággal 

Dr. Bor" Gy.: Dr. B,.sul S'1II111 ",I,. _ 81 - 4. 
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állani tapHszta ltuk. A szeretett Ajtai helyébe pedig vajha. so· 
kml lépnélle1( azzal a Juelegséggel és buzgósággal.3 

A tanuló ifjús,íg, a kítünő tanár családi kriptájához em
lékoszlopot emeltetett nagy tisztelete és hálás kegyelete jeIéül. 

Az 1836-ik évi veszteségeket a következő téli Főtanácson 
kellett pótolni. Fehruár 5-re (1837) hívták össze II gyűlést. A 
Főtanács első része il gyásznak volt szentelve. A templomban 
búcsúztntták az érdemes püspököt, Körmöczi Jánost. Két be
szédben méltatták érdemeit' és az árván maradott egyház 
veszteségeit. Daniel Elek főgondnok a kicsiny gyiUekezet kö
réből kiragadott két jeles egyházi férfiunkat, Molnos Dávid 
gcnemlis notáriust és Körmöczi János püspö.köt fájlalja. A 
közügyigazgató is (gencralis oratOl") hiányzik. A helyettes, 
Kozma Gergely esperes azzal vigasztalja egyházát, hogy mi
kor a félvihíg nagy szeme a nap elhunyik, az apró csillagok 
tiinnek elő az egek kárpitjiíl1 ragyogni. Reméli, hogy talál
hatunk mi is a nagy testben olyan közhaszonra sziiletett ta
got, kit ismét fejünk ké, piispökiinkké koronázhatunk. 

Marosvásárhelyt számos kíváló egyháztanácsos lakott. A 
nagy távolság miatt nem mehelnek a téli Főtanácsra, de írás
ban kifejezik óhajtásnkat és kérik a Főtanácsot, hogya püs
pökválasztást halasszák a következő zsinatig, ellen ben ta.nál·
nak válasszák meg Brassai Sámuelt vagy rendesnek, vagy ha 
csak helyettesnek is. 

A "vásál'helyi atya.fiak" kívánságait a. Főtanács luéItá
nyolja ugyun, de az egyháznak ily módon való kOl"l1uíny
zását nem tart.ja a törvénnyel egyezönek. Az unitárius egyház 
kormányzása alapjában véve zsinat-presbiteri rendszeren 
nyugodott, de miután kezdet óta volt püspöke és voltak fő
gondnokai, akik választás út.ján nyerték állásukat, alkotmá
npos is volt. A képviselet.i rendszer csak kis mértékben érvé
nyesült. a kebelében. A törvényhozó testület, a Főtamícs tagjai 
jórészt a patronusok, vagyis OlY311 birtokosok voltak, akik a 
kollegium s a püspöki hivatal fönntartásához nagyobb összeg
gel járultak. Ez a rendszer - szorosan véve - csak 1718 
után, vagyis nkkor kezdődött, mikor a kollegiulll és llZ egyház 

s Krizn JiHlOS levele Pákei Lnjoshoz. Berlin, 1886. okt. 20. Egy
házi levé ltúr . 

• 1837 évi FötunlÍ.cs jegyzőkönyve. 
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me(}'mentéséro kell ett tömöriilni. Addig a kolozsvári egyház.. 
köz~ég és a kollegium alapjai, birtokai hordozták a tanítás és 
a püspöki hi vatal költségeit. Ennek ellenében a püspök az 
egyházközség papja is, a tanárok rész int rendes papok, ré
szint kisegítők voltak. A xVIII. százban a világi urak nagy 
befolyáshoz jutottak, mert nagy szolgálatokat tettek, s miután 
Marosvásárhelyt a királyi táblán sokan voltak, érvényesíteni 
igyekeztek befol yásukat, irányítani akarták az egyház kor
mányzását.' Az 1837 évi Főtanács helyesen járt el velök 
szemben, meJ'! különben a szakadás magvát engedte volna 
kikelni. 

A Főtanács a püspökválasztást a közelebbi zsinatra ha
laszt ja. "Püspöki administrator nevezet alatt az ügyek inté
zésével Székely Miklós afia megbizatik." (Főt. jk. 1837.) 

Az E. K. Tanács a tanári szék betöltését is továbbra kí
vánta .halasztani, mintán "a tant.í rgyak amugy is ki vannak 
osztva." - A Főtanács többsége másképpen vélekedett. "A 
mentől eJöbbi betöltését mostani helyzetünkhez képest szük
ségesnek látja." 

Nagy elvi ellentét.ek harca dőlt el ezzel a határozattal. Az 
u. n .. aulikusok féltek BrassaitóL Nem akarták bevenni az 
egyházb.a, mert igen "világiasnak" tartották. Az előbbiek kö
zött némelyek igyekeztek hatást elérni, hogy "nem vol
tak meggyőződve, hogy éppen olyan tudós volna, amilyennek 
elhiresztelték. " 

Szabadelvűsége mia tt többen nem is akarták tanárnak -
írja báró Daniel Gábor főgondnok - de ezeket l egyőzte az 
apám akarata, aki őt nagyra becsülte jeles tulajdonságáért, 
amelytől némely tanáraink elhomályosodásoktól tartottak.' 

A liberálisok győztek. 1837 febr. 8-ik napján "köz meg
egyezésböl az érdekelt professori cathedra betöltésére ifj. 
Brassa i Sámuel afia professornak itteni főiskolánkban elfo
gadtatik." A közmegegyezés csak a Főtanácson jött létre, ele 
ott is csak azért, mert a Brassai hívei többségben volta.' Akik 

A (, Várh,clyi Cousi~tol'iumnHk llev~zték. ,Sok jó származott tőle. 
ke r~sztul'l gymn. IS . V. Ö. Ker. MClgvetó VII. 92 J. 
~ Id. Daniel Gábol' levele 1905 II-5. szerző gyűjtemónyóben. 
1 ;Egy ízben maga Brassa i ezt mondotta: II tnnár-váInsztásko l' 

a 1'1l.uJoritást kevés kivétellel Augustinovich Pálnak köszö ntem, ki 
ped ig llem vo lt kiilönös teki ntettel il'áutam, 
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nem voltak mellette, azzal igyekeztek elégtételt szerezni ma
guknak, hogy gúnyos megjegyzéseket tettek, a nem egyház ias, 
nem js világias, hanem kiHönc em berrc. 

Nagyon éles lehetett az ell entét a két párt között s nagyon 
sokat kellett tűrnie Brassainak, mert 'még 90 éves korában is 
érzékenyen gondol vissza rá. AmiJwl." tanár lettem - mon
dotta a püspök vezetése alatt Ilála ti sztelgő egyháztanácso
soknak - olyan állapotok voltak, hogy az unitáriusok veze
tőinek nagy része a vaskalaposok közé tartozott. Hogy milyen 
liberalis volt a Consistoirum, az kitetszik abbó l, hogy egy ra
kás gyűlésen volt arról szó, hogy mi.lyen legyen az egyenruha, 
amit viselni kell. En erre egyszer azt találtam mondani, hogy 
én bizom a mi Consistoriumunk és· a szabócéh között, semmi 
különbséget nem látok. Az egyik erre azt felelte, hogy revo
l ucionárius vagyok. Annak is néztek ... Volt idö, mikor az 
egyházam vezetőinek barátságával nem dicsekedhettem.' 

Olyan eliitő volt Brassainak mind külső megjelenése, 
mind gondolkozása a tanári és papi emberekétöl, hogy csak
nem újjal mutattak rá i smerősök és idegenek. 

.A haladásért minden vezérnek meg kellett szenvedni. 
Brassainak egyik kítünö kortársa, az angol-unitáriusok büsz
kesége, dr. Martineau hasonló elbánásban részesült, midőn 

theologiai akadémiájul"'a tanán'á választották. Igen liberális
nak tartották vallásos fölfogását és a pbilosophiáját.· 

A tanári állás kőrüli harcban legkevesebb része magának 
Brassainak volt. Ö már biztosította magát az életre, s munka
körével meg volt elégedve. A szerkesztés és az irodalmi mun
kásság egészen kényelmes megélhetést biztosított. Másoknak 
volt okuk ellene harcolni. 

Meg is kiséreltek mindent. Akkor az volt az egybáz gya
korlata, hogyakollegiumban csak felszentelt egyházi ember 
lehetett rendes tanár s amellett olyan, aki járt kü l
földi akadémiákon. Brassainak egyik qualificatioja sem volt 
meg. Mégis az egyháztanácsosok közé azonnal beválasztották 
és a "belső emberek", tehát az egyháziak közé sO l"ozták, do 
"szabad akarat jára hagyták, mi.kor kívánja magát papságra 
felszenteltetni." A legközelebbi papszenteléskOI" nem jeJcnt-

: '(Jnitárius Közlő,!y 1890 134- 35 l. 
Life of Ul'. M.urtlllcau, dr. D111UlIIHmd I. 301 sk. 
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kezett s késöbb sem, m Cl-t az egyház e lőljárói nem sürgették. 
Ű sem kívánta, mert hítta, hogy némelyek ne mszívesen' lát
nák öt, H piispökjelöltek között." 

Brassait tanc'irrá választása nagyon kellemesen lepte meg. 
SzercHe egyházát, ele minden egyébnél jobban szerette a taní
j,íst. A sajtó hatalmát ismert.e és méltányolta, de csak a sze
mélyes hatástól várt igazi és maradandó sikert. 

:Midőn értésére adlák ct választás eredményét, megjelent 
a Főtamícs üJésén és ünnepélyesen megköszönte a beléje he-

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

BRASSAI SÁMUEL 

BfLrabAll ft>stmén3'e 
után 

Iyezett bizalmat. A Fötanács szívesen fogadta Brassai sze
rény föllépését, azonnal föl is kérle, bogy minél hamarabb 
tartsa meg ünnepélyes székfoglalóját." 

A választás hire befutotta a várost. Barátai között nagy 
ü ~'öIll et és megnyugvást okozott, mert ezzel ellenségei kezéből 
kIesett ,IZ a fegyver is, hogy állása nincsen. Egyik tanítványa 

"S . . t .. n~a szavai. Az uuitúriusoknáJ püspökjelöltségre a papi föl-
:szentelt seg egyedüli né lkülözhetlen fölté tel 

"EF·· ·k . . ot. J . 17 p. 
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,.visszaemlékezéseiben" mondja : a varos máJ.' aznap betel t az 
örömhirrel, mindenki figyelemmel kísérte a csaknem orszá
gos kérdés kimenetelét. '.' 

A tanuló ifjúság a Vasárnapi Ujság útján és könyvei ből 

jól i smerte B rassait. Az unitárius kollegium tanulói azonnal 
l<iadták a jelszót: Tisztelj iik meg fáklyás énekkel! Úgy is tör
tént. Megindultunk szép rendben - írja Kőváry László, ak i 
maga is jelen volt - s vonultunk a F arkas-utcába, Csiszár 
esperes házához, a templom melletti szegelet-hflzhoz. Ott la
kott hátul. Rendben állunk. A há rmonia rákezdett, az ifjúság 
gyönyörködtetö fáklyás éneke elhangzott. Végeztével hatal
mas éljent kisér tettiink, de a Brassai bácsi gyertyája, amin t 
neszünket vette, kialudt. A harmonia ismét lejárt. Az éljenzés 
mind hatalmasabb. A harmadik ének és éljenzés is elhangzott, 
a szónokunk, Filep I stván, köhög. K észíti má r akkor is sten
tori hangját. Végiil is r ágyújt s mond hasszú, tüzes üdvözl ő 
beszédet, mit éljenzés fejez be, dc a szoba sötét, sehol senki ... 
Nagy későre az el őszoba törpe, sötét a jtaján egy an tik fő 
nyúlt ki el ől , utána Brassa i bácsi magas, nyulánk al akja, kék 
flanel friskóban, de beszéd helyett elhangzott : J ól éljenek! 
Már ekkor Brassai bácsi sehol sem volt. Volt éljenzés, láttuk , 
ha.llottuk, boldogok voltunk, s kezdődött fényes, termékenyítő 
pályája.13 

.Nemcsak ennyi tör tént . A k ülönben is izgatott tanárok 
és tanácsosok nem hunyhattak szemet. ez el őtt az ifjúsági ki
rohanás előtt. Akik az imént oly aggódva harcoltak a meg
választás ell en, egészen igazolva látták magoka.t. Az ilyen fel
forgató ember bogyan is lehetne tanárnak való. 

A harag ki törése akkor volt legnagyobb, amikor észre
vették, hogy az ifjúság k ivilágította az iskolát. A rector , Szé
kely Sándor , azonnal fölmcnt a kollegium ba, miután sehol
senki t sem kapott, akinek rendelkezbetett volna, maga kez
dette oltogatni a mécseket. A diákságnak lúrül vitték, hogy 
mi történik az iskolában. Diibös oroszlánok módjára roban
tak haza, s ha Filep István exator Székey Sánd ol"Í karon nem 
fogja s oltal mazva az ifjúság közé ki nem vezet i, pórul já rt 
volna. (U. o. U. K özlöny.) 

I~ Gyöngyösi I stvún Unit áTiu s K özlön.lJ III. 12 J. 
u Uni tárius K özlöny III. 44-45 I. 
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E kkor tÖI·tént az is, hogy K elemen Bcnjamin cgy átalng 
8ört kiildött föl a diákságnak, dc nehogy azt mondhassák, 
]100'Y leitták magukat, egy classisba betette s másnap Székely 

b. 
:Mózcs professort felhíván Filep I stván exactor megmutatta 
neki, hogy a hordó tele van e ekkor kihcngcrítették a kolle
gium udvarára s mind egy cseppig kiöntötték a Székely Mó
zes szemeláttára. l. 

Honnan tudta az ifjúság, llli rejlik Bl'ussaibull, hiszen 
még meg scm kezdette volt a tanítást. E z a tüntetés a nemes 
ifjúi ösztön megnyiltakozása volt. Ez a szellem hatalma a 
szellemek fölött. A körühnények, meg az emherek is kedvez
tek az ifjús,íg ösztönének. Az ifjúság a liberalisok zászlóvÍvöje 
volt. A városon úgy korteskedtek a választás előtt, mint kép
viselő választáskol' szokás. Minden követ megmozgatottak, tc
hát a fényes győzel em az ők győzelmük volt. 

A caslllo tagjai, de különösen báró Wesselényi Miklós 
föltünö módon nyilvánították tetszésüket a választás felöl. 
Ezt mondotta : "Ti büszkék lehettek Brassaitokra. Sokan el
pet'elnők, ha lehetne Től etek , de mégis csak ott van ő a maga 
helyén . Valóban lestük, mit tesztek. Most látjuk, hogy első 
helyre méltók vagytok. lS 

Kriza J ános a berlini egyetemről írja: T. Brassa i úr 
megválasztásán nagyon örvendek , azon áldás folyama, mely 
az idvezült Molnos l elkéből oly bőven áradott főiskolfmkra, 
hála az égnek, nem szakadt félbe, hanem ifjúi lelkesedéssel 
fog tovább is ömledezni. 'G 

II. 

1 837-től 1848 végéig az unitáriusok kolozsvári kollegiuma, 
hosszú történcte negyedik korszakának utolsó föl vonását élte. 
Az első a fejedelmi kegy fényében tündökölt 1566-tól kezdve 
röv id tíz évig. Ezalatt európai hírű külföldi tudósok lesznek 
tanára i: P áleolog Jakab, Erasmus János, Sommer János . 

• 14 Filep Istvá n beszélte el Benczédi Gergelynek, aki a tanárok-
rol ~é8Zi!lt nagybecsü a dat-gyűjteményében jegyezte föl. K. i. a 
csulad bIrtokában. 

It. GYÖ l1b'.yösi István Emlékeim Unit. Közl. III. 22 Iap. 

I 
HI Kriza levele Pákei I .. ajosboz Berlin, 1837 márt. 19. Egyházi 

cvéUár. 

- 87 .-

• 



-
• • 

Egyenletes tovább fejlödését az cg'yházban Dávid Fe-
renc elítéltetése miatt keletkezett, be l ső meghasonláson k ívi\l , 
<.l. .iezsuiták KolozsváITa. telepedése zavarta . Azután a. pl'otes
tans fejedehnek alatt az "új versenytárs", a református kolle-

, g ium lllellett, ha nem is vett nagyobb lendületet, e'lég cgyf>TI 
leles léptekkel halad'va teljesített.e föladatát. A XVH. száz 
vége és a XVIII eleje végleges elpusztulással fenyegette. A 
katholikus reactio E rdélyben ekkor kezdette diadalai!. Ah 
uni táriusok látszólag egyezség alapjftn , de tény leg a katonai 
erővel támogatot t nYOlmísnak engedve, átadták az óvá ri kolle
giumot, most F erencz-rendiek zárdáját (középkor i épü let 1430 
felírással). A Főtéri , most plébánia épületeket, melyeket saját 
pénzükön vásárol tak, alakították új iskolává. Innen 17l6-han 
kiverték fegyveres erővel a tanulókat és taná rokat. I gy végző- -
dött a másadik. 

• 

A harmadik korszak a ha jléktalanság sanyaru 90 eszten
deje. Kezdődik 17l6-han és tart 1806-ig . E kkorra lett készen 
fl most már ,,"égi kollégiu.m." A hosszú 90 esztendő ala!! Sa
játkezüleg, vesszőből font, viskókban u. n. kamrákban tanul 
tak és laktak. 

. Az új épiiletben a r égi r endszer foly tat ja ha rcát, az új 
szellemmel, 1837-ig, midőn az ú j szellem vezére, Brassai ke
zébe veszi a lobogót és el ső föllépésével megfujj a a ri adót. " 

Az egyház szabálya szerint a papnak a szószéken kellett 
beköszönteni, mielőn új hivatal ába lépett. A föl szentelt tanár, 
aki egyszersmind p,lP is, r enelesen szószéki beköszöntővel fog
lalta el tanári székét is. Brassai, aki nem volt fölszentelt pap, 
a tan.széket ~og-Jal ja el. Ez már az iskola ünnepe a kollegium 
clísztermében, cle nem kisebb szabású ün nep. A kollegium 
clíszterme olyan , mint egy kis imaterem. Szószék emelkedik 
egyik oszlopa mellett. Tele van pa"dokkal a közönség számára. 

11 A latin iskola hatásának s tehát há Ll'ányának jelzésére szol· 
gáljOll J akab Eleknek nehány SOr v isszaeml ékezése : "Mi még la ti 
llul tanultunk mindent, úgy is beszéltü nk. E tény ben vaJ Hnd e lbú
sító v an ránk s meggy alázó nemzetü nkl'c nézve. Idegen és ho lt 
nye lv bilincsét v iselni száza dokon át s érette II nemzet gén iusuH ::.; 
gO lldoJkoz6 ~ l elkét megvetlli, lesújtó érzés ! ' .. 1830~35 el őtt oz is
kohli gyakorlatok készítésekor lati n szótú:raka f . syno ny must P oh -, 
antheust . Thesau rus cl"U dionis Scho lllsticat. Novus li ngvae et 
cruditionis l'omnnae thepantris c. mű vek e t h asználtu k." . 
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il lagas, J\Cskeny barokk ablakai egészen a. templomi ablakok 
utcínz;atn. ünnepi hangulat ébresztésé re alkalmu s minden. 

Brassai beköszönW ünnepére lü va talos a város közöl1-
:;égc. Az e l ő készitö egyházi 'Tanács számit a. kiil sö vendégek 
fij lös SZcl mc1l'a , kik között urihölgyek is többen va nn ak. Bl'as
~a i t hallani kívcUlják nütanítványai , azoknak rokonsága és sok 
, ,. 
l s mel'OSC. 

A R. Consisloriunl ,,0. már beá llott diligentia tekintetéből 
'2iikségesnek lát.ja, bogy il beiktatás a közelebbi martiusi hó
nap 2-án az osko]a nagy nudito l'iumában véghez vitessék dél
elötti 10 órakor, amikor is a beiktaló és beköszöntö beszédek 
n netalán felesen megjel en endő hallgatók tekintetéél'!. ezennel 
t il J'tassana k magyal' nyelven. " J 8 

lll[ég be sem lépett, ime már is 1l1eg van fi hatása. A nem
zeti-nyel v és nemzeti-érzés követelésének engedni kénytelen a 
holt latin nyelv szolgálatában álló elöljáróság. Brassait a hi s
tória tnnélrává választották. Brass,ú, az író nlál' többször be
bizonyította , hogya histol'iával tisztában van, annyira, min t 
hánnelyik ta nár. A "tan ításban pedig mester tud lenni. Mester 
volt II példaadásban is. Midőn az eg~házi tanács, a tanár~ány 
és a pénzsziikség miatt panaszkodott, Brassai már első belé
pésekor megnyitja erszényét s fülajánl 60 ezüst renes forintot 
egy akadémiám küldendő ifjú költségére, 

Brassai székfoglaló értekezésével úgy mutatkozik be, 
mint tudós és a philosophus szemével látó historikus. "A lii s
tor ia a népek és nemzetek nyilvános életének képe - mondja. 
- Az embernek igazi, úgyszólván önludatnélküli bomályos 
érzéseit tisztán sejtett indi viduaJílásrn emelve, ezt élVne! fe
jezi ki. A népek éHe is ennek megfelelőleg, akkor kezd fejleni, 

, m időn HZ egyesek elszór!, sokszor ell enséges érdekei egy köz
éJ'dekbcn, ogy társasági rendszerben, egy statusban, egy ha-
zában egyesülnek." 

Az én az ember. Az egyén, az ~lIa m. Csak öntudatos, egy 
célt ismerö és arra tijrek vö egyének összessége teremt nemze
jpt, hazát és államot tehá t sem n feo'yver, sem az uralkodói , o, 
iinkény, hanem az ünkéntmegnyilatkozó lé lek. ~1jclön az egye
sek íg'Y f'ggyé olvadnak, akkor nyer igazi je'Jentöség'ct a fl'an-

"E" 'I( 'I' 'k ' . . . • .J v. 40 p. 1837. 
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eül. mondás, j'etat c'est moi (az ország én vag'yok) . Akkol', 
tlI11ikol' a fejedele))) az országnak, tehát az egyesek ÖSSzes sé
gének mcgtcstesiilése. 

Brassai nem a. fl'<:l"I1 Ci a császár zsarnoki önteltségét látja 
e szavnkban, hanem azt a. lélektani igazs,Í,got és az ebből szár
mazó erkölcsi erőt, hogy csak az üntudatl'a emelkedett és uün
den részt összpontosítani és irányítani tudó én szabja meg az 
egyének és az állammá tömörült egyeseknek is a jellcméLHI 

Mi it nemzeti individuálitás kifejezése1 Kérdi Brassai a 
székfoglalóbml. "Az emberre, annál inkább embertömegekre 
- feleli - ritbín hatnak elvont eszmék és ezek soha sem 
hosszasan. Képzet, érzéki látmány, őt közelérdeklő tárgyak
hozi indulat, buzgóság kell neki, mi öt állandóIng elfoglalja, 
okoskodásának szilárd alapul, tetteinek egyfelől vezércsiJla
guI, másfelől rugó-ösztönö l szolgáljon. A társasági r endszer 
elvont eszméinek is egy látható öltözet kell." 

E beszéd az erkölcsi erő s az ember szelle'nli fönségének 
méltatása. Szerinte csak az a történelmi tanítás bír értékkel, 
amely a lelket eszmékkel táplálja. 

Ebben a beszédben a vallásos ember is megnyilatkozik . 
Ö a bibliát tartja az ó-kori népek "egyetl en eredeti munkájá
nak." Ezt a merev tételt később módosította, midőn a kiilön
Liiző vallások föltárt forrásaival megismerkedett, de már ak, 
kol' k.ifejezte, hogya bibliá t ;'1 extenso nem tartja historiai 
értékünek, melt a "csudatételek karakterével van felruházva." 

Becses jellemzését adja, kítünően ta híló vonásokban a gö
rög, római, a közép és újkori hi storikusok mmlkájának. 

• 
A székfoglalót az Enlélyi H Ú'adó sz(íkszavuan, de figyel-

met keltően ismerteti . "Ezen tudós beszéd el nem fogult he
lyes ítélettel összekapcsolt széles olvasottságot bizonyított s 
azt a nlinclenl'ang u és kiilönböző vallá su számos hallgatók 
köztetszése követte." Kevés kihagyással szó szerint közli. Az 
új tanárt bemutatta s az alkalma t méltatta Dmliel Elek fő· 

19 A XX·ik száz vilúgháborúja örökre tnnulságos bizonyságot 
t.esz amellett, hogy a becsület es, tiszta és önzetlen közcélt az ál
lamnak minden polgára fölisme ri, átérzi, magáévá teszi és azért 
t'letét i s, vagyonát is he roiku s önmegtagadással kész fölá ldozni. A 
magyaro k pé ldája c~,t iga zolja. 
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"·ondnok. A 'L. iJlféxút és ti lill1tíri Iwl' lll'véhl'll -':lék -ly f-:(tndol' 
~ 

i~·iI'L.g·:di" I'ngn dl a. rs iidv()zij l lC'. , , 

01.":111 Il iigy vo ll m~ ,if'jli :o::íg !clkC':-.:edé-:-ip. Itog;y a h,,'il<la tüs 
IIl1l11kií,iiíhil ll is rr:-:zt kív.í n v('nni . . A f'ií ld yá s tiint etór.;l:icl nem 
Í'rf ék he. A r,í ld Yiík rl~nyé\' l'l liintettek kirC'I~. R 1I11.'g i ~ lakol· 
lak llIi.d tn. Y olt IlHís IlIúdjn iti il lll l'gny il:1tlwz}l:·mnk . 

A mHsod jk t iintph~:-: m;íl'cius 3-ill ';) vo ll li:iHí7.\ I . l;; kkol' 
I(-pelt ('JőSZÜ l' u lanlt' l'l' lIlbl'. Szónoknak fii lkért6k Gedi) Lúsz l"" 
j('k's ifj út, n Gcdö Józ~('f ludós kiillyvgyíí;jlü ri lll , /I" ilj ll 
:lzok l.;:özó 1arfozoH, nkil.;: :-;z(,I'C'!tek ilZ il'oda'!o!l1rmd f'oglnlk . . z. 
ni. Az önk6pzökii rl)(' Jl ~ il. k.in(loH Hem pl//J-z."if' hk;;lI yvbt' l, t'-ztÍ
IlH)H jeiét ndl n lu rl:ísunnk éti j ('hctl:3ég'0 Iwk. 

ücdő J"lInlll1 '" ol'iiJiút kés,ítcll. A 19 lt' l;cs oltl nll'll 1,,1''' .. 
jedö IIIl1nk;í h;1Il n :'-7.(.l1 ok fölvollullntjn ;\ v ibí g- lIi slol'ill l:-i~\n l (' ~ 

H'yl'ira"' k lIIinden lW Vl'Zpll's('bb SZP!'l"'p lö;jét. ) f,jír:lií l tv,o knH :l 1l 
j IId:í ti I és olvnsoft srígot hll1u:;;ító munl'1lj:íból ft Hl'flSS:ri ' ze lll é~ 
lyP l'e és :1Z i:.-kolií I'~ vona t kozó részeket ól'rkll\('s lI1C'p;i S III l' 1'11 i: 

"SzéliíZ\I(' V;Hl h:h:ít. a hal íté letek fell ege, nz aknd á lyok 
tcngcl'PJl pilrtl'n é l,t ii nk, pnrtl'n: h O?:y :l tlldomií nyo k 'zent ::>z()
vét Jl ('kétö l iíllA ngolt !'él'fiíli k Ól'iinld)(' iidvi)züljiik. 1\ tD';ívilk 
I'iirgpjc:'gétöl vi hal'zot! lxírlo::> Idizv61e1l1 éllY megró z~g('(l v(' 
végre a rény (l' réIlY) fiá hoz eskii dö tt éR llOSS"'Ú {'j;j utHll , viil't 
llnpot hozolI o~kolil nk egörl'. S Il) i.ih sugu l'Ilit pl l'oy;lIlt ürüll1 lfH,'1 
ii tlviizlendök n. Inll/8 'zebb fény inek hí! g-yű l'Il/"k éh l'z ~oh"j
Il/nk . Lud()Il/ :í " yo~ szomjl/T1k cnyhiill(·él'l. 

A léll'k h'P;l:3íWhb gyiilTlli lcRC il hlclOlníl ny, ( ''''(\1'\ (\ I'éll y hé
l yrg'(\z nz t'Whnla dHS emberévé, kifo;jti nz é lei' ll1:1th ('~ i ~án nk 
nzon pl'ou lélll ii;j:í,I, nmi é r! ,zli1 e l'liink S njrtt sZ(' I'cpc l nyÍl ji , 
hogy az ~Rzv ilfl g' f::z inll C' l yén, mint. GUl' iclJ n t. n. szeTl vNl ély<'k 
III ii Ilcl Y"n, csoi!:í Ijn nnj, , , , 

l,; ncoll' 'r r'ki nfpfps Ur! n;,,·y Illc .. rbC'C:::li ilhct('f lt' 1I vi:'-7.oll)' ", '" 
m inlwt a", Ön taníftl i p:í ly :íj:íhoz, ('7.('1'\ ViR:r.olly nnk a tyj:! n ftl -
dOllHí ny, Hnyja n 1H'IllC'Rcnél'zés, H pz(·k oly hí nrzok, IIIt'lyd, 
minkrf v:í lhnt a flall <Irányba lÍl neolt-ak S liinf'zo lnndnal< 11 ' 1.\ 
tJl'lIo",. 'F'og'ndja 1..'1 :1 ' I\'l<intetcs U I', :-:zivii nk fis",t" híllgolnUíL 
l Ti zl'h 'g'l1 i n0m tud unk , s tcrvünk foi incs 6l'dúllIC' i t r16 so!'ol II i 
irl \:1 l'ni , :IZ érde m SZOlJO l' lI é lkiil i:4 nnnl1k 1l'1l1l'ftdancl. 

On t·1üfti ink :-;zt·pWt l('ll. Mii Önért fl ldozll nk, s (':r.PH á ldo
zal , IlI i ni i l Hz iil ~i f l Hzii lii ftilwz, ugy 'I;íneo lll lld IlIi ll kt ' j il '1\· ldJl-
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ll'tcs Urho:-: . S m i i;;I,crctC'tt. bilní..tailll ü l' vendjU nk , hugy osko· 
Ii.ÍJlkra is allwllllHzható az ann y i csclpá.s után Széche nyi azon 
mondata: ,.Bol'unl dcrii." 

IlT. 

1837 feb l'uár 2-án belépett B rn.ss;ü Sá muel {aml !' az uni
t{i!'ius ,koTIegiuIII fal ai k()zé. Szék('ly Sclndol' lllC'ghn tál'ozá sa 
szerint: ,,~L'ö rténctek, fiildJ cirnt és jclötan ki;zoktatója" lett. 
rrnnclrsliga o l ső évében cl'onologiclt és historüít tanított. 

A kollC'gium még UráJlyJag fia.tnl épület, de vas l'ostély 
Iya l védett szül< ab lakai, sötét fo lyosói és nchézkes boltozatai, 
zárda hatását tették az idegenrc. A tanuló ifjl. ságnak kcvés 
panasza volt ell one, mert a l'ég'i v iszonyok110z mél'ten fényes
nek lehetctt mondani. A lakószohákban ha ki sebbel, 9- 10-ig, 
ha nagyobbak 20-22 tanu lót is bezsufoltak. A magas fa 
rlgyak alá, alacsony ' nkarü;:ás" al só ágyat toltak be, melyet a 
tanulók maguk készítettek a városon sa ját költségiikön . Ha 
mindenik tan ul ónak 'volt széke - bizony II szegényeknek az 
scm volt - a szoba kiizepét elfoglaló szé les asztal mellé ültek 
tanulni . Akiknek széke nem volt, vng'y a hídájára, vagy az 
ágyára. ült. Egy kis lábol' éjjeli képét mulatták . Az asztal kö
zepén egy vngy két, pislogó faggyúgyertya halvány fénye 
mellet t tanulgattak. 

Ha a nagy-csengety ü jelt adott a lcfekvés l"c, ncm volt ta 
nácsos f öl riasztani öket, mel't az egész szoba ág'gyal volt bOR 
lepve. }'~[ég .ura -is volt eset; hogy két kisebb fiú cg'y ágyban 
alud ott. 

A tantel"mck is csak távolról feleltck meg a közoHntás és 
il. közegészség követeléseinek . Föl szel'elés l'ö1. tancszközökl'öl 
II mai felfogás 'szerint, nem is lehet beszéln i. Nyomtatott tan
könyv csak cl vétve, egy-két tál"gyból volt. A többit a tanárok 
elöndása utá n jegyezték a tanu16k. Sivárabb, ki nosabb 1sko
hízást" alig lehet elképzclni . Az ifj ús,íg lelkét gúzsba facsal"ták 
il. lcgbl'utálisabb bevezetéssel az anyanye"lv eltiltásával s cbry 
érthetetl en s él"telmetlen kihalt nyelvnek,,, latinnak tüzzel
vassal az ag'y ba tömésével. Az :ifjúság ]elkét semmi olyan 
táplálék nem ]'özelíte!te meg, "m iuöl é l etel"őt nyerhelelt vol
na . J1Jz :l Z iskola a te:-3 i és lélek börtöne. Vigasztnlii st abbnn 
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scm tnhllunk, hogy az összes cl'délyii skolák cSUK ilyenek vol
tak, mert az unitárius kollégjum képe nemcsak az övé, hanem 
luindcll olyan iskoláé, an1cly a. megelőző száz csztcDclöben ke
Jet kezett s mégis mindenik más volt. Külön zárda, ha protes-

. táns volt is. Az országokat k inai falak zárták el egymástól. 
Magának élt és féltékenyen óvta mindenét. Napoleon átszá
guldott az egész vén Európán és ez j~l lett a jövőre! 

Milyen az iskola, olyan volt az ifjúság is. A régi szoká
sok: a diákéletet kedvesen jellemzö, de a tanulásnak, a míve
] ődésnek kevésbbé kedvező szokások és fogások, teljes erőben 
és hatalomha.n uralkodtak. Absolutizmus jeUemezte a kor
mányzást, anarchiára való hajlandóság az ifjúságot. Az az 
erőszak ban kereste hatalmát, ez pedig a ledé ,.életben és a tör
vény kijátszásában. De az, sokkal human usabb volt, ez sokkal 
tisztességesebb, szelidebb és jó,'ava lóbb, mint kiilcsöniisen 
egymásról hitték. . 

• Brassai föllépése az ifjúság éJetében fordulatot, II tan-
ügyben reformot jelentett. Az eddig féktelennek tartott ifjú
ság, mely a deákcsinyekben ta lálta örömét, Beassai személyé
nek varázsló hatása aJatt ünnepi ruhát ölt. A legpajkosabb 
deák is kihuzza a kabátja újjá ból és eldobja a rövid botot 
(gerundium), mellyel harci kalandokat szokott vívni a hos
tábak, mészáros legények vagy ka tonák ell en, Az új embert, 
kit hüébö] nagy humanistának ismert, vál lára veszi és szere
tete pálmájával ékes íti fül. KÖl'ül rajongja, mert beaka,'ja bi
zonyítni, hogy új é.1etrc vágyik . Az újkor szellemiÍ l'amlatába 
akar bejutni és erre alkalmas vezél'l1ek tal'tja Brassa it. 

Az újjásziiletés lehetőségét biztosította az is, bogy K'riza 
J ános, a már ismert nevlí ifjú -költő ugyanazon év nyanin 
hazaél'kezett Németországból. 

Az ifjúság Krizát egészen magáénak tal'totta, mert Szent
iványi Mihály és kítünő társai mellett, Krizának köszön'e, 
hogy az iskol a rideg falai közéjelkiélet költözött b8, az l~::::: · 
ban megalkotott önképzőkörrel. Az ifjúság tehetségese l,}, tng
jai il'odalomi mllllkásságukat Bl'assaivnl egyideji.ileg Kezdet· 
ték meg a maguk szük körében, de nem natás né}ki.il, sőt re
ményt táplálva. A kettős batás alatt annyiJ'" fölhátO l'oc1 nak, 
hogy máI' a következö 1838-ban megbatározzák a nyilvános
":Jg elébe kilépést. A házi lapjokban megjelent dolgozatok 
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összegyűjtését és a, Rcrnény c. zsebkönyv szerkm;ztését K.riz3. 
Jáhos felügyelete és vezetése alatt, Csongvai Kf;1rO]Y ús lIa· 
jós János mag ukra vállalják. Sok viszontagság után, a cenzu
rával folytatott nehéz harcot is meghal'colva, 1839-ben meg
jelent a R e'mény, hogy "egy szebb korszakát kezeljék meg írói 
a költöi literaturának Mindenesetre pedig az oly szűk esz
közű, csekély móuu, de annállelkesebb vezérletli kolozsvári 
Unitárium CoJlégiumé marad a dicsöség, miszerint el ső volt, 
mely annyi szép erőt ébreszte és központosita a literatum 
egyik legfontosabb és hatóbb ága ily szerencsés mívelésére s 
Magyarország nyelvcsinosító haladása fokára emelkedvén, 
Erdélyt oly igen követésre méltó példával előzte meg,20 

, IV. 

A tanár Brassai életében mindjárt tanársága kezdetén 
nagy változás állott be. 'ranszéke elfoglalását követő hónap- • 
han atyja meghalt, anyja a már 62 éves asszony, teljesen ma-
gára nem maradhatott a papiháznál, hol amúgy is legfennebb 
félévig lakhatott volna. Fia a temetés után csakhamar beköl
töztette magához Kolozsvár!'a. 

25 évig élt együtt fiú és édesanyja. Kedves és boldog 
együttlét volt, mert a fiú nagyon szerette és becsülte édes 
anyját, ez pedig mint kítűnö gazdasszony megkönnyítette fia 
életét. Egy kis melegséget és otthonias levegöt vitt a ridegnek 
látszó philosophus háztája körül. Nem kellett aprólékos élet
gondokkal is foglalkoznia. Amelett a napi eseményeln'öl szí
vesen elbeszélgettek, mert iL papné szeretett tájékozva lenni. 
Amúgy is nebezen ment ft városi élet kerti és mezei munka 
nélkül. 

A fiú annyira szívén viselte anyja gondját, hogy midőn 
kis tökéjét az egyháznak kölcsönözte, a visszafizetést anyjá
nak rendelte arl'a az esetre, ha ö megtalálna halni. 

Csekély számban fönnmaradt leveleiből látjuk, hogy mi
dőn utazott, szorgalmasan tudósította anyját boi és hogylété
ről. 1844-ben Frankfurtból Nagy Péterhez írt levelét, amely 
botanikus és m'ás tudományos tanulmányai ról szóI, megrnu-

~O rroldy (Schedel) FCl'cncz Figyelmező 1839. 19 szám. 
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tattatja nnyjcinak : "Levelem, nincs miért mondjam, hogy vi-
I A - l H ? l 'ITe e nyam lOZ. -

" A szabadságharcot követő bújdosása alatt anyját Ko
lozsvárt hagyta, de figyelmesen gondoskodott róla. Pestre az 
e l ső kinálkozó alkalommal magával fölvitte. 

. A nagymíveltségű papné általános tisztelethen részesült 
Brassai ismerősei körében, de társaságba ritkán ment. Akik 
fiával együtt látták, azt hitték, hogy férj és feleség, midőn 
Kolozsvár ut~áin sokszor e~ütt sétált a két _ör~g ... Eg~ütt in
dultak el a muzeumkertllakashol, de a hosszu leptu flU mmd
egyre azon vette észre magát, hogy messze hátra hagyta any
ját. Megállott, megvárta, de ismét csak elhagyta s újra meg-

- t '>0 var a.--
Akik házuknál megfordultak, sokszor gyönyörködtek, mi

dőn anyja megszólította: "Samuka törj egy kevés cukrot." Ha 
vendégek voltak, Samuka az asztalnál hűségesen felszolgált. 

1859-ben együtt jöttek vissza Kolozsvárra, s együtt lak
tak a múzeum kertjében az anyjának 1862-ben 'bekövetkezett 
haláláig. 

Hosszú élete utolsó esztendejében betegeskedett. 1862-ben 
szeptember 26-án halt meg.23 

V. 

Brassai elfoglalta a tanszékét, élvezni kezdette a tanítás 
örömeit és bosszúságait, de szerencséje, hogy jövedelme más 
oldalról biztosítva volt, mert fizetéséhez nagyon nehezen ju
tott. Fizetése 300 ezüst forint lett volna, de ebből az első havi 
részletet, ami márciusban illette, csak október 12-én kapta ki, 
s a többi még december 31-én is fizetetlen volt. Nem nagyon 

21 Közölve "Erdélyi Múzeum" 1911 évf. 60 l. 
" Zsakó István kuriai bíró - volt tanítványa - elbeszélése. 
~3 Brassai Sámuel szomorúan jelenti. hogy már néhai édes

anYJa, Koncz Krisztina özv. Brassai Sámuelné életének 87·ik, öz
'fegységének 25-ik évében tized fél hónapig tartó betegsége után 
o ly6 ~l Ó 26-án délután egy órakor végkép el nyugodott. . 

Rult tetemeit folyó hó 28-án 4 órakor kisérjük ki. koporsóJa 

rrfelett m?odandó imádság után, a Múzeum kertéből a Köztemetőbc. 
olozsvart, szeptember 26-án 1862. 

k t 
Az unitárius deákok és belső emberek temető kertjében. (Fe· 

c e P úl-féle kert.) 
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zörgetett a pénzért, mert nel)] vol t J'ászol'ul va. ' D c hiá.ba. is 
zörgetett voln a. med némelykor cgé!=;zen ,, \ircs ,'olt a Hida .'c 

Lakást természetben adtak, ele ö csak II következö tanév
ben (1837- 8) vette igénybe, "a pii spöki bázmí l rendelt szál
hl Sél t" a koll egiummal szemben, a siJ~á tor snrkcln .::! -l Ott vol t 
a Consjstorium gyülés-te l'me, melyet Brassai használ t azzal Ll • 

kikötésse l, hogya gyiíl és napjára köteles voli befü ltetni. 
Fö llépésével a középkori lat in -iskola nyelve egye lőre nem 

vá Hozott meg, mert Ö a ta nítás kül ső fOI'tl1cljában kényteleJl 
volt a lkalmazkodni az iskola szabályállOZ", de megva ttozott az 
iskola szell eme. "Brassai Sámuel fiillépéshel n iskolai vi
szony t>lIuír és tanulók között a boruból fénykona deriilt. Az 
a rideg tekinté ly, mely a régieket körn yezte, ve l'őfényes színt 
öltött, a családiass,ígnak rokonkörét megalkotta. Az "ipse do
llli.ne", "kencl' \ "frater" lesújtó Ill eg'szólítások helyett "bará-
10m", "öcsém", "f'inim H édes hangzásÍi megszólíhl sok n. rég'ibb 
fájó sebeket beheggesztették, az ifjí, keblét ben ső bizalmasság 
meleg érzetével beföltve felbátorított>ík, mint a köriilmények 
kív.:Í.nhlk . ~l'nnáccsal , vigasztalással, védő szeretettel fl folya
modó mi.ndig készen találta." 

Gyöngyös i Tstván , min t érett ifjú, kolozsvári segédlel
kész, a korlá,·s és rajongó ifjú eml ékeibő l szii ,·i Bra ssai fejére 
ezt. H Z ékC's koszorut. Jól esett az jfjaknak , hogy immár meg
érkezett. ]<özéjiik az igazi "Rpiritus r('cto!'." 

Aszi:l l'~lZSi:lgt-ól elern yedett homok si\'ntagjára kii:l ra sztot
la eny hí tő esepje ít a. terlll ékenyítö hull ámoktól földuzzacH 
fo lya m. Föléledett és nőn i kezdett mindcn. Egyszerre olya n 
dús tava Rzosodás állott be, am il yet ncm is reméltek az alig 
tengődő elemek. 

B rassai , min t ava tott sznkemucr, sok old,llu ismereté,·cl 
legeltette és táplálta éhező és szomjuhozó ta nítvány,lit az élet
tudomány. eledelével és italával. 

Ez az ifjtu:;úg a c1assicizmus rideg vá rfnla i köúitt megtn 
nultn n. "szép és elegans laUn nye lve11 " a .Iatin au.ldo l'ok for
más, ~zép mond<í. snit, de S(\ITI Agl"ikoUlvaI 11em volt sznbnd :1 
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mezei éjet kell emes e lőnyeil egybekapcsoIni a stueliozus fog
JaJkouíssHI, scm Aeneis-sel nem szemlélllCtték a barci vagy 
költői életet megfogható és élvezhető képekben. 

Igaz, hogya szöJ]őmível ésl'e és pásztorlásra rá voltak 
kényszerítve saját basinukért, ele kinek jutott eszébe, bogy az 
É nekek Énekét olvastassa veliik a pásztorélet és a mezei ieli! 
megismel'éséél't. 

Kötött volt az ifjúság keze, Jába, lelke, szíve. Rázta bilin
cseit, mert szabaelulni akart. Brassainak a közszellemmel, a 
hagyományokkal és az avult renelszerrel kellett megbarcolni. 

Az iskola kapujának homlokkövébe volt vésve: Musis et 
Virtutibus, de a muzsák közé az erények elvétve, csak nagy
ritkán, térnek be látogatóba. Sokszor panaszol a város, kard
ját csö rteti a katonaság. A tanári ka l' és az egyházi főbatóság 
éveken át vesződik a fékte l enkedő deakság miatt. A törvény 
büntető szigora keveset használ. Új törvényt akarnak alkotni. 

Csak a távolról szemlélő veszi észre, hogy ezek az ifjúi 
kitörések egy új szellemáramlat apró tünetei. Ma már látjuk, 
hogy az ifjúság a maga kis körében ugyan azt műveli, mit a , 
nemzet, a Kárpátok és Ach'ia határai között. E féktelenkedő 
ifjúságért a K ölcseyek, Wesselényiek és Kossuthok felelősek. 

Önképzőkörnek nevezett kis parlament jükben csak úgy 
hangoztatták az alkotmány, népjog és szabadság, szépen csen
gő jelszavait. J rják lapjuk hasábjain a vezető cikkeket, mert 
"ütött az ébredés órája." 

Az ifjúság megértette, minden kinálkozó alkalommal be
bizonyította, hogy ifjúi öszt.öne nem is ösztön, hanem' tisztán . 
látó lelki tehetség, s "merészet és nagyot gondoló" lélek. Bras
sai föllépésével mintha "szülte volna három század" egyszerre 
állott elő az erős, a bátor és minden jóra kész ifjú lelkek se
rege. Nem volt "e kol' méhe meddő", hanem termékeny és ter
mékenyítő . 

Bmssai "az idő teljességében" érkezett, s rátalált a hozzá 
méltó "márciusi ifjúságra." Körüljárt, de nem a csaták láng
pallósávul, hanem tudást, hitet és önbizalmat ébresztő szavai
val és jeleivel. 

K eze alól kerültek ki azok akik férfi korukban nemcsak 
az uni tárius egyháznak, hanem' a nemzeti közművelödésnek is 
előJ álló hal'cosai voltak. Csak nehányat említve : Berde Áron 
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írú, ~zcJ'kcszW, fögillllláziulI1i taár s 11. kolozsvári egyetem e l ső 

rcciora, Kovácsi Antal ki váló pacdn,gogiai szaki ró, az un itá
riuf; cgyJlázi Tunácsnak sok éven át c"l őadója, Jakab Elek tOI'
mél<cny történet író s számos mű mellett Ko lozsvár város Uir
l.énetéllek Írója, Jakah József fői sko l ai taná.r és bonvéd, k i 
ifjan bal t meg, mint menekűlt kiilföldön, Köváry László WI:
ténetí"ó, szerkesztő, Albert Já.nos híres egyházi szónok, Hajú ' 
János miniszteri tanácsos, a Székelye 'ylet a lapító 9lnökc, 
Csegezi László csp res, egyházi író, Danjc) Gábor Jöi'Spán, !o; th. 

Ezek, s még számosan, nemcsak az un-itáriusok kis köré
hen, bane mminden megközeJíthetö té"en "észt kértek, l'észt 
vetLek az ifjú M'agyarol'szág mcgteremtésében, . 

Brassai gzerencséje azon fOl'elu lt meg, hogy el ső föHépésé
vel megnyerte az ifjú ságot magának. Meg tudta győzni ",.rÓI, 
hogy alapos tudás nélkli l scm magának, scm a hazának nem 
lehet hasznára, (j az ifjúság csapongó hevét productiv erőre 
változtatta, A legki sebb erőn ek, a leggyöngé bb tebetségnek is 
tudott olyan lökést adni; hogy a tétl enség állapotából kimo'l~ 
dult S elindult, hogy az élettel szembe nézzen, 

Megéreztette az ifjúsággal, hogy nem abban kell örömét 
talá lnia, hogy az iskol a szabálya it r.thágja és a hiintetést ki
játsza, banem abban, hogy J'ölű lemelkedik a biintetésre érde-
mes, közönséges durvaságokOD, ' 

É szrevétetcc, hogy az iskola nem azért nyújt előnyöket 
és ki váltságokat, hogy az ifjúság a társallalomtú,l kmön sza
l<adjon, vagy afölött éretlen ésszel uralkodni akarjon, hanem 
azé rt, ú'ler t tanul t fejétől és mívelt l elkétől szerénységet, 
li szte·letet és jó példaadást vár'. 

A pihenés és bölcse lkedés idejében, midőn már csak az 
elvek kel foglalkozott, megmagyarázta, hogy a kötelesség jogi 
és nem erkölcsi f01;'alom, ~ragyarázta, hogy tör vényre szükség 
van minden államban s valahol a hatalomnak kell érvényt 
"z~rezni, de hirdette, hogy a köte lesség csökkenti az akaratot 
s a J'~lelősséget elenyész tc ti?' 

J3rassái vaHja, bogy lel kiismerűtbe járó dolog nemzedé· 
kek fejlödését avatatlan kezektől szerkesztett törvényekke l 
kockázlatni.'6 

, 

:Ja Ni'zetc~k ;). va ll fts ehzméj ól"ö] 122 I. 
2t Brdélyi MÚzeU h/' Buklidcs (:8 LuUcl' 1875 5. sz. 
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B rH SSH i nem tartozott semmiféle iskolához, öt nem korlá
iozüík, dc nem is irányítot.ták iskolában szerzett szokások 
Yugy szaoillyok. E gész egyénisége t.iltakozás volt a rideg , zár
da i jeUegii szellem ellen. S zerinte a tanári tekintélyt nem a 
mag<'l s tetej íí kaiHp, sem cl bor otvált arc, sem nem .a vastag 
szemöldök adja, hanem a tiszta tudás, a humanus érzés és az 
építő munka. 

'l'anártá rsaivnl szemben fö!tünö c1önyhez juttatta a kli
IÖlll eges és sajátscig'os 11lóclszcl'c, ami az újság ingerével hatott 
és vonzott. Még lw ncmis lett volna kítünően jó, meglett vol 
nn ez ::'! Z c l,ön ye. 

Ehez hozzájáruit, hogy ö nem az iskolában vivta ki a te
kintélyt, 118nem magával v itte oda, kinek már szlil'kiilni kezd 
bosszú baja és szak>ílu s a magya r 'rudományos akadémia is 
hlgsclg'l'<1 nléHn tja. 

Brassai befolyása alá tudta vonni nemcsak azokat a ta
nulókat, akik tan termébe jártak, hanem az iskolán kívül álló 
önállósodot t ifjakat is. Mindenkivel egyénisége és érdeme 
szerint b,ínt cJ. 

Akiben tehetséget fedezett fölt, azt annak megfelelőleg 
serkentette és segítette. Az írói pályára indítja Kőváry Lász
lót, J ak ub Eleket, Kovácsi Antalt. Nevelői, tanítói, zenei 
vagy művészi pályára segíti azokat, akikben megtalálja. a haj 
lanclÓSiÍgot. Barát, . jóltevő és védelmezö. Egy személyben 
minden, amivel meg lehet hódítani és ki lehet mívelni az if jú-
• t o). I ' sago ,-' 

Kővqry hálásan mondja: "Ajtaja, tárc/íja nyitva á.llt." 
Ezt nem ért ettem, szólt valamelyik az előadás végén, ismét 
megmagya rázta, vag'y utasította , bogy luenjen le hozz~l. 

K ész emberkép kívánta. tanítványait kezéből ct vihígba 
kihocsátani.2 8 

• 
27 Bras a i szenvedélyes füvész volt. Vasáru ap l'c lldesen kü'áu

dult va laho\"'ú, uz erdőre vagy II mezőre. Ilye nkol' n jobb tanujók 
közü~ megszólí toU e!:ryet vag~' kettőt. Gyűjtötte u Virágo t és ál 
hl l} d,!,H n magya l'Ílza tot tartott n ekik. Megte tte azt is, hogy kis 
lll<n:oasztulá t kiviteUe a s6tatérre, estve az óggömböt az UdVUrl'll s 
nz c l'{l e klődöknek huzamos ide ig tnrtottH a z előadús t. 

Amií vészet il'ánti hajlaudóságo t uzzal ébl:esztette, llOgy ~lD1i
kOI' I:l lknlmu i3 d ~1 nl b voJt kitűzve II szinházbHIl, a tanul ókl.l t figyel
mez.~f~t!l. Il, szegényckuck karzati jegyre pénzt nd otl., 

f - h.O V I:lI'Y .Lúsz ló : A száz é1)et élt Dr. Brassai Sá'mud 'pálya· 
ulá ... a és 1mmkái. 17, I S L 

- 99- l' 



• 

IWZÉPISKOLAI TAN"m 

Lapjában, a l' asórnapi U jságban közhilTé tette, hogy a 
keze alatti osztályok taníttatására, mindenkit, ha kedve lesz 
rá, akármely iskolai órán sz ívesen bevezet.29 Nevelési elveit 
eJszórtan igen sokszor kifejtette, dc a.~ unitárius kollégiumi 
ifjúság köréhen követett nevelési elveit tanársága második 
évében érdekesen igazolja : "az emberi szenvelélyeket a társa
ságban kioltani nem lehet és nem is kell, johh tehát el nem 
zárni a megdugult ár vagy a rohanó patak nagyobb dugulá
sait, banem előre csatornákat ásni, melyeken vizei elhúzód
. k " Jana . . . 

öregkori éveiben sokszor fölújította ezt a meggyőződését: 
VUJl egy belső törvényhozó, mely nem egy városnak vagy or
szágnak, hanem az egész em beríségnek szab rendet. Ez a lelki
ismeret. 30 

Az ifjúság Brassai hatása alatt megérezte, hogy most 
már neki is szabad akarni. Merész lépésre határoztá.k magu
kat. Egyenesen a zsinathoz fordultak. Az iskolai rend refor
málását kérték. Kívánták, hogy a fegyelmezés szelidebbé és a 
tanítás korszerűbbé tétessék. 

A középkorból származott gyakorlatok eltörlését vagy 
legaláhb is módosítását kívánták. A togatusok közül minden 
eleákot papságra készülőnek tekintett az iskola s a kolozsvári 
egyházközségben papi szolgálatra köteleztek. A templomba 
egy nagy deáknak s egy kezdőnek (novitius) minden reggel 
el kellett ,járni. Az a pap helyett végezte It reggeli könyöl'
gést, ez az éneklő mellett segédkezett. A predikálásban és orá
lásban még a szűnidők alatt is gyakorolniok kellett ,magukat. 
Reggel 5 órakor föl kellett kehli s rendesen felöltözve, meg
mosakodva a rendruhában (tmiformis) meg kellett jelenni It 

könyörgésen. A templomban nem volt szabad leiihli. F enn
állva énekeltek és hallgatták a beszédet, hogy kénytelenek le
gyenek figyelni.31 A reggeli praecesre, conciora, oratiOl'a It 

novitius deákok voltak kötelesek gyertyát vilmi a saját pén
zök ből. Régebben a "puhlicus novitiusok" is vittek, de most 

~II 1842 év 568 l. 
:10 Nézetek a vallás eszméjéről. 17 1. 

. ~: -A. felügyel ő vagy ell enőr később ü; köteles volt megfigyelni 
cs folJe.lenteni. ha va laki regényt vngy mús könyvet vitt .1 temp
lomba cs olvasott. 
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ezek föl vannak ment.ve, :-3 minthogy egy ik évben (1840) ösz
~zcscn cSHk 8 togatus novitius volt, ezek elértek ann yi ked
vezményt, lJogy a pl'ofessol'ok elébe nem ők vitték, hanem "az 
oslwJa cass,íj,í ból vétetett gyertya." ]\{inthogy a felsőbb osztá
lyok thcologiájút télen 6- 7-ig, nyáron 5- 6-ig tartották, sok 
gye rt yát elégettek." A deák ok csekély jövedelme amúgy is 
ycszcdeJembell forgott, mert mincleUllemü szabálytalanságért, 
V~lgy pénz, vagy elzárá s büntetéssel sújtották öket. A bünte
tést elsöfokon az ellenőr vagy a főnök, második fokon az is
kolai esküdtszék és utolsó fokon az I gazgatóság szabta ki. Az 
egyházi főhatósághoz (E. K. 'rilnács) testiil ctileg vagy töme
gesen folya modni. vagy az ítélet ellen fölfolyamodni , nem 
yolt megengech ·c. Mindezeket sérelmesnek találták. Orvoslást 
kértek. 

A tan ügy terén is bang'oztatták kívánságaikat. A bosszú
m nyú ló 9 éves tanfoly",n helyett 8 évest kértek, ami azt jelen
tette, hogya 4 évre terjedő bölcsészeti s egyben theologiai 
kurzus 4 helyett 3 éves legyen. Kívánták, hogya theologusok
nak il hazai törvényeket is tanítsák. 

A ta niigyi reformok r endre mind meg valósultak. Elő
ször a gimnazium újra szervezése. Később, 1847-ben, külön 
ní lasztotlák a papságra késziilöl<et, szervezték II "Papnevelő 
intézetet." 1848-ban föhílJították '" jogi tanszéket. A nagy 
nemzeti föllendiil és és a nemes ver seny hatása alatt Récliger 
Károly lelkes hazafi és buzgó egyh,íztag, illapín'ány t tett a 
jogi tanszékre.33 

Az ifjúság kíváns,ígai között szerepelt a zenének és ének
nek rendszeres tan ítása. Sem kielégítő, sem helyes nem volt, 
hogya fnnulók maguk fogadjanak tanítót, ba yalamely mÍÍ
vészi, vagy esztétikai tál'g'yat tanulni akartak. Brassai segít
s~gével az összhangzatos ének, részben a zene tanulása is fok
rol-fok ra haladott. A középiskolai oktatásban sem az éneket 
és zenét, sem II rajzot nem tartották lényeges kiegészítő tan
hl l'gynak a ]egÍljahb időkig.34 

~2 I gazgatóság jegyzőkÖll V '"l'e 1840 28. p. 
:J.'I Az új ta nszék a nemzeti harc alatt megsziiut. 

188 :1\ Az u nitá,rh1s fögy mnásiumb,,1 11 HZ el ső rendes 1"a jztau~rt 
J·bell "lZ elso rendes zene és é nektal1ítót 1912-be n alkahnazták. 

I .. ~z i.f:i ü8Í1g g ondol,ko ,:<Ísi, t e]őnyösen jelle!llZi az, a z e l jánís l~k. 
l Og: :, 1840-ben az a la pl tvany bó l kapo tt 12 fOl'lJl t segel:r t OChl adtak 
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.Az ifjúság kérését a zsinat nem yebette figyelembe. mert 
felettes hatósága kikerüléeéYeI nyújtotta be, de az ifjúságot 
ez a ,-ísszautasítás nem hangolta le'- mert ugyanaz a zsinat 
megválasztotta Brassait igazgatónak. 

Az 183S-ik esztendő igen nevez-etes Brassai tanári pályá
ján. Egy esztendei tanárkodása után az unitárius egyházban 
általános elismerés é tisztelet" övezte körül. Az ifjúság bá
muh'a tisztelte, az egyháztagok büszkén tekintenek rá, mint 
új idő és új szellem kezdeményezőjére . 

183S-ban kellett betölteni az üresedéFben levő püspöki 
széket. A Tordára angusztus 8-ára összegyül t z_inat a szokolt
nál is népesebb volt. de az intézők jón"k látták még növehü a 
számot. Egyszerre 2 új tanácsost választanak. A tanácsosok 
száma korlátlan. A választás a jelenvoltak szavazatán fordult 
meg, mert az E . K . Tanács csak arra nézve tett előterjesztést. 
hogy hányat kell választani. Jelölés, ,agy minösítés nem volt. 

Az E. K. Tanács jónak látta egy reform-javaslatot is ter
jeszteni elö a tanárság minösítésére. Eddig csak fölszentel t 
pap lehetett g imnáziumi tanár és csak felszentelt egyén volt 
piispökké választható. ) [ost az egyház kimondotta, hogy 
Brassai Samueltöl nem követeli a fölszentelést. l\'ehogy a 
püspökválasztásnál hiba essék, elö veszik az egyház régi tör
vényes intézkedését, és fölolvassák : "Csupán fölszentelt pa
pokból választható püspök és - és határozza a zsinat - azon 
régi gyakorlat mellett jelen egyházi tanács is megmarad. 35 

Ezt az intézkedést megértelte Brassai, meg harátai . Bras
sait barátai elöre figyelmeztették. hogya püspökségre szá
míthat, de szükséges fölszenteltetni magát. Brassai kitért a 
nagyon megtisztelö bizalom elöl azzal, hogy .,saját körülmé
nyeit és más személyi yiszonyokat figyelembe ,é ,-e, nem 
szenteltette föl magát." Késöbb, 1846-ban, az egyházi Főható
ság átlátta, hogy nem volt heh'es Brassaival kiv-ételt tenni . 
Az E . Fötanács fölhívja, hogy" szenteltesse föl magát. "Re
mélvén , hogy Brassai magát papi felszentelés alá adja . a
lamelyik zsinat alkalmáyal fel fogja szenteltetn i." A Fötn-

~rabsain3:!< . . ~e1"lllészettani eszközök szerzésére. 
c\""bl"'n gyuJ~ott.ek az egyházköz~égben 12 ful"intot. 
az f'gybázkozseg nénztál'ába a jándékozták . 

.. 1838 év i zsinat 6 jk. pont. 
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l1;í CH ji;vöro vOJl<.Ill\O~6 Iag .I '(\ nde'li , hogy II li IIdc nki fcl sZéJ\ tt' l
jp:o<sl'k . dc k ésöhh :;cm hn ;jtoUn vf·gre.:!il 

A pLi:-;pijk séggl'] jill'Ó sol szori sJt,ónoklií s bizon yéí l'fl IWIII 

1('11, vo lna ül yél'c J3 1 'u~s(ünak , elc clh a lúroz;.Í súban a magn. éH 
;I Z ('g'y"h.lz hékéjc iráJ1ti hn.,ilan d6:-;cí g V(>zűtlc. 'rudia, hogy "IIIr\ 

!'iok, nJdJ.. öt am{JI)'Y ji') nem szívest'n Htthík az cgyhá7. 'kijz
pon j já bim, nagyon szám í tolt cl k cl p ii Rpö1<ségl'c, 801< ll ch z('ségel 
gö rdíh tct nélwk lJt,j.l bn . .Jobhan S7.crrU,,· C'g'yházát, mini ön
rIlilg';-Ít , s Il1cgrn r.IJ'Hdoti ül núrnal<, v " gy is C'Hogadtn tiHzlc'l ű i lö l 
a;t,t az elégtételt, ll ogy mcgválas7. toHcík ig;lí~gntónak 

'Még ezzel scm voH be fejezve n zs inati bryíí lés s7.cmély i ré
' "e, A pi.i ~pükk é vá la"zlolt Székc ly :M iklós cgyh iizi l'iijcgy7.ö 
vol j. Ii cl yébe Pg'y hiJz i féijC'gyzöncl, 11leg'n"ka rták vá 1 aszian i 
I3r<l ssai1'. "I tt már 0 lym1 erővel lly il vii nult n, k iizóha:j" hogy fl 

I ii l'\,én y t ismét e l ő l<c ll cit vcnn i, ~ nímulnlni , hogy cRal, 1',,1-
,"on Ici t cgyén lehet főjegyző, De fl lijbh~égn ck ez ncm voll 
elég. Ok l'agaszkodtul< a B I':ls~'Sai JII egvríl:1 s tzásához. ]~I'rc máj' 
m('l'I'szó laH a zsinut színe elött Brn sstli és "je lenti, mj szrr il1t 
részé ről scmllli séJ'clmérú nom c~nék , ha Rz intén OC'n cJ',-di s 
nolu l'iusl1ak nem v(:l la szhll1ák "ifj, sőt vá lasztását nem i f; k i-
vánju." 

, 

VI " , 

A lnná rilélsziim ú:jból esijkkcnl, m crt a pii spijkl<é ",t
lU RZlolt Székely M iJdós lú"gyujt l( i kell ctt os"lnni, 13nl Hsa i 
l'gé~/.en új tárgY;Jk, éj mcU~ezi s és phi sicn. innítását vállnHa 
magán!. ]844 szcplcmbp!',ig fl, 'Imafhczi s, p hi sjca és :rd mcLicn. 
taná ,'a" volt, ] 842-bcn Mvelte a latin p hilologiat, 1845-hcn "a 
ti Rz ta mathes ist, gco nwtl'iat és jus lla t ura-'ct" tanítja. 

Bmssainak n cmcsak a lanítás ból k el lelt ki ven nic ;lZ 

ol'ol'izlim l'észt, hanem' az egyház ),orm[myzúsáhó'l is. ]}Itcki nt
vc attól, am it az h'odalomlJall a taniigyél't do"lgozott, az egy-

, 

B6 KI)vács'i An t a l, M il< ó Lőrin c"" B c nczéll y OCI'I:(!Iy trJlJ~rok 
l1( ' UI l:iwn tellctt.ék I'ö l llJ t) g'ulwt. :Miutún II OlOoJoghl 1,1 1-ty mnHS1l1.IIJ 

t?1 J847-ben kiHön vídasztaiott é$ 1859-ben sze rveztetett CZ,;J~ J!~ 
h;zkedés ö nmagátó l 'ha tál yát vcsz'íteiLc. dc esük az 1882- ik ('VI kp
z<.: pi skol ai or szágos törvén y é letbe lépésé ve l I;zün t meg. Ezu .fl~'1 
n~a l ' II lanú l'i oklevél .dllpjá n vúl;\sztja HZ egyh úz a tal1árt, lI ll'Üt
I'IU~ vullásuak közül. 
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ház mindjárt kezdetben pénzügyi jeg~-zön('k alkalmazta . 
nzután kön~"Thlrnoknak . A köny-y tárnok az unitárius egyh"lz; 
könyvárusa is yolt. Az egyb zi kiadnínyokat ö kezelte. Ö áru· 
sította . ö számolt el fl befolyó pénzekI·öl. ElUlél is toyábh 
Illent. fl fizikai szertárt sa játjából szerelte föl és az egyháznak 
ajándékozta . 

. Igazgatói működését azzal kezeli . hogya történelem taní· 
tá s.:1t toyábbnt is llwgtartja. nehog)- fönnl1kndás legyen. Ű is. 
a többi tanár is. ingyen teljesí tette a ",lllalt nwnkát. hogy' a 
pénz az akadémi<ira menő ifjaknak maradjon . 

Az új igazgató a tanulókból lett tanítókba .• a classis 
preceptorokba" helyezte bizalmát. E zek rész int már is tan ít· 
nÍJlvai Yoltak. de akikkel nem találkozott az osztál,ban. azok 

• • 

is szívesen memek yédő szárnya i alá. Kérték és \"Úrták. hogy 
hlllítyányajyá fogadja. mert éretzék. hogy a legnagyobb kj. 
Hintetés, ha Brassai ellátja tanácscsal és utasítelssal. 

Bizonyos borzongás. talán ' mondhatnók. szent félelem 
fogta el ezeket a nagy diákokat. akik az ifjúság előtt olyan 
nagy tekintély t éh'eztek, hogy rendes köriilmén~:ek között. az 
igazgatóéYal sem cserélték yolna el. Am de a tudás mérleg· 
serpenyöjébe nem szíyesen áll bele az ifjú. Brassai!, mint tu
dóst. mindenkj ridegnek. csipkelődőnek. g únyosnak ismerte. 

A tanulóból lett tanitók kellemesen csalódtak. Brassai 
• 

nem az igazgatói tekintéllyel. hanem a jószÍ\'ű barát elözé· 
keny készségével fogaclta és \'ollZotta öket magához. Brassai n 
tanítók tanítója és nevelöje lett. Aki tuclott figyelni . akart 
tenni és talllUn i. az a Brassai em bere lett. Egész életében 
érezte és élvezte barátságát, jóságát. 

Az unitárius kollégilunban a paedagogal'cba sc.ígot föl állí
toth'k. Az új !amÍ!'. Kriza volt. az első névleges, aki az ifjúság 
között \'égezte az építő munkát, de ezalatt is. s l&!l· töl kezdn 
mindig, Brassai yolt 1:1 tényleges. aki rnag~í.t ICrizát is be"onta 
hizalma. és szeretete körébe. Ezalatt az új cím alatt a neL·e/ö· 
! (l1Iárság új functioja rejl ik. Olyan egyénre volt szlikség az 
iskolában. aki \'állalkozott arra . bogy az ifjú",,~o t megköze· 
líti. barátja , tanácsadója lesz. A paedagogarcba minden ta
nuló nevelö.tanítója. aki hmítja nekik a paedagogiát. ele egy· 
llCll é főképen. a tanító ifjak - az osztály tanítók - ellenőre. 
kioktatója, fegyelmezöje. Ö gondosko(]jk ~rról , bogya tnníhl" 
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üSHzlwngzatos, céltuda tos és sikeres legyen. Ö biztosítja, hog'y 
a l<lllítók és h1l1Ulók megértsék egymást, bizalommal és szcl'e
t!-lttel vOInódjanak cg)' rnáshoz. A pacdagogarchaság eszméje 
13ra ssaitól sZl:l rrrw zott, az ö célját szolg'álta, mert így az egy 
Brassai helyett 5- 6 kis Brassa i végezte <lz iskolai nnmkát, 
akiJ\: késő vénségökben is mindig hcl.lával és kegyelettel eml é
keztek meg a nagy és jóság'os nevel ő l'ől , kinek tudások java
részét, jellemük sziJchclse:lgát köszönték. 

Nemcsak az osztá ly tanítók, ~lanem a. magántanítók (pI'HC
ueptol'ok) eljárását is szabályoz hí k. 

Nevelés és oktatás-töl'ténelmi nézőpontból is fontos az 
intézkedés szövege: A magán-tan ító tanítványának egy napi
rendet szab ki, melybe óránként legyen feljegyezve annak' 
egész napi magányos és nyilvános tanítási foglala tossága, 
valamint a tantárgyak rendszeres órái . Ezen napil'end egyik 
példányát a paedagogal'chához beadja, másikat ágya felébe 
függeszti, aminek naponkénti pontos teljesítését eszközli illő 
büntetés terhe alatt. 11- 12-ig s 6- 7-ig tartja a kamarai (í~y 
ncvezték a lakószobákat) tanítást, hogy azon ic1őben a paeda
gogal'cha a szobákat járváll, a tanítá s-módot rneghallgathnssa, 
szükséges utasításokat adhasson, 

A magános tan ító, l eckétől mentes órákon, tanítványa 
nyilvános óráit meglátogatja, hogy az ottani tanításl'endc1el 
megismerkedjék. Aki ezt megteszi, mindig fclfrja nevét ;1 
köztanítók kezénél álló jegyzőkönyvbe, mely ic1őközileg is a 
paedagogarcbahoz, mihelyt kivántatiJ<, kiac1atik. 

A korbáccsal, pálcával, vesszővel vagy akármely iitöcsz
közeli testi büntetések megszlintettettelc "A 2:; bot udvari 
'legényeknek való." "A plagát lomtárba 1\011 dobni." 

Az i fjúságnak sZLvesen engedett ott, ahol elvi vagy Il1clS 
akac1áll yal nem találkozot!. Helyesebbnek találta, ha a fel
söbh osztályosok engedély mellett dohányoz nak, amenny it tet
R:t. ik, mintha. tilalom ell enére titokhan dohányoztak, amikor az 
l'lIenörzést kijátszhatták. Azzal tartott, hogy a testi egészség
hOll nem esik akkora. 1{{l'r , lnint a lelki épségben.37 

A hUlUlók és Brassa i között gyor san kifej l ődött szolwtlan 

3' A régi iskohd sza bályok az öltözködésre és a l'uházü tr<l na
grobb gondot fOI'dí tottHk, mint a jclle mk épzé.He. Bnl ssll~ el!en
sc'ge volt m iIHJen copfnak, m inden u nifol'misnak. N em sZtI111lalta 
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vj~ZOJ] } - karhlrsai S elk'n fdei n;leménye ::3zC'l'int - ]"ilránl 
\'011" tamíri tekint élYJ]('k. 

.... \. tanítní.ny úgy vélekedik. h ogy Bl':l:5S;li ).ha ta lmas h~ 

mll' és igilzg'ató , 'olt. H atn lm<1 11('1ll il ~ZigOl'(l fenyíték. kor
bács. pénzbün tetés lÜlszniilcí~cíban ~ll1t. az akkor i nyers idők 
sze rint; hanem széles tlldomállyilba ll. bölcs tnpinfatáb'ln. ön
tudatos lelk iislllpl'eti jÓsclgliban . jóra késziilt és el szánt sz i
hird Hkarahíban S ezeket végreha jtó elodc1zhatntl.ul tm' llllöi
ben ,H3S 

Az ignzgahís nelll yolt könnyÍÍ dolog. Brassai nz ifjúság
gal sZ(;\l'encsésen el tudott bánni . k az l\löljcíróiyal többször 
nkaclt baja. A c1eákok il szépmíí\'é8zet ]1'<1nfi hC'\' liletil.kben il 

színlJázba. kívcllüa k járni . Az igazg';:dó a maga hatúsa. kÖl'ébell 
mege l1gedhette, lllegis C' l1 o-edtC', hog'Y L e l1ch 'a yné elöndúsait 
(1839-ben) megnézzék . Ez m ég n~m Idt volna baj . ele a deá
kok többet is tettek: pénzt gyiíjtöttek. amily gyih 'üt vás,írol
tnk és azt, mint tiszteletük és hóelolatllk jeIét, II nagy m(h'ész
nÖI",k <Ít: is aelllí k. A szép ki s hintetés n em man1Clt t itokban . 
)[egtllelta az egyház fögondnoka Daniel E lek is. Levelet írt 
Brassainak, mint ig :1 zgatú nak és intette. hogy tartson rendet. 

)[ás "admonitioban" i s volt része. Mikor a p his iku és 

nz atil b gombjait. n e m yjzsg-ú lt a ~l lIlcute csntt ját, söt ill. öw·t sem 
t.<l lá1 t n é.letbevúgó is k ola i fö l szel'e l é~n ek . 

Az uni túrius deAkok eg~~ eIlJ'uháj }l : Sötét szed e rjes té l'digél'ö 
Illagyarkn . csi n os, de nem g<UdHg k észüleitel: öv. fekete. sötét. 
\'ag Y,e l'ösen szürke pan hl llón nadl'~lg'. sötét színíi VHg'Y fekete lújbi 
( me ll~ny) . f ek e te CS iZIlI H. III a tn"' m' f ekete k ~ll:1 P. fekete Jl~' ~lk l'il nd ó. 
] 842 {'v i 46 sz, zsi nati lwtározaL 

.. Kolozsvá rt az én f el osztá b ' u d cilkkoromblHI - ídn blllitvilll ya 
Vm'ga Zsigmond - 1842-töl "848-if}' az en'ész co lle .... iullli il'J'úsú'" e lött . l" t f I B ", e", .... ~ I gy un ~ !"assa i úr, mint egy l'é li s fe n, ki mind ent tud ~ n rö-
l S~f) l.~ n ,k, ,~ót tcw á rlál's u ina k i ~ vezúl'e. üfmutnf"ójn. kit selllmifé le 
l.n ~lkodf's~l b(>n m e,!!fngni. meg-g-ú(o lni nem lf' h f'l." .. A z ö ko m o h ", de 
C;' l e l~ k. frISS. gon~l (ll~ozúsa, sok fóle esz lll ék~e l tö mött f('je - bi ~IHtó 
Jósag,!!~ l :' l llngo ket szem e, bi z~l l m;ls Ol'Cá:i~I, m illdi g de l' ü lt bnlll 
l,~k ;l, k~sse .:'liobeseu l}u hnl'ó. de tiS7.1"Úll é dheW l1 ye lvczefe. CI'C):S jesU 
", :s lelkI e l'?,t..It1Ute:~~O llIa,tri.lS 1I 1ukja, l c'csün::rő hosszt, ludn és még 
loss~a bh. 1 ~lll! feJe r e va li sz.nkáhl - lTli ndezek nlv llléItÓS{I .... O~ 
JJ<dl' l<ll'chHlI S iekinté lyt sze l'zettek lleki h n • .,.y ',k', o"t":11 ' -. ..... 1 .. 
V'l r , l II ti. - ól - b ' ' .... . . d ;1 , 1 ~IllCI C 
l ' ~~ ,Hl0 " .a , ,Illeg: Hmulla. s ne ll lCSHk fun ú I' Lúl's;li, h u nort! 1" 1-
(\l1el l ~ "esock ta ltnk. a ll VP I'S és DHikns knll eu-i II III i 'il'i ú ~ :l' '' I ' 

Stnnd i! l l.o tf me!! el őtte, Il Pl! ugy \'<d ~; lll i·grön/..:'(> i ii k é .. t :ú:-,I<'- I,'l't If! 
vci ke-fehe le róluk n hibilt . " ~ . o VICC(-'I -

:18 G-yön g-yössy l stvitll 1?-mléli ei'lllbül, Egy l1l iu;;i k I:tll íl v:'" " , 
:;(l 1l 1 6~Ul n yHlltkozik. ~ h ll ~ 
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m.lIhc::d:s 1,1 Ilítcís<-l,v<.l J rn cgbizták, semmi I'clszc l'elóR nern volt 
célsze rií. A la lllilóknak padoka t, <lZ ablalwkra elzá ró táblákat 
készíltcleH, dc lnCl' t el őre nem kérte k i a ha.tóság cng'edé1yét, 
az igazgat óság fucltúra a.dtn, jegyzökönyvében föJjegyezte, 
llOgy "még snját költségén sem szabad engedély nélk iil igazí
ülsoknt tClUl]." 

E ll enfelei szívesen okoztak Brassainak J<ell emetlensége
ket. ~en híD e1'l'e vezeth ető v issza, hog y mielőn két éves ig'azga
tó_i míiködése véget ért, nem választották üjra, hanem csak 
évek mulva . F öl is lép tek ellene. A z E. K. 'l'anács előt t bevá
dolták, hog y nem tank önyvből tnnit. ICövetelték, hogy ad jon 
lankön yvet az ifjnk kezébe. Még azt is mondogatták, hogy 
"írnn. ta'l(m, ele maga sem tud, hol is tanult '" Brassai a vá 
c1nha nelll fele lt semmit, de az ifjú ság megtud!a, hogy fol y 
va lami [lZ E. IC. ~rnnácsban. "Összegyííltek, nagy lármát csap
tak, pnsqui ll usokat csináltak s hány ták át . a gyülés-tereD1 
ucl vanh'u, Az igazgató, Székely n1:ózes, megjelent az ifjak kö
zött, hogy lecsi ll ap ítsa, de ezek egy véd iratot ny újto[(nk át, 
mely ben kijelent ik, hogy ha Brassai megy, a deákság is 
megy,H 

Midőn a. Ta nácshan a védöiratot kezdették felolvnsn i, 
• 

Brassai hi r telen fel szökve, kezéhe vette írása it, összegy(ÍJ've 
zschre vágta: "engem senki se védjen" , szólt s kiment a gyíi
l éshő l. De hi zony megvédték öt F ejér Má rton és ü rmös i ügy
véd urak, úgy, hogy r óla töhbé szó scm halJ szatt, sőt nem
sokúra (J84:J) újra megválasztották jgazgatónnk.":lO 

VII. 

A tanításhan azt az elj,írást ]'övette, amelyet hosszú éle
tében irt szám talan ki sebb és nagyobb dolgozatában lanka
da tla n It i !trrtássa I hi I'clctett , s a ill ódszer ,.ől szóló akadém ia i 
értelwzésében tudományos alakba önt ve a. lIl ag:yar }{özoktaüls 
alapkövóül letett. Először ismerjük meg gyakorlati eljánlsát. 
nf ikol' megjelent tan íh /ányni el őtt, a tantárg'y főbb anyng'cl! 
e lőad ta, rámu tatott a tárgy kül önböző irányú vonatkozásaira 
é~ fi gyeltetett hasznosságára. ~riko l' az e-! őa chlst elvégezte 
egyik jobh tanu lót fölRZólította, hogy mondja cl, :lmi t ]-wllott 

" V z · 1 ' 1 tt I ' g~l ~S lgJ HO Il ( l , , 
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é~ érl elt. BJ'a~sH i kijavította s cgy gyengébb ta nulóva l mon
chlf hl el. Tgy ment végig HZ egész tál'gyon. ]{özbe-közbe mcg
v ilcíg ította az új hl l'gyat il. már ismerttel. "lCevesct, jól és las
san .u E z \'olt ta llításán~\k és módszerének alaptétele. Ezt aján 
Jotta lInz igazi tanrendszer s iJwl'es és idves jclsza.vának." E zt 
gyakorolta giulI1c.lzUÜJ"Ii tanár korá.ban . A z cmhcl'i elme nem 
sz ivacs. A tudományt nem lehet tö lcsérczni az agyba. A ta
nultnk megemésztésére idő kell. 

A tanulókkal jegyzetet készíttetett. A jobbak az egész 
tanévi ,myagot leírlák I smétl éskor Brnssa i bekérle a jegyze
teket, ft hiln\kat aláhúzta s u jobbakéból ki jav ittattn. 

Az ő módszere szerint, aki komol yan akal' t tanulni, jól 
megértette és megtanulta a tárgyat már a lecl,c-ól'ál1. A rossz, 
han yag és könnyebllü tanujók nagyon keveset tudt~k a tá l'
gya iból. Az ilyenekkel nem sokat tÖl'ődött. 

"Altalában - hja ·Varga Zs. - a c1eákok nagyon meg 
voltak elégedve cl Brassa i. tanításáva1.4 0 

~fidőn készületlenül kel'iil tek a keze alá - Íl'ja iel . Daniel 
Gábor, - gya k l'<111 mondta ; magok ke\'esebbet tudnak, mint 
<lZ al sóbb osztálybel iek. A vizsga elött meg azt mondotta : 
magok közül egyik sem érdemclné meg az emincntiát, dc az 

• 
osztály becsületéért mégis ulegadom.41 

Tgmm volt. Az ö tanítványai k(jziil kevés vagy talán cgy 
sem esett ej, ell enben ritka időszak dicsekedhetik oly sok 
kiváló férfiúval, mint a. Brassai tizenegy évi tanársága ideje . 

Brassa i tanitá sa egyezett az elm életben és ft gyakorlat
han. ]~gybe hangzott egyéni ség·ével , visszaverödése volt ön
magán szel'zett tapasztal atainak. Ennek tulajdonítható 
hogy olya n magas mértéke volt, s az akkori tan ítás módszeré
től teljesen elütött. Ennek következtében a tanuló ifjúság kö
zött sok jellemző elnevezése szerepelt. Nevezték Sokra tesnek, 
Platónak, Ari sioielesnck, meg· Cicerónnk .. ~2 

tO Gál Lajos kövendi lelk ész levele . 
• 1 Id. D 1:1 niel Gábor ( később báró) levele ]905. fe br. 5. 
4Z Varg a Zs igmond - aki több évig volt BrHs~m i házi segéd je 

- H7.t .. Ill~nd,:i a ~ ~l Ogy I!a t.árt alan hIdományáért, igazságot és e mbe rt 
Sze l·ctn Jósagaert, mIndent csendesen tii rö jellemszi lárdság-áéd 
mÓI! KI· i szt tl Sl1 U~ I~ nevezgett~k . E,gyi k jó ba rátja csa J{ldÜ ban 
~ud <l pestcn a .het cv~s okos ~IS lea ny ka vahlh á nyszol' lllcgláttn. 
~Jedten azza l iu tott cdes anyJu ölébe: ,.1ll ;-1Il1a . itt V~l ll az . ata-
Hizten." , , 
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](étségtcJen, hogy Brassai a tanít<:ls módszerérc magából, 
lelki szükségletei kielégítése alapján jött rá. De bimnyos, 
hegy i ~ lI1 e l'e t(' il nHgy pedagogusokat is. ~{ic1ön az erkölcs 
nevelését helyezte e l őtérbe Herbarlra hivatkozhatott, de Dies
t-cl'veg megerősítette abban, amit atyja vele kezdett s ö nün
den ta nítványával folytatott: az önálló fejlödés e lősegítését. 
I skolai reformjának a lapvető gondolatát, a magya r nyel vű is
kola megtel'emtését, rt nagy Comeniusnál találta llleg s midőn 
a realtudományok fölvételét sürgeti, Apácainak szolgáltat 
elégtéte lt. 

Ilyen vezérkarba lépik be lagtár snak, a magyar közokta
tás dicsősége kivÍvásáért. 

• 

VIII. 

Brassai nemcsak ai ifjúságot, az iskolát is újra akarta 
teremteni. A latin iskola Kora lejárt . Ebből a magyal' nemzet 
immár kin őtt, S ha nem, ki kell emelni. Az i fjú ságot a nemzet 
számára kell nevelni. Az ifjakat öná llóságra és függetlenségre 
kell szoktatni, hogy majd ők azzá tegyék a nemzetet s annak 
n1inden ügyét. 

1840-ben a bölöni zsinat elhatározza, hogy a fel sőbb osz
tá lyokkal minden tá rgy latinul tan ítassék, latin kézi könyv
hől, az iFjúság az iskola falai között la tinul beszéljen. 1841 -
hen a korondi zsinat eltörli az elébbi határozatokat s r endeli, 
hogy minden tál'gyat magyarul tanÍtsana,k szakrendszcl' sze
rint az osztályrendszer helyett. Új tárgyaku] felvesz ik a ma
gyar nyelvtant, Európa s más világrészek földiratát, Erdély, 
l\1agyal'ol'szág és az ó-kol' történelmét, geometl'iáját, rajzot és 
természethistóriá t. 

El ső tekintetre látni lehet, hogy ez a határozat az új 
cm ber új fclfogását juttatta diadalra . Igy csak a korát megha
ladó modem ember, a realis' tudás apostola gondolkozik. 

Brassai az iskolát bárom csoportba tagolja. A három el ső 
(ma elemi) osztályt elnevezi magya?' islrolának. Ez fejezi be 
a családi nevelést. A kezdő tanulót a családtól nem szabad el · 
vúlasztani idegen nyelv tanításával és annál kevésbbé idegon 
nyc'lven hl nitással. A latin nyelvet a magyar iskolából teljc
"'lll k iszol"Ítja s a németet is csak a 3-ikba veszi fül. Az el ső 
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csoporthan csak 1l11:1gy .. u ul lanuljanak s a nyelv szabályaival 
ugy ismerkedjenek meg, hogya kövtekczö csoportban, melyet 
psichologiánall' nevezett, a latin nyelvet gyökeresebben és ál
landóbb, kitCl'jedettebb ismerettel megtanulhassák, mint ed
dig llOsszabb évfolya mok alatt lehetett. 

A harmadik csopo rtot elnevez i Philos01Jhiai fo lyamatnak. 
Ez a terv a 8- 18 éves ifjaknak a tudományos pályára alapos 
e lőkésútésérő! gondoskodik. 'Minden azon fordú l meg, hogya 
tanító tisztában vnn-e a. f'öladatta] és van-e ahoz megíván~ató 
kitarblsa. H a csaJ< arra igyekszik, hogy az óráit kijárja, bogya 
tankönyveket eltan ítsa, csak félig teljesíti kötelességét. Ellen
ben ha tárgyát és a cé lt átlátja, átérzi és azt a tanu16va l is el
sajátitattni kész, akkor az iskola megfel el felaDatának. 

Háromszáz esztendős szokást és hagyományt nem lehet 
egy-két nap alatt k itörölni. Az, aki benne van azt hiszi, hogy 
nem is lehetne el nélküle. A latin iskola. nem egy felekezeté, 
hanem az egész magyal' nemzeté volt. Ez volt a tulajdonkép
peni magyal' nemzeti iskola azok szemében, akik benne éltek. 
A nemzet a törvényhozást latin nyelven gyakorolja. Azt szug
ge l'álja magának, hogy ezzel a kla sszikus ó·korhoz kapcso
lód ik. 

Brassa it semmiféle hagyomány, vagy tekintély nem za
varja ki egyenes ösvényébÖl. Nyersen és élesen megmondja, 
alll it igaznak tart : "megrögzött előítél etbő l nem engedtük, 
hogy II tanulók ajkai, máskép mint csak egy töllük fel nem 
foghatott, holt idegen nyelvedényfalán át nyalogathassák a 
tudományos ismeretek mézét. Ta nta lusi állapotban taftottuk 
öket, mutattuk az eledelt és ita lt, melytő l lelkek gyarapodnék, 
de nem cnged1iik hozzá nyu lni . Jcleje nÜlt' ezen v isszás és az 
egész józan világ által nyi lvánosan kárhoztatott cselekvés 
móddal felhagyni." 

Ilyen megokolással nyújtotta be javaslatát az iskola főha
tóságához. Nem jól szá mított. Nem vütte figyelembe, hogya 

. régi vá"falak közé töltütt törm elék lomha tömegében még az 
ágyú golyója is elsülyed . 

A zsinat 1840-hen sz igol'uan ragaszkod ik a régi l'encl sze l'
h(·z . Dc a szabálynál mindig erősebb volt II közszellem. Ma
gya r?l'szágo,n ~ <;I. mngyal' nyeJ ~ é l e~tfája :immár kezel terebélye
" '(]Il l. A saJlo hatalma, ha heklyoba kötött lábon is, esnk l 1Ö-
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vekcdetL és még a kla ssz ik usok ba l'átuI js kezdették jól érezni 
magukat alatta . Az orsz(:íggyülés künondja, S a kormány is el
rendeli , bogya felsö- és középiskol{ikban lanítsák cl magyar 
nych·ct. 

1841-ben Ll korond i unihll'lus zsinaton a BrHssai terve leg
alább részben \"alóra vált. )1cgbatál'ozbí.k, hogya magyaL' 
nyeh' legyen a tanítás nyelve, ele nem engedték meg, am it 
BrRssai kívánt, bogya fel sőbb osztályokbel ll a latin olvasása 
bÍzassék a tanulók ra, a tanár legfennebb egy órát tartson ve
lök, azért, hogy segítse őket a klasszikusok élvezésében. 

A korondi zsinat érdeme, hogy ezt a haladó lépést meg
tették. Brassai nem volt megelégedve és nem nyugodott meg 
rajta. Cikket írt a Nemzeti Társalkodó-ba . Fölvilágosít ja a 
közönséget, hog y anu II nemzetnek sikerü l és jó, az nekiink 
nem fo:z ükséges, ső t ká ros is. "A nyelvtani szabályok könyvnél
küli, értetlen ta nulása, használata. egy pár latin auctor "pIá
ga" közti exponálása, nebány stylus és exerciium Írása, egy 
kis cu I i naris beszéd .. . la timLl í rt törvénycikkeink értése . . . . 
megérdemli-e, hogy érette életünk legszebb, legreménytelibb 
korából 10- 16 évet feláldozzunk ~ Van-e istentelenebb életpa
zarlás, mint midőn 6- 8 éves gyermeket 2 évig declináltatDak, 
conjugáltatnak, compal'áltatnak, minek megtanulására leg
fönnebb 6 hét elégséges." 

Brassai, mint gyakorlati pedagógus, a latin nyelv tanítá
sát a magyar (anya) nyelv tudására a lapítja és egy tanító ke
zére bízza . Úgy, ahogy most nyolcvan esztendő mulva már 
hivatalosan is gyakorolta t ják. Aki az allya nyelvét érti és 
érczi, az már könnyen tisztába tud jÖlmi egy idegennel is. 
"Nem póto1ja a gyakorl ati tanulmány hiányát n,Yagy csak 
elégtelenségét is semmi clméleti tanulás" - mondja később!' 

A tanításban a szakrendszed kell életbe léptetiIi, de ez is 
csak úgy vezet sikerre, ha olyan tanárok tanítanak, akik a 
tanulót fel tudják vinni mindenik l épcsőfokra. A tanulókból 
rögtönzött tanítóktól nem várt sikert, bármennyire becsülte . . ~ . 
l S JO Igyekezetüket. 

A szakrendszer életbe léptetésével az unitáriusok meg
előzték a többi felekezeteket. Az ekkor letett alapon épült fől 

u ValUUli il fordításról Szépi'1"odalnn' Figyelő 1860 305. 1. 
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il. milgyar középiskolai oktatús tudományos szervézete. Ha 
nüm is vették üU1cn más intézetek, bizonyos, hogy Brassai 
gondoskodott il főolvok ,íltaJános eltol'jcdésél'őJ, százakra mo
nő alkalmi és nlkalmazott fölsz61ah'lsáva.l. 44 

Az egyház vezetőség'ét Brassai szép gondolatai nem hí)
cloltiltták meg. Ezt érzékenyen tapasztalták barátai, midőn 
lá1t,ík, hogy két évi igazgatói miíködése leteltével mást vá
lasztot tak igazga tóvá. 

Brassai taJ1:111 . észre sem vette a. mellőzést, hiszen soha
som volt bőkezübb az üdvös eszmék termeJésében. Még tartott 
n magyar iskola l'efol'málása körüli bÍlzgolkodása,_midöll SÜl'

gebli kezdi a tel'mészettudományok a laposabb tanitását .. Kéri, 
hogy természettani szereket szerezzenek, s mitltán tudja, hogy 

. :lZ egybáznak nincsen rá pénze, sajátjából ajánlja föl a sziik
séges összeget (600 fl'tot) a legelőnyösebb föltételek m~lIett. 
Csak azt köti ki, hogy ha ő megtaJá.lna halni, anyjának fizes
sék a kamatját. Minthogy ez a feltétel nem következett be, a 
kölcsönnek nagyobh I'észéről önként lemondott. Többet is tett. 
Nagyszrunu ismerőse között az egyhá.z pénztárának tekinté
lyes összeget gyiíjtÖtt." 

A Brassa i tervének megfelelően kiemel ték a gymnasiu
Illot abból a szíík keretből, melynek tapasztalati tudományok
hoz vezetö útja neJll, sőt még ösvénye sem volt. 

Nem sokat ·törődik a nehézségekkel. Amit nem tud elérni 

u I. az E. K, 'l\mács fölil'utát n, Képviselőházhoz 1880-ban 
Kel'. Magv. 202. sk. 

~5 1841-ben a phisica és nULthesi s Cl'lssisában új padokat csi
náltatott, az ablakokl'a l'utáblát. 

1842-ben a régi sülőhúz felépítésére 600 Irtot adott kö lcsön oly 
kikötéssel, hogy 3; t~ke után kamatot fizessen az egyház, de tény
l~~ l~gna~~obb reszel e Jengedte a kamatnak is, még a szállítás i 
koltseget lS (42 fl't 39 kr.) hordozta. 

Egy dagoerrotYPl'a gyűjtött 55 fI·tot. 
Berde Aron akadcmitu köItségeil'e 180 ft'tot. 
rrel'mészettani szerekre küJöuböző elIka lommaI 1111 Irtot, a 

könyvtárra 19 rfrtot. 
1843- 1848-ban egy kőztanítóórt fizetett 55 fl,tot . 

.. }842-ben az 5 évre szóló adakozáskol' BrHssai előkelő ismerőse i 
kozoH aláírási ívet kÖl'ö,zött s igen szép credményt ért el. 

Gr· Be,thJen Józs~fne Hallel' Borbála 36, Paget János 60 B,' 
Hu szul' Kuroly 15 ezust hU SZHst írtak HIú, ' . 

1855-ben az egyháznak 100 ertot. 
1861-ben egy tanszékre ]000 frtot. 
J869 -ben egy orgonára 50 ft'tot, 
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<lZ iskolábnl1, annak csinálja a propagandát a sa jtóban. Még 
ennél is továhb megy. 1844-ben külföld re készül "az iskolai 
"ze ,-kezetek tettleges és tapasztalati ismerete öregbítésére." 
Onköltségén a némethon i jeles iskolákat. szándékozik megjár
ni . Miután eJ're oly jclőt szükséges választani, mikor a tanítás 
még folyomatban va n, a k,özvizsgákat elébb a.karja letenni, s 
erre fe lhatalmazást kér. Az E. K. Tanács "a kedvező alkalmat 
használni akarván, a kért engedeimet megadta." 

Brassai 1874-ben Középiskoláink ügyében a tanulmány
útjáról Salamon Ferencnek: K özokta tásunk reformját bírálva 
így emlékezik meg: "Midőn én 1844-ben nehány német gym· 
n"syumot, tanulság kedvéért, meglátogattam, Berlinben egy 
tanárra "kadtam, akinek tanításbeli eljárása ez volt: Matbe
mat.hikai kézikönyv nem volt a tanulónál. A tanítási óra egé
szen kérdezőskűdésbő l állott. A tanár a gyermeket foglalkoz
tatta részint dolgoztatással, r észint élőszóbeli kérdésekkel és 
feleletekkeJ. Az ismeretleneket a tanítvánnyal találtatta ki a 
már i smertekből. É s így végeredményében maga ü'atta meg 
a kézi könyvet. Soha ideált ilyen szépen realizálva nem 
Iáttnm.""'o 

Ennek a külföldi útnak kevés önálló emléke között első
rendű Brassainak egy levele Nagy Péterhez, melyben útját, 
tanu lmányait s i smerőseit felsorolja.47 

Ix. 

Ha az unitárius iskolázás vezetői egyelőre némi ellen· 
áll ást tanusítnak is, kellő időben belátják, hogy Brassai jót 
nkar. Az egyházi Főhatóság II paedagogarcha mellé szervezi a 
nevelésiigyi bizottságat 1842-ben (23 E. K. 'r. sz.).'· 

A hizottság kii l ső tagja i Brassa i hiveiből kerültek ki. 
Ezek voltak a reformokat"pártoló ifjú unitáriusok. 

E bizottságnak föladatává van téve az összes iskolai 
iigyek áttanulmányozása, felii1bírálása, a hiányok pótlásá"a 

. I' te .. kBudapesti Szemle 1874. 397 l. Brassai után alkalmazva 
IC czzu . 

:: Erdélyi Múzeum. Közli Dr. Szabó P éter 1911 évr. 58 60 I. 
. A nevelés ügyi e l ső áll andó bizottsúg e lnöke : Iszlai József 
1;1~ ' k gCM)Jl~kn.ok . )~I,daj ;1 tal.lú~·ok. Ilagyajtui Kovúcs István, Nngy 
-, e. 1 o LOl'lIlcz, Szelll1vanyi Mihály. 
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jHYHsla toK készítése. Az E. !{. fJ.\ lOács a munkakörét kÖl' \'ona
l<l zZD. . l\Iegrendcli, hogy n közép és elemi iskolai oktatásra 
ügyeljen föl, az összes tankönyveket vizsgálja meg. Tegyen 
javaslatot megfelelö tankönyvek készítésére. 

A bizottság buzgalomma~ és teljes odaadással kezd mun
bíJlOZ. J egyzökönyveiböl kitetszik, hogy a nagy föladatokat 
Jllcgakal'ja oldani. 

Először számba veszi a három g imlluzium "taní tás mód
jM." Intézkedik, hogy a kolozsvári professorok tankönyveiket 
mutassák be. Végére jár, hogya tordai, keresztúTi és toroc
kói iskolá k tanítás-módja merulyiben egyezik a kolozsvári" al 
E z a három alg'imnasiuI11 úgy szerepelt, mint a kolozsvári fö
g imnas iulll alsó osztályainak parn llelje. A két elsö öt, a to
rockói kettő, illetöleg három osztályban ta nított. Mindenik a 
maga autonom jogait élvezte eleddig. wlindeniknek vol t igaz
gatója, s az iskola összes tnn- és közigazgatási ügyei az ö vá l
lára nehezedtek. Amilyen ,·olt az igazgató, olyan volt az 
iskola. Az iskola egészen az igazgatóhoz idomult. A tanító 
személyzet a helybeli papon kivülrendesen egy-két köztanító
ból állott, akik papságra készülő i fjá voltak, egy vagy két 
esztendeig tanitottak, azután papok, ,·agy iskol a-mesterek let
tek. Az alg imnázium kis családok csoport ja volt. Ahány lakó
szoba, annyi szobafőnök (hospes) s mellette 2-3 deák. A na
gyobb de,íknak 4-8 tanitványa, a. kisebb tanujókból, akiktöl 
2 forinttól 10 forintig kapott fizetést havonként. AmiJ yen 
módja. vol t " szülőnek, úgy fizetett. A praeceptor köteles volt 
a szegény tanulót ingyen tanítani. 

A déli és estvéli órák nagy részét a leckemondás zajos 
és gépies zene-bonája foglalta el. A jó tanuló hamar szaba
dult, mm"t gyor san "felmondotta a leckét", s azzaJ tovább ál
lott, de a gyengébbek dolga kínos és szánalmas ,"olt, mert a 
praeceptor mindenelron megakarta tanítni. ~Iin thogy pedig 
az agyhoz illő tölcsért nem tahll hlk yo1t ki , a nagyon akarórJ 
zó és kegyetl en haj landóságu p raeceptor gondoskodott segítő 
társról, ami legtöbbször fűzfavessző volt, de a somat -és a ná
da t is beszerezték és a. szegény nebuló rendese n fölorlllózott 
testtel és vérfoltos arccal vált el jóaka rójá tól. A keresztúri és 
kolozsvári iskolának is mindig akadt egy pár olyan magán
tanítója, "kiktől i rtózatta l és félelemmol fordult ol a kezliJn·o 
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bízoH kis tanuló. :M"C'gbI:111ta, hogy iskoláhn v itt ék, meg is szö
kö11 , mihelyt m6dját ej tette. 

Nemcsak rosz, hanelll jó oldala is volt ennek cl dcák
t,ll1ítói rcnd !=<zCl'nek, mort cl. jó cl ec-í.k tnní tvcí nyainnk bará tja, 
\" édőj c, segí töjc, ú1 mu1"ntój~1 , s egész é leté l'e jó embere tudott 

.l enni . 
A lIlagánlanítók jelesei közé ta rtozott Berele Mózsa, a 

Duni ol-f il,k neve lüje . Az egykori ta nítvá nyokkal egész életé
hen fü nla rtotla a szoros összeköttetést. Daniel Gábor főispán
hoz írt levelében leírja. ifj úkori úljánlsnii : ;jól esik szivemnek, 
hogy gyerme kéve ibő l a l Ta emlékszik , hog'y én kora felkelésre, 
tnka l'ékosságn.l lisztlinÖztem. I{ora felkelését, az egyszel'üsé
gét ruhában, ételben, 'ami fájt édes an yjoknak, mil'e én tiszte' 
leltel azt feleJtem, hogy én csak embert aka'm éh 'I/ ev eh,,;, eb
ből -idő'vel k-itelik az ú'r ,is. 19 éves voltam akkor, most, (1876) 
ösz fő ve l sem g'oll c101kozom máskép. rralán jól is van Így,'W 

A nevelésiigyi bizottság tudni a karja, milyen kézikönyv
hiii, mil yen módszer szerin t és mell' órá ban tanítanak. 

A bizot tság figyelme kiterjed az elemi iskohíkra is, B ras
sai n fo rdu l meg nlinden kérdés, O min t paedagoga rcha állítja 
iissze az iskola i könyvek jegyzéké t, ö ad uta s ítást II .könyvek 
hn 8zná lahí. ra . 

A n ~ve l és iigy i bizottság t isztá ba jő II t'ankönyvek hiánylÍ
vn I és gy;! rl óscí.gá va I. Elsörend lí kötelességének ismerj ezeken 
segíteni. 

1844-ben fl n,c'\lelésii gyi bi zottság' Stlg ít ség'éve-' II tantel'vet 
ílj bó l I'cvizió nlci veszi. A z osztá lyokat három csopodra osz
tolt"k. A fe l ső csopor t há rom osztá lya lett a philosophiai, ille
töleg theolog iai cm Sll •. Az al só osztályosok .r-VUT-i ~ cso
porthan mal'n dt-nk, tehát az elemi iskola még mindig bele van 
k<l})Csol va a g iJtlnasiurnba. 

Brn ssa i a l'asárna1Ji· Ujságban. II nyilvá nosság elé bo
csátja az un itá rius iskola tantervét. Ezzel bebizony ítja, hogy 
t ő l e szá"m:1 zott, de nzt is ho~y a közoktatás érdekében nngy 
~ ü ly t helyez l'Cl. Ci O ' o 

' 1 ~~ Berd e 116:1.8n levele bl' '' DU llie l GÚ bnl'!lOz. II Dn nÍe!·c8td lul le-
\ ' l' t ÚI'úbun. ., 

r.o "1 844 évr. 17 sk, I. 'l" udomá,)IY1'cnd. 
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Egy pár főbb vonását érdemes kiemelni, mert Brassai 
iriulyelveit híven tükrözik vissza. 

A nyolc alsó osztályból hármat egészen az elemi, illetőleg 
népiskolai anyaggal lát cl. Olvasás, értelemgyakorlás a főtár
gyai. Ugyanazok amiket a paedagogia is előtérben tart. Ezek 
mellé ál.lítja a természet-historiát. Több irányban igyekszik 
fölvilágosítani a közönséget en'ől a tárgyróL Csak azt akal'ja 
elérni, hogy akis gyermeket is tanítsák nyitott. szemmel járni. 
Brassai azt kívánja, hogy a természeti tárgyakat eredeti sé
gökben, vagy midőn ez nem lehet, képekben mutassák meg a 

• 
gyermekeknek, hogy "ébresszék, gyakorolják figyelmét a tár-
gyak minőségei észrevételében, tehetségét az észrevettek és 
látottak elmondásában." Ezt a· tárgya t Brassai azért veszi fel, 
mivel egyenesen a szemhez, érzékekhez, a képzeleUlez és az ér
telemhez szól, s így minden idegen segédeszköz nélkül lehet 
vizsgálni és tanulni. Ehez hozzá veszi azt is, hogy a minden
napi életben sziintelenül foglalkozik vele a gyermek is. Tudo
mányos nézőpontból fontosnak tartja azért, mert a földmjzra 

-előkészíti a tannlót, s mert "a gondolkodás és értelemgyak0r
latra a természeti tárgyak a legbővebb segédforrást és leg
változatosabb alkalmakat nyujtanak." Ezt Brassai úgy tcr
vezte, hogy a tanító a gyermeket a kéz alá eső tárgyak szem
léltetésével a természet három osztályán (állat, növény 6s ás-o 
vány) átvezeti, anélkül, hogy kézi könyvet használna, amit . 
meg is tilt. 

A II. és III-ik osztályba a latin helyett a magyar nyel
vet veszi föl, de óvást emel a nyelvtan tanítása ellen, "mert 
a gyermek tanulás nélkül is éppen úgy tudja anyanyelvének 
minden gramatikai alapját, mint tanítója." A magyal' nyelv 
tanítása elébe három célt !(íz ki: értelmes olvasást, szabatos 
Írásmódra vezérlést és az idegen nyelvek tanulására előké
szülést, Brassai csak annyit kíván a nyelvtantól, hogy a 
gyermek az egyszerű mondat részeit ismerje meg és tudja 
szerkeszteni. További kívánsága, hogy a gyermek a szó szár
mazására, tehát részeire legyen figyelmessé téve. A régi isko
lával a kapcsolatot fönntartotta azzal, hogy a Comenius há
rom nyelvű Orbis Pictus-át megbagyta, amíg jobbal cseréli ki. 
A mai népiskola bámulatos eredményeket ér el, könnyen és 
rövid idő alatt. Az utóbbi 30 esztendő a"lalt hatványozott volt 
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KöZÉPlSKODAl TANAlI 

a jn ndRs és tökéletesedés1 mert sok jeles paedagogus mlikö
elölt ~gy célra , Midőn a jelen sikerei előtt meghajt juk lobo
gón ka t, tuliljdonképen B l'ussait és az ö korát dicsöítjiik, mert 
;lZ el ső logikus és szakszerű inlJlyítást Brassai, az ö nevelői 
.köre és JCék-könyvtÁr vállalata aelta a magyal' népiskolni s 
jórészben a középiskolai o.ktatásnak. 

~Hil' 1837-ben sürgeti a népiskolai tanítás refonnját. !j l 

Annyira életbevágó eszmét penclit meg a ,,1Iív szorga
lom" furcsn és lI1a érthetetlen cége alatt , hogy jónak látjuk ide 
iktn!ni : a tanítót ellátta!ja fö lddel, a tanulókat melléje rcn-

, elüli, "pmctiC<lI1soknak," K öveteli, hogy ne csak földművelést, 

hanem a kertészetnek mindenik ágát gyakorolják, ismerked
jenek meg a gazdasági IllÍvelés nlinden ágaivaL" Ime II ma 
nHí r nem csak sürgetett, hanem a ministeri r endeletekkel élet
be léptetett gazdaslígi i smétlő iskola ezelőtt 80 évvel! Ez a 
mív-szorgalom! Ez a .,Vnsál"napi Ujság" szerkesztője az 
iskolában. 

Az öt fel sőbb osztály a nyelvek tanulás>íra van utalva, 
Latint és németet tanulnak mindenik osztályban, görög nyel
yet il. 6-8 osztá lyokban, A földrajzot tanítja a. IV-VI, el
lenben a történel met a lY-ben és a YIT-ben, s csak is a hazu it, 
mértant II YII-ben, termé zettant a YIII-han, 

Latin és németnyelv tmlÍtásának okául a. tudományos 
készült séget és a gyakorla!i sziikséget emeli ki, a latint in
kább az el ső, a németet a másik érdekében , 

A nyelv tanítását és tanulását Brassai nem így ter
"űz t e, de eh 'eit a hlJltervben nem tudta keresztiii vinni, Ezek
I'öl lilás helyen lesz alkalmunk szólni , 

Az nnitárius főgilllnázimn terve fe1öleli azok<lt a mód
sze ,'hu,; eh 'eket, melyeket Brassai később 11 "Módszenől" írt 
nkadémiai értekezésében kifejtett, De yun ennek még egy 
igen nevezetes része : a haza bistOl'iáját az alsó és a felső 
(philosophia i) osztályban is taJJíttatja és figyeltet arra. az 
okos eljárásm, melyet az oroszok kövehlCk, akik "a nemzeti 
61'zelem kifejtésére leghatósb eszköznek tartják a. haza histo-...... 
l'lClJClt és ennek hlníhí.sára minden kis és nagy iskolában nem· 

M Valami az iskoláról. Vas. Vjs . 1837 2511. 
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csak igcn nngy, hanem mindeneknél nagyobb gondot ror
d í tnak." 

Brassai érd eme, hogy il Z iskol::í bnn a szakrcncl szer ke
r(l-sziül van víve, (Igy hogy a fe l ső osztályokban il tanárok, 
az ah";ókban i-l. hlnítók csak egyes rokont l:Í rg yakat tanítnak. 
E zt HZ eredmény t Bl.'nssai az unitúrius koll egium érdemének 
1-ula,jclonítja, tehát HZ ijvé, val(jmiJlt az is, hogy most már a ta
nítók á llaJldó jell eglick, mert legal á bb :3- 4 esztendeig tanít
nak, csak azu tán men nrk ki egyhá z i pályára. 

A philosophiai hl/ 'zUS a tuclOlmínyos késziiltség hetet<izö
je, iVtintbogy Erdélyhen nincsen egyetem, az ifj úság túln yomó 
nug'y része itt szerzi meg a logikus gondolkozá.st és itt készül 
el il pa.pi. pál yára. iR, E z utóbbira a véglegeR jóváhag yást csa k 
akko,' llyeri meg, ha a papjelölt a zsina ti hizottság elöl t vizs
gát tesz, de enllek a vizsgála tnak föcé lja a tudományos mel
lett, a gyakorl ati ismeretek és fogások elsajá.tí.tásáról szo rezni 
meggyőződ ést. 

B,'assai 1841-hen elítéli az akko"; föi, kolát, amely amúgy 
is ,dig töbh a ma i fŐgimnáziumnál. "A magyal' s Erdély-honi 
pl'otestansoknak c:l ég cgyetértésők nem val a univcl'sitá st ál
lítani, hilföldre minden egyén llem mehetett, tehá.t olyan in 
tézeteket álHtának, melyek sen1 g imnáziumok, sem univer
s itasok, s mégis mind kettöt egyesitik, s min t minden eféle 
zagyvál, s denevéJ'-féle n l nl<űk , az eJ'edelieknek majd minden 
rossz oldala it s igen keveset a sajátságos jó vonásokhól egye
sí tének. " ú2 

, 

A rendszer szemheötl ő hátrányai abból állottak, hogy az 
alig 16 éves ifjú , m"J' (lcá k s olyan elbánásban r észesül t, 
amelyre nincsen meg"érve' . Nem fl fegyelmezés humanisll1nsa 
ellen szól, hanem a tanítás akadémikus fOJ'm ája ellen, Hib,íz
~',al.ia "egy rakás ir.i ún,~k II nap nagyobh r észében felsöbb 
ugyelet nélkiili liim i)tt ei;yüttl étét. Minclen erkö.!csi és anyag i 
ragadályelterjedésé re a legkedvezöbb á llás," S ürgeti, hogy a 
g inmá ziurn a sZclRzoké mintájára illlíUn ssék vlss7.a valóeli gim
ná'l. iumi alakjára . 

111 Nern zcti 'l'(Ín allí:odó J841 103 I. 
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x. 

~ \ Il li1gy. ll ' 1\ (' 111 ;1,(' { 11 !H'g.-y V(' II PS l'vekben lIIi ndCll I~\'('n 
ol Yilll 1cí ~il t: 1Il1ln k:í ha fog:. lIl in l.hn a rég'j lllllln sí'.t:'l sokat rövid 
.id ii ,dnll mi nd ptito lni ak:1I'nil. Az irona lolll mindent iít hntó 
(' !'('jén'" lcí. lll 'h<zkodo.tt, m itnha t udta vál na , hogy n halllu nlntt 
(O l edpző pal'<-lzzs:d 1I1:1gnshn c::;npú l ;'Í, llg"ot leh t..'t, gy újtnni, ha. 
l' lI flfj;í.k hip lc-í ló le\'llgÖ\·r l. 

A Il'w'g'ö lllii r-J1H-l 1' készen i::. volt. csnk n szél iÍrnmiinak , 
kellejj Ilwg'indu ln i. Erd é-l y A tlll"'n;knek jut o tt" n dic~öséf!: . hogy 
a l\lizold af;lB elsi) ('(íl/ucln lus és é rt éket' il'orlnlmiít. :l tnnkünv" 

• 

jl'odnlmnl: d·j l(ék-köu.II rlrírf Jllpgt cl'enl!-ctt c. 

A .. 1(rk-kiinyHl l':· kind ,,:í nyni liO (lszfC'nteig lát tilk (ll fl 

nl-pis lwhít {t.~ il g ünna zilllllot e!:;;ül'cndii lankönyyekkl'l, Brn B
::.-a i yolt. <:1 ll'gllagyohh tl\l' llleW. Ű !l1egkezdeft(' n kön yvek 1d
a dH ~cít. llll\g lllieUHt n II fl.:diii kör 1846-bnl1 lllegnlaklllt n ,, 7\.ék
/'-ölI!l rlrír'· ,"" lI nln lol Ilwginc1ílo11n. 

Comcn ;u, inl·elmél: .. MClgyar ncmz~l em igyekezzél mjln, 
hogY!('g'yrlH.'k mngyn 1'11 yeh '{í .iskola i kün yveid, gil zdnp:ít sd 
htl zrí daf. jú ~8 hölcs s nr esn k l[l tin. hilllt'lI1 saját nyeh'eclel1 írt 
ki)nYYl'kkel i$.I. se nk i SClll\,C'j-tt' johbal1 sz iyére. 

r\ zf" n 1ll'IllZ(' jkÜz i. v ngy is. ('.g'yC' tC'!l1 C's mín'lt ségTc Uil'C'].;: 

Yr~1. 1Ill'I Yll l'k l\n zincz ~; yolt n t'ilapo~to l n. 13l'n ~8;Ji :l IIlng:l ja
nÍl'a. érléh'SÍI'C'Ul" ll l' fl7. i skoJ ;~ han ol ll('lll ~ef' i nr vpltSs nlnp,j(.lll 
igyd wzC'H Jlwgsz ilúl'dítnni . E bh('n tJ tt'l, in f"ethrll Yiil'{lSmnl't y
lJn k '·011 " I(övclöj c. 

Az l'g-yélri C' r ö t'üléhl'l':,;z tése éti ki fűjtl~s(, mdlC'1t ti llclll zl't-i t 
ki..' 11('1I llH' ~,!:~z il á l'dítani hon'y nz t' I' únnk l l'l'l'ycn Il:lt:íl'ozott cé l-o, t ~ • ~ . 

ja nl'lllze-tén('k l'l'ü ~í t és(', lHlg'gy:l n(;Yl'l ésl'. 
1 ;~1.da't az il'iin)'-gondola toJ.:nt neln sznhfld f ig'y Imf' ll kí

viii hag'ynll nk, bál' lIl ('ly kél'dé~sl'l is fog lnlkozulIk n BI'as8ni 
1I('\' (\v l lwpcsola tlmn. 

Ol' ic-l s i kil e rjt, tl és(j ('I'(':iébii1 n ~ 'll'oclalolllnnk ig'ényfploll l'bh , 
p~ llilg'yOIl sovAny lll C'zrjé 'l'l' ('gé~z itzön j utott, ' l' il llkön yv íl'(1 
h--. iL llo'l olt l'Z n TIlllllkn fh' lll l'('\p1l HIt'g- HZ Ü Jell\(' :lhlpt<:' l'lll l'

:-zl'i 01l1.'k, 1I 1('rj, n. til llkülI'\' \' Idk:llllltlS nl'l';1 11 00'\1 fl t,m ít(, t hn-
.1 ! ~.1 

ny41g-~rl g-l' :l , a tallul ót i,nfu(J"tlnn III llg'ol:í::: 1':1 s('f6t~('. l~(\,;rWbh 
f:\llk i;n ~l v olya n Ilt'lííhm V, lIl ij,sl:'1.rií ll ítv'l , <lllll'l y il\. 

Ht':l~:-;u i l' 111I!:'k :l \I('S1.Pl)' I1 (>1<- ]1<'111 1I1wdu kit f.'llll i HZ 'ifjll -
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ság lelkét. Két módon védekezett ellene. Nevelte a tanítókat. 
Igyekezett suggeralni beléjük azt a lelket, amely elevenít, 
amely gondolatot ébreszt és táplál. 

Másik módja a veszély elkeriiltetésén ek, ha olyan a tan
könyv szerkezete, amely lehetetlenné teszi a gyermeki lélek 
lenyügözését. 

Az 1843-44 tanévben már a Brassai tankönyveiből ta
nulnak Rethoricat (kézirat) Syntaxist (K. i.) A Kisdedek 
számvetése és a Számitó SOCl'ates már megjelent nyomtatás
han. A kis gyermekek számára a Vasá,,.napi U jságban meg
jelent tőle egy kedves, okos közlemény ily cÚllen: Kálmánka 
ú,.ismét tanuJ. Lenyomatta és az iskolában használatba vették. 
Az ásvány tant utasításai szerint tanítják. 

Tankönyveiben építi föl módszertani elveit. Először is 
hadat izen a napirenden levő katekizáló tanításnak. A tanító 
kérdezzen, de ne Ö, hanem a tanuló feleljen. Csak a. számtan
ban tűri meg a kérdéseket.. Itt szükség van rá, mert a tanulót 
megsegíti, hogy a tanító nélkü} is logikusan, fokról-fokra ha
ladjon előre a tárgyával. Kérdései olyanok, amelyekre a leg
gyengébb tanuló is meg tud felelni, ha allllyi türelme van, 
hogy a kérdéseket rendre, jól megértesse s adclig továhb ne 
ne menjen, míg a feleletet 'tisztán és határozottan meg nem 
tudja mondani. 

Brassai szerint a tanítás és tanulás eIvé: soha egy sza
hályt is nem szabad tanHni vagy tanulni, míg az a rra vezetö 
gYll.korlatokl;lan tökéletesen nem otthonos a 'tanuló. 

Ir. tanulót lelke szárnyán akarja fölemelni a magasba, de 
nem úgy mint a sas a kolibri t, banem mint a fecske a fiait. 
Úgy, hogy a tanuló is repüljön. 

Brassai megtöri az utat, megnyitja a lég'áramot, 
még a gyengébb is I'epülhessen, ha repülni akarata és némi 
tehetsége van. 

hogy 

• 

'fankönyvei száma legio, de az egészet lelkének egységes 
áramja hatja át, irányítja, vezeti. 

:Minden tárgyat lélektan i alapon tanít. A lélek Q'ondol
kozik, fölfogja, fOI'gatju a gondolatot s azzal fölébreszti mun
kára szólítja a rokon fognlmakat, hozzú csatlakozik s íg; meg
nőve laSSan tudássá lesz. 
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A ta nuló találja meg iL föladat kulcsát. Ezt kívánja elérni 
mindenik tankönyvével. 

A mai, sietve baladó, s éppen e miatt felü letes korban 
unal mas eljárásnak tekintik, holott az alapos és tartós tudás
nak most és mindörökké II Brassai 'módszertani aJapel ve lesz 
az egyediiI jól müködő kulcsa : keveset, jól és lassan. Mindig 
jsmert l'öl az ismel'etlenre. 

Oly ' nagyra tartotta a mód szeres tanítást, bogy gyakor
lati tapasztalatait és elméletét a magyar 1'ud. Akadémia fo
rwna elébe vitte s két terjedelmes értekezésben gazdagította a 
magyar paedagogia il'odalmát. 

Jvfódsze,-ével és mondatelméletével állandóan figyelteti il 

magyar közönséget, némely tudnivajókra, melyek nélkül a tu
elás, a gondolkozás és a tanítás hézagos és hibás lenne. 

Módszer nélkü l sem az író, sem II tanító nem tudja eI· 
érni tudományos cé lját. Brassai a középiskolában csak azokat 
a tudományokat tartja tan ítandóknak, amelyeket deductiv 
móel on lehet és kel1 tanitni: a nyelveket és a mathezist. 'A 
tö.bbi tárgyak csak annyim kell fölhasznál ni, amennyire a 
két tárgycsoport keretében szükség van rájuk és könnyen be
i ll eszthetök. Mert II középiskolánnk nem az a föladata, hogya 
tanuló az ismeretek halmozá t gyüjtse össze beemlézve, hanem 
hogy szell emi lehetsége it kifejl essze, gondol kozó tehetségét 
megizmosítsa, míveltsége a lapját lemkja. Brassai a szolga i 
elsajátítás, a magolás ell en tiltakozik, de csa k módjával: én 
csak a memorizáltatással való túl ságos vagy helytelen élésre 
neheztelek, magára a dol ogra éppen nem. 

"Az emlékezetet a többieknek megfelelően szükséges gya
korolni, még pedig hatalmasan gya korolni. mert az a hirhedt 
an lagonismus az emlékező és ítélő tehetség kiizött, merŐ sofia 
heszéd s az ítélet emlékezet nélkül csak olyan, min t a szakács 
rakott éléskaml'a, vagy piacz nélkii l. Ez a dolog alanyias 
oldala." 

A b.l rgyias meg az, bogy l égioja 'van a foguJmak nak, me-
1.yeket csak eml ékezetünk á ltal szeJ'czhetünk Illeg. N incs sc 
IIlductio, se decluctio, mcly által én az elefánt fogalmára szert 
t1f\helnék. ~rnlékl'zetem veszi azt át, közyet lúniil , vagy tolnulcs 
aJtai, :1Z is tadja meg ér-; teszi sajátommá s ezt mondhatni 
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minden igaz j:;mc rcU'ogu lomró l. Nem is tudok senkit, akinek 
(,irtott volna valaha a. memOl'jzálás. 

Cé lji:lt csak (Igy éri cl, ha a szükséges anyagot úgy' vá lo
gal-ja. ld , úgy készít- i cW, hogya tanu ló kOl'i:í.hoz és szell emi 
tehetségéhez, be fogadó képességéhe;t, legyen mérve, hogy él
yezhetö és megcmészthetö legyen . 

Ezért á ll ítja fő l 1IIódszere alaptételéiii ezt a hármas pa
rancsot : keveset, jól és lassan. É rti pccljg alatta azt, hogy egy
~ze l'l'e csak E'gyet kell tculítni, vagyis a f ijladott lecke legyen 
egységes, haladjunk ve le fokozatosan. A lépcső fokokat a ta
nuló e lméjében kC l'cssiik, vagyis ami t érettségi foka nem bír 
Illeg, azza l ne terheljük. E nnél n pontná l hatásosan f igyeltet 
Brassai, hogy csak ig'uzságot tanítsunk, mert a tanulót nem 
f'zabad félre vezetni, ham is mesgyél'e terelni. 

~[in den t a mag'a neme és módja szerint tanítsunk s II 

figyelmet jó l meg választott, az ujse:lg ingerével ható })él
dákknl élénkítslik. 

A keveset és jól megértetés Brassai szerint azt fejezi ki, 
hogy az eszmét a tanulóval kell föléb l'csztelni , s midőn öntu
cl; ,l osan látja, akkor vcle szerkesztessük meg a foga lma t. En
nek az eljárásnak az lesz az eredménye, hogy minden lépésé
I'ő l t iszb\ és öntudatos képzete lesz, ha még tovább ha1adUllk 
s az eszméket fokozat.osan rendezzli k, dc soha semmit sem e1ö
legezlink, hanem inká bb mindent tiibbszii r, következetesen is
mételünk, óvatosan csopoJ:tosítunk. "A tiil'elmetlenség sehol 
scm károsahb, min t a tanítás ügyében, Az eszméknek érni kell 
s en e idő , némelyiknek jó.kol'a idő sz iilu;éges." 

Az ismétlésnél is nagy óvatosság'l'a int, s főképen arra, 
hogy (;nálló szel'kesztéRsel erős í tsük az egység-eszmét és ne
hogy veszélyeztessük a ta nítás folytonosságát, mert a régiek 
gépies ismétlése, idüvesztegetés és undorgerjesztö .. 

Az eszmék kifejtése következetes és ryeneticus rendben 
(ij rténjék. . " 

]~~a í~~ a kla ssicusokknl és a rna thez issel a tunulók erejét 
mc~r\l)velJuk, a hi stol'ini tál'g'YHkk al kellemesen foglalkozlnt
hatJuk , vonz' ü1öndássa 1. Ám il peclHntél'iától s mélY inkább il 

feHilelességt,öl , föliiltébh kell őri zkedni , A tanu1 ók jáljanak a 
H HlgU].;: en.!Jen, HzokJillUlk maguktó l tanulni, melt így hama-
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mbll és erösellben ki I'ej l őd i k bennök a (i sztelet és a tekintély 
lcnnészctes elismerése. 

Amit itt a. bö lcs paedagogus tanácsol, azt II hajdani tan
uló élvezte és értékesítette. Ö lll ondja: "Nekem már fiata l 
.koromban az cl szerencse jutott - az az egyetlen szerencse, 
amiért h~lIáv.,d II sorsnak tartozom - hogy .igen, igen korán 
JIlcgtanultam kiilönböztetni az iroda lomban a johb és bal ke
zet. Oka. pedig az, hogy én il latin és német nyelveket sokkal 
gyakorlatibb és l(énye lmesebb módon tanuHam, min t amilyet 
a szokott iskolai rendszer nyújtott. Az ó-classicusokat nem 
ke ll ett soha leckéhe tanulnom, s reám szabott szakma szerint 
rontanom kedvem et irántuk." C>3 

Nemcsak a. ta nulóval , Et tanál'ral szomhen is fölállí tja 'kö
vete lése it. A taná,' legyen szilárd , becsü lni való jell emű s 
amely társaságban forog, el legyen ismerve. A taná.r ismere
tének gazdagsága nem pótolja ki az erkölcsi szegénységet. A 
tan uló szemét bekö tn i nem lehet, s a tanár egész tekintélyét 
tönkre teheti , ha nevetségessé válik, s ha részre hajló vagy 
ha naivnak és eg'yiigyiinck lá tszik.54 

Módszerében felöleli a középiskola egész anyagát és 
aszC'rint osztályozza, ahogy az elmél'e fejlesztö hatással van . 
Legelső helyen ál l cl nyelv-tanítás, mert ez az emberi elmének 
minden tehetségét fogla lkoztatja . Ezután következik a mathe
zis. Ez már izmosítja és kellemesen szó rakoztatja a lélek té
hetségeit. Ez il sze ll emi gymnastika . Harmadik helyre juttat
ja a hi storiát, amo'ly a máramemol'in , az emlékezö és képzelő 
tehetség ébresztője és sz il árdítója. A hi sto ria jell emképe i a 
kedély élénkítésé re szolgálnak. 

A természcttuclományokat csak részhen sorozza a kiizép
iskola tá rgyai közé, mert azokhoz érctt-ész kel l. A physikaból 
CSi.lk azt a részt vesz i fiil, amelynek minden tö;·vénye mathe· 
lllatikai alapokon nyugsz ik, s besol'ozható HZ algebra, geomet· 

" . 
l'Ia es tngonometria tanfol"ya múba . A chémiából is a matbe-

~:l Cht!-isicizlllllS és Romanticizmus. P f's fi Napló ] 856. 236 L 
M V. Ö. A Módszerről . Rövid el1nélkedés az iskola üg:1J feleli. 

K. Mag-v. 1.~60. 229 ~k. I. Még egy kis elntélkedés (IZ iskolaüg.IJ felől 
l .1. k' ~.v. koto 222. Középiskolái'nk Ü[JHC Buda pesti Szemle 1874. 366 
}ÜO 'l';r: A. C lass icl:li tHnítÍls iigyében Prot. Sz. és I sk. Lnp. ]871. 

• i)<) I. 
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ZiS8C] egybekupcsolható részt tartja fiilveendönek, s cl tCl'lué

szehoajzból azokat, amelyek bcmutathatók, az embel're nézve 
fontosak és a képzelődést érdekesen foglalKoztatják. 

XI. 
• 

Brassai az el méletet mindig HZ életben szerzett tapaszta
latból vonta le, minthogy tudását, általában azt, amit egy ta
nuló ifjúval szeretett voln a megtanultatni, személycsen egy
magában és szemtől-szembe nem tudta átl'uházni, még csa k ta
nítványaira sem, h~nkönyvek Íl'á s<:lra és kiadására határozta 
el magát. 

Az iskola kezdőfokát, az elemi iskolát fiilötte nagyra be
csü lte, de azt is látta, hogy az ő korabeli iskolák alig érnek 
valamit. Scm tudást, sem izlést nem adnak. 

lI1eglepés számba megy, hogya 1lépiskolai mjz tanítását 
első l'cndü fö]ac1atnak ismeri. Brassai az aestetikus, szeretn é 
elémi, hogy a teremtett világ szépségében mindenki gyönyör
ködni tudjon . Látn i és teremteni akarta megtanítni a kezdő 
embert, a szolgai Iluí solgatás, utáncsinálás helyett. Azt akar
ta, ami most foly az elemi rajz oktatásban, de tanítói nem vol
tak elkésziilve az önállóan termelő IllUJlka vezetésére. Ezt jól 
h Id!" Brassai . 'rett is kiséri etet iL baj enyhítésére. 

LapjábaJl, a. VasánlalJi Ujságb(l1I, 1844-ben iL sziilőkhöz 

fordult. Az e l ső n evelől< szemét akarja felnyitni . Oriás türe
lemmel végig szemlélteti a. kéz alá eső tárgyakat, kioktatja a 
terület, a. távlat méretei fölismerésében. A szü l őknek beszél, 
de tulajdonképen az iskolamesterekkel akarja ész revétetni, 
hogy ök tovább adják azt az Örökös munkát, amit a. lélek vé
gez II hosszúság, szélesség, összehasonHtásában, - de nagyob
belra öntudatlanul. Játszás közben akarja lueg'tanítni a gyer
meket a. mértan (geometria, szerinte {Í!'tan) főbb szabá
lyaira.ro ::. 

Az elemi iskola részére rajzmintákat nd ki. 56 

A mjznlinták három kiadást értek. Nagy távolokban je-

~ Példn: Milyen szabályt fejez ki ez a két eredmény: Ha két 
tárgy egy hHl'mHdikkal egyen lö, egymássa l is egyelllö (hOlSSZÚ) . 
Ime a trigonometria egyik alaptétele játék közben megll:luílvH. 

~ Rajz'minták fiat nl gyermekek számára magyarázó jegyzetek
kel. 1842, 1856, 1870. 
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)C'ntek meg
l 
~lIni azt Illuta lja , hogy még HZ erdély i jskolák scm 

JIl ind vették haszná latba, de az is hítszik, hogy volt közönsége. 
1870-ben a ra jztanításról a tanUgy emberei előtt nyilatko

z ik. A mértolli és szabadkézi TajzhQz vezérfonal jelent meg 
:'1. kiizéptanodák sz~miira . Első tankönyv a. mértani rajz t::mi· 
t-ií SCÍ,nl, tehát j ogOSHn mondja Brassai, hogy "egyike a legel
hHll yagoltn bb tárg'yaknak iskoláinkban a rajzolás" akár szép
míívészeti, akl:íl' ipa l'scgédi nézőpontból tekintsük. Joga volt a 
bíráló és hibáztntó szól::Ísrn azért is, mert ö már csaknem 30 
éve hozzá fogott vo lt a hjánytpótló munkához. Rajzmintáiban 
n. szabadkézi rajz, a Va sá'r'llapi Ujság cikkében a. mértani rajz 
Illilgvá.t hinti el, de a mag útszélél'c esett s a raga.dozó ma clct
mk elhordozták, II járó-kelők eltapostá k. Annyira így áll a do
log, hogy a mértan i rajzról még azt is kimondja: "ez cl, tnn 
tárgy, kiilönösen, oly ismeretlen nálunk, hogy taniiggyel álta
lánosH n elméletileg és gyakorlatilag foglalkodó (így) jeles 
férfiaink közt is számosan akadnának, kik létezéséröl sem 
tudnak semmit." 

A ránylag rövid három oldalon oly szabatos útmutaÜl.t 
ad a mértani &zabadkéz i rajz tanításához, amelynek a mai ta 
nító is hasznát vesz i, mert a módszertan mestere mondja. 

A szám- és mértan birodalmában oly otthonosan érezte 
magát egész életében, mint a zenében és bölcselemben. Egyik
hez is, másikboz is helyes érzék, szabatos, tiszta tudás kell. 
Senltni sem ad az elmének tisztább táplálékot, mint II szám 
var iátioi. A 9 éves Samuka és II 96 éves Brassai nJinden da
ntbka papüTa Írja vagy a kilenc szá mot, vagy az a-WI az x-ig 
variálható betlít, vagy a trigonometria mcgszámlálhatatlan 
merev vagy gÖl'bületes vonalait. 

Mikor nem kell valamelyik tankönyvét sajtó alá ren
dezni, vagy Euklidést magyarra átültetni, vagy az egyetemi 
ifj úságot oktatni, akkor nlinden reggel és délben beáll csill,, 
gásznak, s méri és számítja a nap állását, a föld elha j lását. 
Ez volt a rnatbematikus Brassai gUl'ma.ncriaja. 

Csak egységes 'lélek tudja befogadni a mennyiség kisebb 
és nagyobb méreteit. Cs>tk az a tanuló tud végig haladni az 
iisszes fokokon, amelyik jól alapoz és öntudat.osan dolgozik 
toV(í. hb. 

A nwth ezis tnnágai 
, 

nem egymas llu'lIelt., hanem egyik a 
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Inásik felelt 11l1anak. Egyik a. m;:1sikon a lapul, reá tO l'nyosul , s 
(IZ a viszony létök föltrtolt~ s tal1ítá~ltk és tanulá suk szabá-
lyozója. . 

A Jlltlt-hcz is t- nom csak általcl llos e lvei ben, sem excerpttm, 
s ikeresen és célszcl'iileg tnnltnni neJll lehet, ennélfogva l'övid
ségével, s rOVi:í siíra, [l reá kellő időből semm it. is levonni nem 
szn bad. f> 7 

A szám mcgkedvelésé re és megkedveltetésére bizonyos 
rátermettség kell. De " munka sikerét bármelyik fél részé ,'ö1 
is csak "türelem" és ukitarhis" biztosit jéL 

f~rftnl(önyv('t akar Írni. l{észii1ődése és töprengése közben 
kezébe l;lknd egy angol sze rző munkája. "Arohimedes nem
kiáltllatá bCll sőbb öl'iimmel a. ,,:Megkaptam't-ját, mint én, mi
dőn [l két ang'ol könyv, melynek másolatait a [úsdedek szá1n
vetésébe" és a Számító Socrolesbe" közlöm, kezembe akadt." 
Ebből készíti könyveit, lllort amit ő kigondIot, a.zt az ang'o l 
író jobban, sőt tökéletesen, meg tudta írni. Á.tdolgozza, a mi 
viszonyainkhoz alkalmazzu és csak azt kívánja, bogy "a kö
zönség részvéte an nyi jót fejtsen ki, amenn yi bennők rejtve 
van." 

Agyennek majdJ1ü1ll játszudozva haJad elő re. Nem is 
veszi észre, hogy meglanulta ' az életben előforduló számítá
sok fogásait, kifejezéseit. Az egészekl'öl a törtekre át csúsz ik 
minden nehézség nélkül, mert úgy ]{upja, ahog'y az élet kí
nálja. A tanító segítségére csak akkor szoml rá, ha a külön
böző mértékek nevei ismeretlenek előtle. ' 

1\1i lyen élvezetet talál még a lassubb gondolkozású gyer
mek is a különböző számítási fogá sok egybekapcsolódásában. 
Összead, kivon, szoroz és oszt egy kél'dés're. Az llgyes és SZOI'

galmas gyel'mekek i;n kpnt szervezett ki sebb, nagyobb cso
partokra osztva versenyeznek a. kérdések megfejtésében . 
:Mily na gy gyönyöriiségiik te1 ik benne, ]l il egy szakasznnk 
minden kérdését a "kulcs" nélkiil meg tudták fejten i." 

• 

"' ft( 6dszcr 36, 37. 
~ A s7,éke.l~:keresz~úl"i gymnasi um elemi iskolá:iában egy jeles 

theologus-taJ1 I ~~ :,ezet~sc ~1 1 att, az egész Sokl'atest oly jól rnegta
lIultuk, h ogy : , ~~tc~ kozbcn muhltSág'ból, fölHdtuk egymúSIlHk ~l 
bouyolulhtbb kOl'dcseket. 

"Egész é letcn út kisért ez <"l kérdé.s: 15-nek 4 ötöc!(' 21 hú ny 11<11'-
madának 6 tizede' ' . 
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A Szám ító Socrates a X IX. száz második felében teljes 
60 év irr vélYzctt legjobb és legértékesebb szolgála tot. 1874-ben 
az uJli~árit~s egyház J(. ':Panácsa köte]ezöleg újból elrendeli a 
B rassai szá mtanai tanítását, mert Hzok nemcsak a. tanuló 
trycnl1ckek számÁra céJ szerű könyvek, hanem u.. tanító is biz
tos és sziikséges tájékozást és utasítást nyerhet azokban a 

·t ~, 50 szálll tcm tani asa ra. 
Brassai az országos magyar népoktatási törvény é1etbű

lépése után, midőn ~ má l' egyetemi tanár volt, a törvény sza
bályzata szerin t V ezérkönyvet és példatárt Ír és ad ki 1872-
ben, mert a népiskolai oktatás érdekében sziikségesnek tar
totta. 

Ezeket. később · mások tovább módosÍtották s talán köze
lebb is bozták a mai tanulók izléséhez és a mai iskola viszo
ny"íhoz} de azt e lismerik, hogya Bl'<1ssaié "a jó számvetés i 
gyakorló ],önyvek elseje nálunk. Az I - Il. oszt. számára Írt 
vezé rkiinyv sok tehntetben elavult, de módszeres uh\ sításai 
ma. is él'vényesek."oo 

Algebrai gyakorló-könyve a pesti tartózkodás ideje alatt 
készült. Nem azért Írta, mintha egy magánnevelö intézetnek 
aka rt volna kézikönyvet nyújhmi, hanem azért, mert "új és 
a tudományban eddig hallatlan állítmányokat fogla lt bele." 
Ezt a dicsekedő hangot nem a megjelenésekor (1853) működő 
osztrák közoktatás i kormány hivatalos bírá lója elmarasztaló 
íté letéhől idézzük. E súyos szavaknak az lett a következmé
nye, hogy még csak segédkönyvnek sem ajánlotta a kormány. 

'l'udomány és politika nem fél' meg egy kalap alatt. 
Bántotta a dolog, mert a könyv kiadása sok pénzébe ke

riil!, "a saját Jciiltségemen nyomatott könyvvel jókora kárt 
vallotta m s főképpen azért, mert nem egészen tehetségtelen 
törekvésem fü stbemenését láttam." 

'l'anítványai, kik az alkotmány bely re állta után isko
láinkban tanitották, el raga.dta tással magasztalták, mert "az 

Úrák ig e lvita tkoztunk a megfej tés heJyességén s végül is egy 
'k1';lgy deák, e~ ébe ~erje.szte.ttü~ , a ~iröl bizon~os~ll ~ud~u,k, hogy tcJ" 

, e l e~esen ert!. Azota IS n tkan lattam an nYI VIg es e len k tlll1u lot 
Hehoznek látszó tárgyal elfoglalva. 

~,' rranüg Yi jegyzőkönyv 1874. 79 p. 
J898

00 En~be l' J ános Brassai ntint paedago{J'lts. Népneve J ők Lapja 
I. SZa m , 
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igür.; i matheTl1:Jj-ikai gonclolkozást tal án egyetlen könyvböl sem 
lehet oly tisztán és hibátlanul megszcrczni, Fra a taní tó szót 
fogad B I'Hssninak és megértvén ta ní tása elvét, a lka lmazza a 
tanítcls anyagá nnk mcgv ilágítás;:lra.u1 

Ezen <.lZ al apon a positiv és negati v algebra i menny isé
ge~ke l fokrúl-fokra 1Hdacl va el bánik s közben egész és tört szá
mo 'kalis mí veleteket végeztet. Az egyenleteket egyes al
gel nú gyakorlatok J\crctében ismerteti meg. B rassai a. taní
tandó elvet e l őre bocsátja, s már szerzett ismeretek köréből , 
rendesen az a ri thmetikából, tehát közönséges számokkal szer
kesztett példá kkal megvilágítja. Azután visz i a tanulót nehe
zebb, bon'yolultabb föladatok megoldására. Sok alkalmat 
nyújt rt ki ta lálásra , mert azt akarja elérni, hogy a tanuló ön
állóan és igazán értse és kedvelje meg ezt a szellemi tomáL"' 

A mathezis tanításában, a tanítás reformjában 1838-tól 
kezdve, midőn megírja: gya korlati ú tmu.tatását l' tizelles töd
szán!ok",,"" el egészen 1896-ig, midön Euklides axiomajáról 
értekezik, sziintelenül fog lalkozik"' Egyebek mellett nagy 
figyelmet érdemel 1874-bcn K özépiskoláink ügyéről Írt terje
delmes értekezése,"' melyben módszerét kritikailag alkalmaz
za közoktatás1/?1k ,"efonnja érdekében. Különösen megragadja 
f ig'yelm ii nket, midőn az algebra tanításáról azt mondja: Az 
algebra. tanítása a középiskolában olyan, mint a nyelvtan ta
nítás: untalan fordíttatni kell a tanítvánnyal , élőszóval mon
dott viszonyokat az algebra. symbolikus nyelvére s vi szont az 
ily módon írt képleteket közbeszéd re. Mi volna természete
sebb eljárás, min t midőn előtte áll az (a+ .b)'= a' + 2ab 
+ b' arra szólítni fel a taní tván yt, hogy fordítsa le a képlete
ket köznyelv re." 

Algebrája olyan remek alkotás, amelynél kítünöbbet sem
miféle nemzet nem produkált, de kevés tanítványán kívül alig 
vette figyelembe valaki. Ellllek némi magyaráza tát abhan 

II I Vass Domokos polg. isk. tan ár vé leménye K. i. szerző gyíí j· 
teményébell . 

II~ F elméri Lajos írja: az algebra tanítására Brassa i Írta a leg
jelesebb vezér és gyakorló könyvet. mely bármely idegen irodn
lomban el ső helyen á ll ana. Kolozsvár, 1890 május 24-én. 

tI~ Vasárn api U jság 1838, 457.........(;7 lap. 
u Ak tHlém iai értesítő 1898 IX. 415--427. 
~ Bud apesti S zemle 1874 362-411 I. 
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leli , "hogy az Önszol'galom gyakorlása. nálunk kevésbbé üze· 
tik, lllint a ]üilföldiekben." 

Legutolsó mathematikai dolgozatában is foglalkozik a1-
gebrájával, "mely az algebra egész birodalmában egyedül áll, 
mint tökélyesen rendszerezett tanköny v, melyet e tekintetben 
bízvást szembe állíthat, az "Euklides" méltán bámult és ma
gasztalt Elemeivel. Mi pedig tanításheli sikerét illeti, az a leg
fényesebb volt, mindazon kevés iskolában, hol értelmes és 
lelküsmel'etes tanító használta."O{} 

Az egyetemi tanárság megszűnésével ismét visszatér al
gebrájához és nem töröd ve sem a kiadók számításával, sem a 
gimnáziumi tantervvel, egészen átdolgozza és kiadja. 1883-
ban az Algebrai gyako.-latok e l ső részét. A következő évhen 
a második részt, az egyenleteket. Számított tanáITá lett ta
nítványaira. 

Ha alkalma kínálkozik, a tárgyra vonatkozó újabb véle
ményeket és módszereket megbírálja és bizonyos elégtétellel 
mutat rá, ba eszméit, vagy tanítványait fölfedezi. 

1886-han az O,·sz. Taná,· Egyi. K özlön yben két cikk jele
nik meg az algebra tanításáról, melyben az írók panaszkod
nak, bogy "az átalakítás eszméjét az algebra tankönyvei nem 
tárgyalják." Brassai igazat ad a panaszosoknak, de fölfedezé
söket újnak nem monc1batja, "mert az Algebmi gyakorlatok 
címíí tankönyve 34-ik §-a, amelynek a tartalma "szorzatok 
összegét összegek szorzatává változtatni," bizonyítja, bogy Ö 
már régen fölhivta rá a figyelmet. 

1889-ben újból az algebra tanításáról a Család és Iskolá
ban. Újból belyreigazító észrevételei vannak, s egyben részle
tes tájékozással szolgál a szakta]) í tóknak. 

Ha Brassairól, a nyelvészről gondolkozunk, mindig arra 
az eredményre juhmk, hogy Brassai nyelv-genie volt.6 1 

., "Azt vettem már fiatal koromban a fejembe, hogy szépirodalmi 
muvet teljes élvezettel csak az illető mű eredeti Dyelvén olvas· 
hatni. Annálfogva sok lIlinden féle nyelvet tanultam össze·vissza, 
hogy a zt az élvezetet magamnak l ehetőségig megszel'ezhessem. Ol· 
~'asta lll: és o lvasom i s az ó·görög irodalomból a költőket Homel'os 
cs Heslodoson kezdve a hany atlókorabeJi l'egényÍl'ókig, a történet· 

68 A XI. axioma Akad. Értesítő 1898 418 1. 
67 P esti Hhlap 1890 áprili s 28. sz. Hagyd szóljak én is a görög· 

nyelv tanítása kél'désébez. 

Dr. &tn Gr.: Dr. Brassai St_I "ele. 
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írókat, <l bölcsc!ől<ct, II mathcmatikusokat (kik közül Euclidmmek 
fOl'llítója is vagyok.) Azuz é lvezet gyönyörreL töltött e l, sőt em léke· 
zote is kedves nekClU. 

De legyen bármi ly bájoló, nz bizony csak szellemi fényűzés, 
melyet ha fordításokkal nem o ly tökéletesen is. de II miveltsét:re 
nézve kielégítő hatással rnegnyerb etni. Az akár szellem i, akár 
anyagi fényiizés, kisebb IUlgyobb értéke a Ill'livclt emberi iársucla· 
Jomnak, kétségtelenül egyik kelléke, az ösztönt is mindnyájunkba 
belé oltotta és mindenkit. :iogosított reá a '.rel'cmtö, azért hát esz- ~ 
Ji:özei megszűJ'zósóre utat, módot könnyebbséget nyujtani köteles- ' 
sége az úll<lmnak. De megszerzésükre egy egész kOl'osztályt a fia -
talságot. kéuyszeJ'íteni nem tartom igazságosnak, sem l;ed,ig a 
"compeJle cos jntraJ'eH~t, ide magyarázni és alkahoazni szab,Hl os~ 
nak",1I7 

Brassai a nyelv lelJ,ébe egy pár pillantással belelátott, 
sajátosságait azonna 1. észrevette, s miután a mondat és szó~ 
f(ízés titkaival tisztában volt, nagyszel'ü memol'iájával gyor
san, egy rövid félévalalt elsajátitott, 

Ebből az egyéni nyelvtaJentumból kiindulva kell foglal
kozntmk nyelvtani könyveivel. Ö soha semmit sem készített 
ad hoc, h'lI1em a fökérdés megfejtése érdekében, A nyelv egy
séges és kerek egész. Alapja lL mondat, épülete a mondat, s 
egész valója a mondat. Mondatból áll a nyelv tehát, a mon
datban benne van a nyelvnek minden eleme. Itt kell kezdCl} i 
a tanulást s itt kell végezni is. 

"A nyelv éppen olyan lény, mint CI virág. Nemcsak szer
vei vannak, hanem színe, illata, levelei, ágai s minden, ami~ 
ből élet fakad. Ezek a részek önmagukban mind egyének, me
lyekkel kiilön kell számolni , de sobasem szabad feledni, hogy 
az egyénhez, a mondathoz, tartoznak. 

MC'gylW nyelvtant nem írt, cic egész életében nJlnclen ere
jével azon volt, hogy a magyal' nyelvet sze L'etni és megbe
csülni tanítsa. A magyal' nyelv szerel'ósét az anyatejjel szívta 
magába, dc se J'dülő éveiben, az jdeg'en nye"lvekkel foglalkozva, 
tudatára ébreclett szépségeinek, s amíg toll át forgatni tuclta, 
soha egy alkalmat is el nem mulasztott, hogy erecleti tisztasá
gának és becsületének védelmére ne álljon.68 

l\finclamelleLt is, bogy magyar nyelvtant nem írt, cl mA 

gyal' nyelvtan tanításáról örök érvényü szabályokat mondotl' 
ésíl'L E helyen nom akadémiai érteker.éscil'ö l, hanem a taní
tás módsz(\l'ének az elemi iskolában nlkalmazásclJ'ól van sz6, 

118 Vi1'Oifius 'ügyében Prot. E. és I sk. Inp 1871- 238 sk. 1. ]872 
mégi!; V jrgjlius, 
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}\ z elemi s jllctö'leg népiskolai tanterv H. Jllugya l' nyelvtan 
hlnítitsát clöírja és J.,; i)vcicli. A miJ ::locljk oszt.Hyus kis gyer~ 
Jllck az iskolai év kezdeTé n meghallja ezt a nagyon rövid, dc 
annál reHcnlőbb kérdést: Jlh (/. ?>wlldot? 

Ez ellen Brassai szüntelenül és kérl elhetetlenül tiltakozik, 
mel't Ili szCll a magynl' gycl'mek jól tudja, mit, hogy kell 
mondani an éJJdil , hogy valaha Illcg iud]l(1. mondalli mi a 
mondat. 

1894-ben újból lú kél el lene, mel' t a Cs"lúd és l sko!ában 
egy tanító a mondat :ismertetésére vá llalkozott. "Megfontol 
ta-e komolyan - kérdi Brassai - míly magas és messzi célt 
tlíz itt ki mind maga, mind tanítványai elé." Brassai azt hi ~ 

szi, nem fontoita Illeg, mert: a mondat fogalma oly nagy és 
nehéz tudománynak, az elméleti nyelvészetnek, vagyis nyelv
hölcseletnek a zárú kőve, amely, hogy fel van-e léve, mind a 
maj napig, kétséges. Mert értelmezésében ama tudomány ve
zérférfiai sem értenek egyet. Mondat tudomúnyos műszó, 

amely az apáinkról szállott hagyományos magyal' közbeszéd
ben és régiebh íróink munkáiban sincs meg. Csak rokon alak
jában: mondás-ismerték. A mondat szót, újabb korban, mond
va csinálták a német Saztz mag-yul'íhlsa végett. 

Ezután kiJel az ellen, hogy az elemi iskola mií sodiJ< osz
tályában ismertessék, s azt kérdi az evangelium szavaival: 
avagy kicsoda az ember köziil etek, "kitö] ha lwnyeret kél' a 
fia, vajjon l,övet nyújt-e nekd Brassai ezt egyenlönek tartja 
azzal a kisértménnyel, hogyamondatot értelmezni akarja, 
"mert a mondat fogalma emészthetetlen kö a gyermek gyom-
1'ának." ~finden gyermek isme ri és használja ct mondatot, de 
fogalm i értelmezésével a tanítók s incsenek egyetértésben. 

Brassai "azt tanácsolja, söt szivöl<re köti elemi tanítóink
nak , hogy elvont (ahstract, cleducliv) fogalmakat se ne értel
mezzenek, sc chatecbjzálássa1 jsmertctn i ne akarjanak. Az 
csak idi) és fáradság pazarlás, sille!' nélkül és oly fogalmak
nak a népiskola falai közt egyál talában nincs helyök. Itt csu
pún csak alka lmazott (concret, inducliv) fogalmukat, é l'zék~l
hetö tények és dolgok és tények fogalm"itlehet és kell egyik 
vagy mfl8ik , azaz aCI.'OI'llt:.tl:ikai VHgy chafcch izaló modorbull 
Illegértetn i és i!SITI cl'te tni. lvi indcn esetben nélk ülijzhctctlcn fel
tétel :1;1" hogy a kiindu ló pont a tanít vány c'l őU mú,. j sm e l'ct l~R 
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dolog, u. ID. érzékelhető valarn i, vagy tény legyen, ami az in. 
duetiónak alapul szolgáljon." 

Ehelyett "a tanító vegyen elö egy magyar könyvet, abból 
szedjen ki egy rakás egyes és vitatás nélkül, ailllak ismert 
mondatot, a.z azt alkotó szavak száma szerint sorolja a na
gyobb számuakat a kisebbek után könnyen belátbató sorba. A 
mondatok sorát tegye a htnulók elébe és akár aeromatieai, 
akár ehateebetikai módon figyeltesse a mondatokból általában 
és egyenként levonható tényekre."" . 

A 94 éves nagy mester nem is egészen 300 rövid sorban 
olyan értékes utasítást ad minden tanítónak és olyan kitiinö 
tíz parancsot állít össze, hogy mindig magukkal kellene hor
dozniok, mint szent ta lizmant, amely őket megvécli a tanítás
han eltévelyedéstöl, 'a gyermeket a gyötrő lelki és testi fáj
dal maktól. 

Sajnálta, hogy_ a Számító Sohatest nem ő találta ki, dc 
arra büszke volt német és frcmcia nyelvtanát írta. "Két egy
forma talentum u ifjúnak adják a 'kezébe az én könyvemet és 
akárkiét másét, fogadok rá, hogy az enyémből tanulja meg 
hamarabb a nyelvet."7. 

Ez a met'ész nyilatkozat nemcsak nyelvtani módszerében 
való erős bízását fejezi ki, hanem a tanuló tehetsége ismerését 
is. Előtte azonban nem a közepes deák képe lebegett, hanem 
oly~ tehetséges ifjúé, aki azért megy az iskolába, vagy ami 
ezzel egyet jelent, azért vesz könyvet a kezébe, met,t azt meg
akarja tanulni. 

Brassai mindig ilyen tanuló volt egész életében, tehát 
tanítási módszere és "nyelvtani modora", amint ö nevezi, nem 
kitahílt, lla'WIl' l '~ébö , , al'jadzott Pl'€'~eti hajtás volt. 

"Nem szeszély vagy eredetiségen kapkodás teremtette, 
hanem maga a természet sugallotta s 25 évi tanulmányozás és 
tapasztalás diktálta." 

Az ismertről ismeretlenre elvét követve a szó törzsökérc 
t.ámaszkodik. Ezt a tanuló már ismeri, tehát csak a módosulá
sokra kell figyeltetni. Ezt legcélszerübb akkor végeztetni, 
amikor az új alak egy mondatban elébe kerül. 

Amondatokbeli értelmökböl kiindulva egyenkint. hlnítja 

68 Mi a mondat? Család és Iskoh1 1894. 6. sz. 
70 Vasárnapi Ujsitg 1890. 18. sz. 
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lIleg Ll. tanulót a l'agokra. Ez a. mód sokkal , elc sokkal mélycuu 
bcnyomiíst tesz, J1cmcsnk az emlékezetében, ele értchnél'c is.71 

~Pilnkönyvében cg'yszCI'l'C kívánja kioktatni a. tanítót és 
a 1anulóL "Elöszava" a tanítóhoz szól, de arra számít, hogy 
.. lZ értelmes tanuló is ovasni fogja s meg is tanulja." :Merern 
cl llítni, hogy ha nyelv.tan magától tanítható lehet, úgy az 
enyém az." Rövid 12 oldall'a terejdő előszavában fölépíti az 
idegen nyelv teljes vázát. lIa ezt a munkavezető tanító ponto
san utána ép íti, a tanuló lelkében a nyelv épiilete ledöntbetet
lenti) fog e:l llani egy rövid év Inultán. A tanítónak l1agyon jól 
fel kész űlt és öntudatos egyéniségnek kellett lenni. 

Abk Brassai német nyelvtanából tanultak és ahoz értö 
tanítójuk voH, nagyon jól emlékeznek alTa a játékszerű fog
lalkozásrtl , melyet nyelvtana feldolgozása szerzett. Tanítóink 
tőle, a lilestertől tanultak s olyan jól tudták fegyelmezni az 
elmét, ahogy őket megszoktatta a mester. Szellemi gymnas
tika volt az, amely nem fárasztQtta, hanem edzette az agy 
idegeit. Minden óra után vette észre a figyelmes tanuló, hogy 
tanult valamit. 

A két récizből á.lló német ny01vta n t ' 'e :ll,t lépcsőfokon jut 
. föl az egyszerlí mondatokról, a. Illinden formában j elentkező 

mondatok teljes épiiletéhez : az egész nyelvhez. 
Csodálatra ragadó tiil'elemmel figyel és figyeltet ez a 

nyelvpnllér minden' új tégla fölvétel énél a jelentkező új vál
tozclsl'a és a l'emélhetö sikerre és haszonra. 

A nyelvmestel' és a nyelvgenie találkozott Brassai sze
mélyében és kezet fogtak az ő kivételes észtehetségével, amely 
tehetség a Jege l'edetibb tisztaságban ki van terítve II tanuló
vi lág elébe Logikájábcu/. Brassai mindig egyiitt látja a gon
dolkozót és a gondolatébresztő!, a szólát és a hallót. Egyik is 
másik 'is erősíti az értelmet, gazdagítja az ismeretet és öntu
datossá teszi azt. 

Ene Brassai a mondat elemzésével juttatja el tanítvá
nyait. 1'anításának kíváló sajátossága, hogy először és jó 
hosszú ideig csak a logikai elemzést engedi meg. A tannló
nak azzal kell tisztában lenni, amiről monel valamit és azzal, 
amit anól mond. Elöször ismeretet kelJ gyűjetni s azzal tisz-

71 Okszel'ü vezé1'. Elől3Zó. 
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hlbn l1 ]\€·ll lenni, -mint ÜlIllert és júl ért-pU anyag"ga l :-3 c::;a-\.: 
azután kelJ tudományos édékcléséhcz. fogni, mialatt Brassai 
a lllondattan i elemzést édL 

Amint n fn nuló al('gegy~ze1'Íí bb mondattól lépcsözctesen 
n kÖl'monclatig emel kedik, .. wt t-apn~ztaljn - mOl1(lja J(ovácsi 
A . - hogya sznvakon elöfordulú számtalan ,;<:lItozáso\.: nem 
esetl egesek, nem n szeszély szüleményei, ha~lem az értelem 
törvényei álta l parancsolt míítétek a végre, hogya S7,Ó meg
feleljen anna]\: a hi vat ásnak, vagy ha {Igy tetszik, szerepnek, 
mel yet a mondatban hp kell töltenie. 

Brassai rendszere szerint az analysis és synthesis. az 
e.lemzés és összerakás szerencsésen "aIl egyezteh'c, S a nö
vendék az aInktan! és szó kötést cgyiittesen tannlván , nyelvé
szeti és értelmi ereje egyaránt fejlődik ." 

Brassai jgen nagyl'a tartja a uyell.Jtani elemzést : "Ta
pa sztalásból állítlwtolll , hogy könyvemből taJluló s mind jár t 
elején jó útba indított g"yermck, oly gyorsan , akadályozás. 
tétovázás és hiba nélkül elemezi " legbonyolultabb német 
monclatot is, hogy hallása szintúgy gyönyörködteti a hozzá
értőt s módszerc])] siikcrére kedvező v ilágot vet. Méltán is, 
mert a jó analysis nélk ii1özhetetlcn alapköve a biztos sy the
sisnek." 

Nem engedi, hogy a tanuló sza jkó módra , értelmetlenü l 
tanuljon, mag'oljon, s tehclt ll cm követi azokat. akik az ige 
hajtogatási formáit. mint ,·almni érthetetlen hycrogliphokhl. 
a tanuló elébe teszilL Ö a monc1a tokból Yéteti ki az értelmet s 
azokból vonja le a rngokat, mert így sokkal mélyebb benyo
mást hagynak nemcsak az emlékezetben. hnnem az értelem. 
b 

. I 
en IS . 

Német 11yelvt-mHlnak el ső része tíz, il 1l1tl soclik négy k i· 
adást él't. :Meg volt elégedve ezzel az eredménn yel is, ami a 
tankönyv elterjedtségét muhüja, ele luég inkábh ren d sze1'e 
tökéletességével. 

Szerette volna állanclósíhllli módszerét n nyelvtaníhlsban . 
Ene számí tott, midőn élete utolsó esztendejében 1896-b>111: 
Elm életi és g!Ja kor/ali német 11!Je/dan címe alatt új kiachls
han jelCitCette mcg. 

n Molnár Ala(hh: N('ptanítók Ellcyclopedifda. Brassa i is mer
tetése Kovácsi Antaltó l. 
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Nem elégedett illeg ;\:(;za l, hog'y tan\.:öllyvét széltében 
lHIS%<l1<-í.Jtcík, lli.1llem ha.dat ülclitott az övétöl eltórö, logil<átlan 
és helyes rendszer nélkiil szerkesztett nyelvtunok ell en. 

Nagysznmú cikkel irt hosszúír6i pályája alatt. 1874-bcn 
a Budapes ti Szem]ében ll.özépiskoláülk iigyében, cgy ki s 
könyvet ki tevö (49 old.) cikk nagyobb r észét (31 oldalt) ct 
nyelvtnnításnak szenteli. [(özoktotáswnk 'refor'lnját 7

'J bírá.lja s 
így szól: 

,.De szólok ám többet a nyelvtanítást tárgyaló III- VI. 
cikkhez, mert itt elmonc1ha tom: Llll c h 'jo S0110 pittol'e, magya
rul : engem scm II gólya költött. Én t. i. 111 0gtanult arn 1naga1n 
erején nyolc-l,ilenc nyelvet, az írónk követelte . J,özetlenség 
folwzatáig; továbbá sikerre l tanítottam és taníttattam fel
iigyeletem alatt másokat, k iilönféle életkoruakat idegen n.yel
veln"e,- végre magam is Írtam pá l' vezél'könyvet t::mitásuknl 
és hIllUI{ísukl'il. Ehhez járul, hog'y én <lZ idevágó német, fran
CÜ.l , angol il'odalmat meglehetösen ismerem és a nyelvtanítá
Rok kiil öribözö módját magnmon is, másokon is Jll cgki sél'tet
tcm, l\iinclezeknél fogva nemcsa k jogom VHn a dologhoz szó
lani, hanem, mint táL'gyba avatott ném i világosítással és szem
nyugtatással szolgálJlatok azoknak, akiket írónk ragyogó 
sophistikája megvakított." 

Graf német nyel vtanát kiméletl eniii támadja 1888-
han. Ebböl hosszú polClnia fejlődött ki. K escrii ség és harag 
jál' a nyomában, de az ig azság Jlem az újabb l~öllyvet illeti , 
anl(lly gOllvcl'nant nlócha tanít, hanem a régit, amely a ta 
l1u lók -lelkéhez és a nyelv szabályaihoz Vall alkalmazva. 

A nyclvtnn ításról ig·en értékes utasítást ad H itopades(, 
bevezetése fordításáboz írt előszavában (Erd. Muz. EgyI. ki
adv. 1884. 77 sk.) "H ogy mai ln íveltségiink alapja a görög és 
latin nyelv hmulmánya: azt hiszem kevés kivétellel, által á-
11 08an elfogadott vélemény. A tanuló semmi hajlamot, sem 
kedvet nem v iszen magával czen nyelvek tanulására az is
kol,ába . Én is hasznosnak, söt sziikségesnck tartom H görög és 
ln tm nyelvek tanítását, cSHk azt szeretném megé rni, hogy ne 
leg/Jen kötelező tan tárgy. Józan gondolkozásn sziiJök is ele
gen lennének, kik azt kívánnák, hog'y tehetséges g yermekiik 

"' I . I'ta Sa lamon F erenc P est., 1873. 
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a míívcltség' idevngó <:l.gáhan részesU ljenek s magok a fiata~ 
Jok is, megkülönböztetést kezdvén látni, érezni benne, az a ta
nulás kedvét fokozná."'" 

A francia nyelv gyors, kŐllllyü és alapos megtanulásál'<.L 
szerkesztette ]ngycntc,nító francia nyclvmcste!-ét. Azért írta, 
mert sokan folyamodtak bozzá, hog-y tanítsa meg a francia 
nyelvre. Köváry László óta (1840) bizony sokaknak adta ke
zébe e nyelv kul csát. 

1863-ban adta ki P esten s Kolozsvárt is sokan l,érték -
írja Brassai - hogy tanítsa franciául. Rendesen egy könnyü 
olvasmányt velt elé" s abból nehány óra al att megmagya ráz
ta a nyelv szabályait és sajátosságait. De sokszor kellett ta
pasztalnia, bogy még a legjobb igyekezeiliek is elfeled ik a 
szabályokat. Minthogy német nyelv tana kítünően bevált, elha
tá.rozta, hogy annak a mintájára í r francia nyelvtant is. 
Egyik tanitványával fejtegették, .hogya francia igének a leg
ti sztább alakja a többes elsö személy s erre alapította nyelv
tanában az igeragozás szabályait. 

Az ö elemző és lelkii smeretesen részletező módszere van 
beledolgozva a terjedelmes el ső részbe, de siker nem koronáz
ta. Ellenfele akadt egy másik nyelvtan írójában (Schwind
land Frigyes), aki "értett a reklam csináláshoz" és a Bvassai 
könyvének "lejá-ratta a becsiiletét", mert "bizonyos személyi 
okokból egy előkelő pesti pártfogója akadt, aki nemcsak azt -
járta el, hogy a könyvet kiadják, hanem azt is, hogya nyelv
mester egy bírálatban a Bmssai könyvét leníntsa s fOl'galmát 
megakassza. " 

Irodalmi viszonyai:nknak épen oly szomorú ada!a ez, 
mint amilyen újabb bizonyítéka a Brassai örökös küzdelmei
nek. A tudományos haladás híve sajgó szívvel gondol an,l, 
hogy egy hatvan éven felüli nagy tudásu férfinak a kiadó és 
ki:bordó közönséges szerepére kell vállalkozni. 

Mindamellett is a könyvet ki adta másodszor, de a máso
dik ré~zt nem dolgozta ki. 

Bizonyos fájdalom érzése fog pl , midőn a lotin n;ljelv to
"ítósc, körüli kiizdelmeiröl emlékezünk meg. Ö is a latin is
kola novendéke volt annyiban, amennyiben iskolázásról szó 

~: ]ljl'd . . ~fuz. ~gyl. kiadv. )884. A FUtopadesa bevezetése. 
thmossy MIkjóssaI Fenelont olvH8tatta. 

- 136 -



• 

l(ÖztPISJ(OLAI TAJlU II 

eshetik. Érezte mind en hátrányát, de semmi e l őn yét, mert ö 
a nyel vet nem azért tanulta meg, mivel ta nulni kellett, ha
nem azért, mert a latin klasszikusokat olvasni akarta. Ebben 
nagy élvezetet talált. Egész élete folyamán velc voltak, föl
föl fri ssítelték lelkét, gyakoda megsegítették irodalmi har
cai vívásában. "Az iskola nem rontotta el kedvét irántuk." 

Ez a nagy élvezés egészen mag'án tcrmészetü volt. Ebből 
nem sZö:lrmazott volna baj. De a latin tanítást is "feudalis 
nyíígnek" tartotta s terhétő l szerette volna rnegszabaclítani az 
ifjúság lelkét. Már 1842-bcn készen volt két kötetes latin 
nyelvtanával. Az Ő sllggestiv módszere, Illcly a lélek önálló, 
csöndes és fokozatos haladásától várta a sikert, a tanuló if jú
Slígot megaknrta szahadítani nemcsak a pJágától, hanem a lel
ki torturától is. 

A könyvet kiadták bínílatra. A birálat kedvező . "Meg
ismeri a bírá ló bizottság a dolgozatnak philologiai becsét, azt 
sem tagadha tja, hogy az aszerinti tanulás a kívánt sikert 
épen úgy képcs előh ozn i, min t bármely más rendszer, miről 
a fői skolánkban tett wóbákról is meggyöződött, mindazon
líltal tekin tve azt, hogy ez azon módszertől , mely szerint a 
latin nyelv tanulása mllld iskolánkban , mind pedig J..-i.ilföl
dön is "nnyim eltér , s nem taníthatnák a mai módszerben 
jártnsok, hármily okszerű legyen is, jelen körülményekhez 
nem alkalmazhat6." 

A tankönyv írója minclig ll1eglehet elégedve, ha ennyi 
eli smerést halmoznak össze 1ll1mkájára. De a távolról szemlélő 
töprenkedik magában, hogy hát a közügyeknek mindig ilyen 
aprólékos és vélt okok miatt kell -e kárt, sőt halálos csapást 
szenvedniök. A kéziratból tankönyv sohasem lett s tudOllllÍ
Sllllk szerint nyoma veszett. Brassait a maga ú tján föl lehe
tett tartani ideig-óráig, de attól, hogy hazájának szolglíljon, 
valahol tehette, elzárni nem lehetett. 

Először is készített kis .táblázatot a latin-ige hajtogatá
sáról. E mellé Írt rövid útmu(atást. " Hogy kel7jen a 7atinhaj
togatást ésszeriien, gyorsan és sikeresen tan ítani. Ezt minden 
grammatikához illő és szü kséges adatnak szá nta. El'l'öl cl kis 
dolgozatról (34 I. egy tábla) legilletékesebben szól egyik ta
l1ítványa, később a. latin nyelv szaktanára, Kovácsi Antal: E 
munka abból a korból való, midőn Brassai 1841-bcn megte-

• 
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l'cmtette a g jJ))JI<.lS iUlll 8zel'vezctét. E célIJól hta a]<kor a. 
módszert ill etölcg' egészen üj, o1'e4eti, lIlol1clhatjuk geniali s 
tunkönyveit, mel yek ma is páratlanok uz ill etö szakokhan ." 

"M:ajdncm 40 év Hl ulvú is v<llóságos gyünyörüség'gel ell1-
léJ<szew H ITH a, szép sikerre, mel yet, lnint tapa sztala tlan ta
nító az u tasíüls a lig megszá l'adott kéziratának hasznáintával 
elZ osztályban elértem, "iG 

Loeli'Us cím(í d01gozatában jinérzettel , dc fájdalolllmal 
mondja.: "Hatoc1ikszor veszek toll at a lat in cla ssikusok ma
gya rázata ügyében." Fe lszólalásál'C:l nem "kritikai v iszketeg
ség" készteti, han em minden egyes esetben szivére akarja 
kötni tanítótársainak azt <lz elvet, nwl yet a "módszerrő]" irt 
akad. értekezése második része 34--46 lapján kifejezett, bogy 
to'uítsll nk igazságot! A jcg'yzetes mag'ya l' kiadásokra vonat
kozott üt el ső felszólalása . A -hatod ik felsz&lalásába n á ltalá-

• 

_nos mondandóit foglalja üsszű, vagyis azt, b ogya magyará -
zatoknak miképen kellene szerkesztve lenn iök és azt, hogya 
középiskoláinkhan olvastatni szokott latin classikusok bajo
sabb helyeit bogy kell magyarázni. 

B rassai Laefius cÍmű munkájában (7- 62-ig 1.) el ső he-
1yen és főké})en CiCeL'Ollak dl', HcinL'ich magy<.l l'ázahlval meg
jelent munkáját érti, mely szól a "Barátságról." (De amicicia) 
A nehezebb és vagy sehogy, vagy többféleképpen érthető téte
leket magyarázza. "Laeliust l'oldalélrka l látja el s szól a btm
szó fűzés rőJ. Ez a rövid (63- 741. ), ki s utasítás, a középiskolai 
tanárJ1::1k olyan n agy szolgeí.latot tehet, mint egy fokos m;).
gyal'ázóköny v. Sőt még többet, mort ebben Brassai rövjclen 
kifejti a magya l' mondahól táplált elméletét is : a mondatnak 
legfőhb s lényegesen alkotó r észe -az ige. Ami t ezzel összefííz-

7U Népian ítók EncyclujJuedh1ja, 13 ra.'}sQ'i, Kovács i Anta ltó l. 
~ze li iői.il pál' sor: Az igé k képét mi ndig 1:1 töl'zsöke ik vise lik. 

A.,z 11l'loe l'fecturn I'o lytonos, a perfectum, cl plus qualll pel'fcctum, e lö
zo Hlll~l , Ezek nem az idő re, h anem az ige jelelte cselekméJl y r e. 
va gy a ll ~lpotnl vonatkozn"l k. Praetel'ituJlJ irnpc rfcctum = tem pu s 
n r actc l'!!,um, act)o inlocrl'cchl, Pl'acte l'jtulTl perfcctul11 = te rn p u i':l 
Pl'<:l c tCl'ltum, CI cilo p e r fecta. 

~~Z a. ki ~ k.ö nyv me g:iele n t németü l js, M ickvi l z lipcse i eg yetcmi 
t;!nUl' kIHda;'Hlbnn 1880-bn ll. Neu e U n lcl'l'ichs lllcth ode u el' Lntei 
nlscbcn con :n.:lgnUon mi t ' Pl:tI'e J und Clw thekeHk von S. B r a ssa i 
HCF<lU ~gegeben von Dl'. ]"o lwtlllcS l'Vlickvitz p l'Úr, de l' U li i VC I':S iti-it , 
L ClptZlg. 
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YC elmond; <l Z az összebasonlító nyelvészetnek 
fejezete. 

• 
1gen 

-

K éziratban fii'l/U IIWHldott tankönyve'it a tallulók őrizték 
meg- n, tnnítás alatt készített jegyzetekben. Ezek közül a 
Logil..rít ö maga dolgozta föl s az Akadémia rnegjutalmazta 
és kiadta. :Ma nÜll' ez SÜ1CS forgalomban, me L' t a mai logikák 
l1f'm lélektani alapon ] .. észii lnek, mint II Brassaié készült, ha
nem tapasztalati alapon. 

A mai lélektanok phys iologiai demonstratiok az érzéki 
hatások szerint, aJl]j t Bra ssai mindig kifogásolt, mült hibás
nak és hiányosnak talália. A ma i lélektanok vallják, hogy az 
idegrendszer psycho-physikui v iszonyail'a kiváló súlyt he
lyeznek, söt abMI indulnak ki. Egyik ezt mondja "a physiolo
giai lélektan fö laclata ~ppen abban áll, hogy az összehasonlító 
honctan (anaiO'min), meg hys iologia tényeiJ'c támaszkodva, 
biztos a lapot nyújtson ahoz, hogya. legmagasa.hb bölcsészeti 
Pl·oblélmí ba (a psych e phylogenesiséhe), vagyis a lelki tevé
kenység, törzsfejl ődés tö rténetébe bepillanthassunk s általa 
oly magasra emelkedhessünk, melyen ama fönséges problema 
végleges megoldása sikeri.ilni fog."71 

Brassai szerint mag'unknak, a lllagunk bel ső jelensé
gcinJmek, törvényeinknek és müködésének tudása és helyes 
ismercte lélektan. Alapja clUlek is, min t mind annak, amit az 
l'lIl ber tud , az ön tuclat. A be l ső jelenségek erkö lcsiel, és szell e
miek, melyeket egész életünl,ön át szüntelenii i tnpasztalunk. 
Ezeknek legelseje öntudatos énünknek, magunknak a meg
i ~mcrése és mcgkülönböztetése attól, allli rajtunk kívül Vall , 

S aminek hatása yan l'e:ínk, éppen mint nekiink is arra . 
Bra ssai szcrjnt sziikség van a külső tárg'y létezésére és 

"rra is, hogy érzékiinkre hasson, de ebből a hatásbóJ csak nk
kor szá rma zik érzemény, vagy benyomás, ha ahhoz ilntuc1a tos 
felfogásunk hozzá j<:lrl11. Ez az öntudatossá vált fö lfogás meg
lllarad akkor is, amikol' a. tárgy n1<ll' nincs jelen a róla szer
zett képzetben. A lélektannak Brassai "zer in t nem az a föl
ada1a, hogy llll'gmag'ya rázza mikép luppang hatnak benniink. 
mrg pedjg öntudat nélkül. azok az ezer" meg' ezer-fé le képze-
1el< és miben á-II azol<nnk önkényes vag'y önkénytelen elöállli-

• 

71 Parádi Kálmán Pll ys iologiaj IéIekhIIl, 
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!':i tt, mort a. Jélektan csak a. bel ső állapotokat és tényeket so
rolja föl. 

"Egyi], ilyen tény az, hogy eszközctlen, közbcnjál'aHnn 
tudalmunk van arról, hogy az egyén Id nek eg'yidőben ilyen s 
ilyen él'zeményei voltuk és más időben mással fölcsel'é l ődtek , 
mindig a mi énünk vagy mi magunk." 

Ez a tankönyvnek indult és tankönyvnek használt köny
ve részesiilt a legnagyobb ny ilv<:lDos eli smerésben. M:egnycrtc 
vele 1858-ban az Akadémia lVlarczibányi jutalmát. 

BI'Hssait a log ica. Gol iatjának nevezte ,Arany János. Iga
za volt . ~Minden fölszó lalásában meglep, bámula.trfL ragad, de 
mindenütt erős, megingatha.tlan log ikájával imponáL Ez az 
oldala nem sebezhetö meg. Ezzel a versenyt csak memoriája 
állja ki. 

Sz ilágyi Sándor a Brassai L og'ikáját il. parlagon heverö 
bülcsészet "kiváló irodalmi tennékei közé sorozza." 

P öldiralait l{ézil'atban hagyta, de volt tanítványa, ](0-

vácsi Ant"l tanártá rsáva l B"zogány A,'oll""l kiadta két kö
tetben, A népiskolák felsö, illetöleg a gimnáziumok elsö osz
tá lyainak volt szánva, s a hazai földrajzot el kellett végeztetni 
mielött ezt li tanító használhatta . Föként method ikai tekintet
ből érdemel figyel met. A K ovácsié elbeszéli a föld felületé
nek természeti viszonyait, a Buzogányé ismerteti il népeket, 
országokat s ezek v ipzonya.it. Nevezetes mozzanat, hogy az 
elsö kötet a természet által kijelölt a saját változhatatlan jel-
1emvonásokkal fölruházott kisebb földirati egységeken kezd i, 
ti ezeknek alakjávtll, éghajlatáva1 , növényzetével, álta'Jában 
nlinden természeti sajátságával, ismerteti lll eg a tan ulót. Az 
egész földet egységekböl rakja össze, s úgy megy aztán át ct 

második folyamban il. polgári és tár sadalmi vi szonyok ismer
tetésére.78 

Tankönyveit úgy tekin tem, mint lelkének, mint lényének 
egy~egy darabját, kiszak ítva és odaadva a mag'yal' család és 
iskol a számára. Valamint az anya teje, ezek is szive és e l
méje tennékei voltak, Egészséges lelki táplálékok Az ő ké
pére és hasonhltosságál'D teremtett, gondo"lkozó és gondolatot 

711 V. ö. Dl'. 1<iss .1\ 1'0 n a, magya?' népiskolai tanUás története 
342 lap. 

• 
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ébresztő önáll ó Jényck. Értelmesek, tiszblk, átlátszÓk, okosak, 
mint az ő lelke. 

A kis gyermekot éppen úgy tanítja, mint a nagyot. Mód
szere mindenütt ugya naz. Csak a tárgy más, de az is l'cndc
sel1" csak fokozatilag különbözik az előbbitől , nem lényegben . 
Ismeretet, tudást egyiknek sem ad, sőt módszodanában nyil
tan hü'deti, hogy eg'y ik egyén a másiknak, eszméket nem ad
hat, csak fölkelth.et "az eszmetársulás nagy törvényénél 
fogva." 

A tanító és tanítvány közül azé a jeladó, sugalló, vezérlö, 
ösztönző szerep, ezé az alakítás, testesítés, alkotás. Szóval a 
végrehajtás a tanítvá ny feladata. Ez a fogl alkozás minden
napi, szakadatlan, csaknem önkénytelen működés, a tanítóé 
alkalmi, csakis a tanítványhoz való viszonyára vonatkozik. A 
Í>lIlulás természetes, a tanítás mesterséges. A tanító főkelléke 
:lZ ügyesség', a tanítványé a figyelem. A tanító, mint gazda, 
csak elveti a magvakat, melyekből a tanítványelméjébő l ki 
kelnek z ismeretek. A magnak kikelni, sarjadzani, gyarapod
ni, élni kell, s mindezekre elégséges idő ~ell , hogy a termés el
készüljön és learatható legyeJl. A sietés és türelmetlenség se
hol sem helyes, de a tan ítás ügyében káros, tehát : keveset, las
sc.." és jól" 

A deductiv r endszert követi, A tanulóból veszi ki a fele
letet a fölmntatott tárg)'l'a, mint kérdésre, Ezért adja föl a 
kérdést, nem pedig, hogy a tanuló a kérdésben megtalálja a 
fe leletet. 

Módszere a legegészségesebb logika lélektani alapon. Ezt 
viszi keresztül tal1könyveibCll. Ezért kéri a tanítókat, hogy "a 
bennők való rendet, min t a leggondosabb és fontosabb kiszá
mítás eredményét a leghívebhen kövessék."7. 

Ha kifogást keresünk, vagy a h~llJottakat f igyelembe 
vesszük, lllegállapíthatjuk, hogy Brassai a magyar tempera· 
mentumboz nem aH<alJuazkodott. Igen alaposan, tehát részle· 
lescn iz ig-vérig megakad tanítni mindent. Igen nagy kitar
tást és türelmet kíván t a tanulótó.], Azt hitte, hogya maga 
mérlékét általában alkalmazhatja. Föltette, hogy mindenki 
azért lesz tanuló, mert tanulni akar. F eledte, hogy a tudás 

7~ El őszó az .. 01cszerü vezé1·4
' anémetnyelv tUllitásához. 
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v .. í.gya ezer ki)ziil egynél is olyan átölelő, mint nála. Söt, ami 
még l'oszabb, !pgtöbb ifjú nem is nzé.l't vaD iskol<:lban, mivel 
tanulni SZel'ütne, han em azért, mert sziilöi elhatározták, hogy 
tanu1t embert csinálnak belöle. -

Ha. a mai, 1ebát 60 évvel azutúni időt is figyelembe vesz
szük, még tá vola bb esünk u. Brassa i iclcá I j<.'ltó I : az egy helyen 
iilü, egybclyrm nem' mozduló tanulótú l. ~[a minden n, villany 
g'yorsasc.lgával akul' haladni, teh<.í..t il. tanulás is könnyen és 
gyorsan, ha sz nQsan és pl'ak tiJ.::usan Jw ll, hogy történjék, s 
"zonnal alkalmazható is leg-yen . Minél kevesebb elmélet, mi
nél kevesehb idealizmus. A tudományt önmag-áért csak II 

specialista keresi, de ő is csak eszköznek tekinti s nem céhwk. 
Brassai önmagá.ból s abból az eszmény i magyal' nemzet

bő l indult ki, nmely nem volt, tebát lesz, lenn ie kellett bármi 
,íl'on is. Ö ncm sajnálta a fáradtságot, tÜl'ést, kitartást, mert 
nagy, gazdag, el'ö~ és tudós nemzetet a)wl't látni a I{ál'pátok 
között. Ncm n1jta mult, hogy ez a föltevése is csak eszmény
kép maradt. 

Ha a nemzet akl\orl tanüg-yi áll apotát vizsgáljuk, amikor 
Brassai föllépett, még- azt II kérdést is megoldhat j lik, bogy 
Brassai miért fog-Ialkozott It középiskolának mindenik tár
gyáva l. lI1indelliitt hiányt látott és mindent pótolni akart. 
"Comenius inteImét senki sem yette jobban súvére: Magyar 
nemzetem igyekezzél rajtn, hog'y lf'gyenek mag'yal' nyelvü is
kolni könyvei c1. Gazclagítsc1 hazádat, jó és bölcs s ne csak la
tin, hanem saját nyelveclcn íl't könyvekkel is." 

90 éves konl ban, ll] időn ezt a nagy é letkort a hozzá közel
állók ünnepelték és püspöke. Ferencz József, a kiildöttség- élén 
1anári pályájá t ecsetelte, BI'assai, ·nála szokHtlan terjedelem
ben, egészen kedélyesen hcsz::'imolt tanári pcllyájál'ól: "I{é l'Clll 
nlázatosHn, hát én épen e ll enkező <.ll1apot-ban Vi1gyok, mint az 
a pap, ki miJ-::ol' esőért üm-lclkozott és jütt egy lWgy jégeső, azt 
mondta: "Adhl l Uram esöt., elc nincs köszönet benne." 

"Engem is oly J\:öriilmény zavn rt össze ann ak idején 
nz egyházi Consistorilunmnl, ami olyan, mint il zápor
eső. Ilogy mil.;épen Wrtént annak megballgahlsá ra kérek egy 
kis sz ivesség'ct: " 

,,1[('gállapodtnm abban, hogy én teljesen n ta níhlsnHk 
~'í\l\ntelem maga m. Ez a hnjlamoJl1, ez a s7.enveclélyem rnegvolt 
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IJC"kclll 16 esz ten dős kOl.'omtól kezdve. Akkor kezdtem az is
lI1e/'öseimeL egy re S má.sl'a, ahogy tudtall1, ta nítani . Hái ezze l 
oda jutotta m nngy ldizdc lm ck ki)zöU, bogy az unjtáriu s kol lé
"'ium ba tnnár_nnk vitt ek Ugy v(.)ltam, rn.int a ~zcnt(>s i ck 
~ 

JlIondták Frol'váth, Gyu lának, mikor mcg'álasztották: "lfcl-
('lIlcltiiJ< magunkhoz." 

"Amikor tan <:1 1' lettem, olyan cíllapotok voltak, hogy ;l Z 

lInihírülsok vezcWjnck nagy része a vaskalaposok közé tarto
zott. Hogy mil yen libera li s volt a Consistorill!l1, az ki tetszi k 
abból, hogy egy rakás gylí1ésen volt aiTól SZÓ, bogy milyen 
Jcgycn az egyenruha, amit v iselni kell. En erre egyszer azt 
1< dá,lta m mondnni, hogy én bizony ami Consjstoriwnunk és a 
sza bó-céh között Jwm látok semmi klilönbséget. Az egy ik kö
l.iilük azt felelte nl, hogy I'cvolutiOlHll'1tlS vagyok. Ennek is 
néztek." 

"J öttek aztán fel szabad ító idők. Megjegyezték az egyen
Wsóg, szabadság, atyafiság (ami t nagyon rosszul testvél'iség
nek neveznek, pedig a fran cia szó atyaf iságot jelent) szava it, 
de ebbő l a három szóból nem maradt egyéb, min t Hz egyen
löség." 

"Az egyenlőség L i. ai, hogy neked se legyen több, mint 
nekem, mert ami több, Hzt től em loptad el." 

"Mit tett az egye nl őség1 Az iskolában azt, hogy miJHlent 
egyfol'lllán kell tanítani. Ez és ez a pl'ofessol', ezt és ezt mond
ja mindig, ebhen és ebben az órában - ez volt a ha tározat. 
Ez téUenségrc kárhoztatott engemet. Csak azt akarom mon
dani, hogy az életben semmiféle érdemet nem tettem. Magam 
el őtt scm dicsekedJwtem vele. semmiképen pedig más elött. 
l-Ian em a hasonlaha vonatkozólag mondhatom, hogy volt idő, 
midőn az eg'yház<:un vezetőinek barátságával nenl dicsekedhC't
lem, s most, midőn kör ültekintek, mindnyájukat itt látva, úgy 
él'zelll, mintha záporeső töltene el. Nem tudok szót találni, mi
vel kifejeizem a köszönetet. Az Isten áldja meg mindnyá-
jukat!" . 

Midőn 82 éves kOl'ában nyugalomh" küldötték az egye
tem i lanszékröl,ki kell ett mutatnia, hogy hán y évet tanított 
a. középi skolában és hányat az egyetemen. Csa.kis 14 g imlHí
zium i és II egyetem i, tehát mindössze 25 év telt ki, mert n bu
da pest i magáng imn áziunli tanítást ncm vctte szárnításbn . Ez 
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\'aIéba n (,~l'ké l)' i3ég . , 
(\I'tékét. sobn8t'Jll az 
Zl'tt- III lill kn. 

e ,:t)1 82 é n'8 l'lllbt'l' "t. le! ('hl'll . ne 13l'n S8:1i 
• • 

éys7.flmok :::'Z tl hUl k III ('!!.'. ho 11 0 1ll az el véo'-. ~ 

lú'lll ~zrí lll íh':l ;l Z!. am-! é l ő::.:z6y:t1 (-8 pé ldn;ld;l~sal tanÍ
fon. fnnk ii llyn ,j ol -an lll agas hl'g Yl'0 t'IllL'li~ l:lllál'$;íg:iit ég 61"
dt'llll' if. :lhO\' il l\~\' ('fl (' n IlWQ"\' tll' hln;í l't~ flil IIt' lll él'. ... . .... . 

Kyolllhd iísban kiad oU .1 2 tankönYYt't. ÍI';18h:l1l maradt hN. 
\",,11. bníf\":Ínyai kiadfak kell ö!. h·hM f:1nk öJ' y" l' " olt, 19. Ll'g
Ui hh kiaclás f ért ti ll é lll C'tnn~ l d nll e l ~il k ':i trtl'. Alindpllik ,t 

• 

~aj :-í jJ.:: ('ziill\g- ida. $n jii t lclkéböl f:í pl ií lt;l. mi l'zut:ln kilv<.' t-
kL,?(,tt. nzt ('~:lk akkol' )C' h t,t lllC'g ludni (>.~ lll l'g'ítélni , ha az 
tllóhbi sZ:lz l\$z lendl) f:l ll kl.in yy-irodnlm:í t \' ~SZ l l\ lr. s vjzsgiíl:ü 
al:í, YC:5z ik. -I l'a~s: li minc!pll íijílásh:lll , min dCll (lj ir:\ll yznib:1ll 
hl'llll r fog Il'llni. mini :liapvpl ü gondol;d--tl'l'lll r ll) és. l'sznH'~ 

• • 
:O; Z {) I'(l . 

• 
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