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miért ? Azért. mert a költészet oly egészen szellemi , oly töké
letesen étheri, anyagot és eszközöket oly lényegébe fel vevö és 
összeo}vasztó, hogy minden gépies segítségei merőben nélkü
Jöz. "Minden igazi (költöi) lángész megteremté magának az 
alakot is, melyet köve t ői sohasem tökéletesíteItek. " 

Foglalkozik a lángelme természetrajzával is s hivatásának 
azt látja , hogy lökéleiesi kell teremtenie, nem úja I, mert hiszen 
minden teremtés tulajdonképen csak reprodukció. A lángelme 
nem szü letik, hanem lesz. Három kelléke va n, mell' nélkül 
lángelme nem lehe!: természeti tehetség, az egy tárgyra 
irányzó körülmények szerencsés összeta lálkozása és "a mindent 
legyőző kietle n munka, mell' a lehetséget valósággá emeli. " 
A költői hatás a "sugalló geniusz titka", mire nem tanítha t 
meg senki s a jós és az igazi költő közölt határvona lat ki 
bírn a húzni ? S Fábián Gábor egy mérges hangu polemia után 
azzal adta ki rá a mérgét, hogya "költészet terén merő nuL 
Iána k teki nti a jó öreget." 

A KOLLt:GIUMI TANÁR. 

1836. aug. 16-án Molnos Dávid. a földrajz és történelem 
tanára, kolerában várallanul megha lt. I Daniel Elek főgondnok 
javaslatot tesz a főjegyzöi és t,mári állás belöltésére. Utóbbira 
Nagyajlai Kovács Istvánt, Mikó Lörince l vagy Brassait java
solja, csak "modo provisionis". A Képviselq Tanács nem fo
gadja el a javaslatot, hanem helyeItesíléssel lölti be az állo· 
másokat. Az 1837. febr. 7- tő l la rtoIt Főtanácson megismétli 
indílványát. A Főlanács Brassait megválasztja "az érdekieIt 
cathedra állandóiagi betöltésére." Az ajánlaItevö főgondnok 
csak helyeItesül való megválasztását ajánlja , a Fölanács vég- , 
legesnek választja. A másik feltünö je lenség: edd ig tanár csak 
felszentelt pap lehetett. Brassai nak telszésére bizzák, hogy fel
szenlelteti·e magát vagy nem. Mindezek a rra mu latnak, hog", 
Brassa i tudományos hírneve a lanárvá lasztó Főtanács tagjai 
elötl meg volt alapitvtl. Pedig a hangul a t - amint Kőváry 
írja - nem egységese n nyilvánult melletle. Vallak, különösen 
a régi szabású és gondolkozású tanácsosok hözőll olyanok, 
akik bizonyos idegenl~cdéssel fogadták Brassai l, ald ről Szilágyi 
a Clio-perben írt e rŐs krilikája miatti bosszankoclásában világgá 
kiáltotta, hogy iskolát rendesen ~e hol se m végzell s klavirmesler. 

l Forrása im az egyhózi képvisel ö es fölanaesi, v61am inl a z igazgató
sági jegyzökönyvek. 
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Március 2-án köszönt be a Tanács határozata alapján 
magyar nyelven "a netalán felesen megjelenendő hallgatók 
tekintetéből- " Székfoglalójának címe; .. Az idő s a nemzeti 
charaklerek befolyása a hisloriairásra, " MontesQuieu szelle
mében írt dolgozat, me/y az iskola középkori légkörétől erősen 
elütően az új idők lelkét lehelL Már itt, ez első hivatalos tény
kedésénél kitűnt, hogy az a körülmény, amit Szilágyi rossz
máju csufondárossággal szemére vetett, nemhogy baj volnA, 
de egyenesen olyan előny, amely Brassai megkezdődő reform
munkáját egyenesen lehetővé tette. Ez pedig abban áll, hogy 
Brassait a maga reform-gondolatai merész kifejtésében és 
életbeléptetésében nem tette félénkké, habozóvá és bátorta
Ianná az az elfogultság és lenyűgözöttség, amelynek a terhét 
és bélyegét a régi iskola a maga szigorúan kimért fendjéve/ és 
főkép középkori formákon , rendszereken és felfogásokon meg
merevedett . szellemével mindenkire rányomott, aki azt egészen 
kijárta s kinek szellemi ereje nem volt elég nagy ahhoz, hogy 
azt magáról lerázza. -

Brassaival eddig Concha, Kozma, Filz József, tanári mű
ködésével Kőváry és Boros foglalkoztak behatóbban. Kőváry 
a volt tanítvány szeretetével és nilgyrabecsülésével, a közvet
len személyes tapasztalatok és él.mények meggyőző erejével 
egy nehány markáns vonással rajzolja meg Brassainak, a nagy -
tanítónak, az arcképét. Nem fogla lkozik kora hivatalos aktáival. 
amelyek nekünk, akik nem részesülhettünk abban a szeren
csében, hogy láb Ainá l ülhessünk s tanítását hallgathassuk, ért
hetővé teszik s megmagyarázzák azt a korszakos fordulatol, 
amelyet az unitárius kollégium történetében Brassai neve jelent. 
Boros használja ugyan a forrásokat, de nem tárja fel kellően 
a magyar középiskola azon korbeli tanulmányi rendjét, a taní
tás módját, eszközeit, a tanár- és tanítóképzés rendszerét, a 
diáktársadalom részletesen szabályozott , aszkétákat nevelni 
szándékozó szigorát. Igy aztán nem is tudj a kellően meg
okolni s va lószínűvé tenni azt a megitélését, hogy Brassai 
taná 'i müködését egyenesen "forradalm inak" nevezi. Ez a lka

-lommai nincs terü nk s nem szándékozunk ezt a munkát elvé
gezni.' Most csak tanári működésének legkiemetkedőbb vezető 
szempontjait és gondota ta it fogjuk vázlalosan éri nteni . Hogy 

I Ha anyagi l e h et őség nyíli1{, azt egy külön lanulmé nyba n részleteseb
ben megtesszüle ,. -
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ezt lehessük, röviden ki kell lérnünk a magyar közoktatásügy 
akkori reform-törekvéseinek vázolására.

1 

Brassai tanári működésének megkezdési ideje a m agyar 
reform-korszak dicsöséges úlba indulásána k és sike rekkel kecseg
lelö küzdelmeinek kora. Má ria Terézia a la tt Bessenyeiék, Ré
vayék kezdik a nemzeti szellemei ébreszigeini nagy á lmaiból. 
De működésük egyelöre nem egyé b, mint a felvi lágosodás esz
méitől átilalott nemzeti sze ll emű á lta lá nos kulturlörekvés, mell' 
a főura ink és asszonya ink ajkán. a városi polgárok kereske
delmi és ipari életében elnémult magya r nyelvet a k/Hj a jogai
hoz jutta tni. II. József germ á nizáló rendeleteinek visszavonása 
nagy lelkesedést keltett ft lelkekben s a törvényhozás termében 
és a magyar közélet forumain egy ' mozgalmat indított meg, 
amely reng~ teg sok kü zdelem közö tt a kormá ny e ll e nkező 
gáncsoskodásai és törekvései ellenére is a 40-es években a 
magyar nyelv jogait julIa tta d iada lra . A közéle t, a törvé nyho
zás, a z iskola nyelve egyará nt a la tin volt , mikor külfö ld ön a 
nemzeti nyelvek már rége n elfogla ltá k minde nüt! a z őke t jogo
san megille tő helyüket. És sajá tságos tö rténelmi jelenség, hogy 
akik nálunk a magya r nyel v é rd eké ben, a magyB r ne mzeti 
szellemű miveltség érdeké be n a la tin egyedü li és kizárólagos 
uralma ellen ha rcot indita na k. azokka l a k é tségtelenű l jó ma
gyar érzésű, idősebb nemzedékh ez ta rtozó, közéleti e mberek
kel kerülnek szembe. a kik a la tinh oz épen a magyar történeti 
tradiciók alapjÁn ragaszkodna k. A mi a magyar közélet és 
törvényhozás terén törlénl, ugyanaz ment végbe kicsinyben a 
magyar iskolában is. A ta nítás nyelve itt is a la tin , s a magyar 
nyelv, mint tantárgy, csa k 1791-tö l fogva szerepel a ta nulmá
nyok sorában, még ped ig az egész ifjúságra csak összevon
tan és csak heti két órába n. És a magyar nyelvet latinul írt 
nyelvtanból tanítj ák és ta nulják! Magya r irodalmi ta nításról , 
még nem is álmodnak! 

Ugyanez volt a helyze t ná lunk is. 
Mega a tanrend szer se m volt országosan sza btii lyozva. 

Ezt azonban úgy kell érte ni , hogya Mária Terézia-féle Ratio 
1777-ben s az 1808. évi Ratio rendezte ezt a kérdést. De a 
protestánsok s közöttük mi is, régi au tonomikus jogaikra s az 
1791. évi törvényre hiva tkozva nem fo ~adták el, .hanem jófor
mán minden iskola maga á llapította meg ta nulmányi rendszerét. 

I Korn is Gyula : A magyar kullurpolilika száz ~vvel ezelő l! . Budapes ti 
Szemle, 1926. juJ. sz. 
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kézi könyveit. szabá lyza tá t. Az iskolai korh a tár nem volt meg
állapítva. Az elemi iskola nem volt az ál talános tankötelezetség 
alapján, tehát elvi szempontból megszervezve és a közép
iskolátó l szabatosan elválasztva. A gi mnázium elvégzése után 
a különböző közé leti pályákra és szakokra va ló e lőkészítés és 
készülés útjai, módj .i nem voltak megállapítva és kijárva. Hogy 
csak egy példával szemléltessem a mondoItakat : aki a "kollé
gium" (meg kell különböztetni a ha t llsztályos "gymnasiumtól") 
ú. n. "philosophiai tanfo lyamát" végezte, azt minden szaki 
irányu előkészüle t és megvizsgá lás nélkü l azonnal a lkalmazták 
az a lsó tagozaton ú. n. publicus praeceptor-nak, vagy mint az , 
ötvenes években mondták a magyar nyelv bevonulása után: 
"allanár"· nak . Min tha va lakit ma az é rettségi ulán azonnal 
rászabadítnának az a lsó oszlályokra. Az ú. n. professorok, 
akik a filozófiai tanfolyam végzése után külföldi egye temek~ t 

látogattak ugyan, de taná ri szigorla tot nem tettek, csak a felsőbb 
osztályokban ta nílottak . Az a lsó bbakat rábízták ezekre a tegnap 
abszolváll fialal emberekre, ak ik vádák, hogy a püspök holnap 
rendelje ki őke t valamelyik jobb eklézsiába papokna k. Ezek 
aztán ott tetszésük s lelkiismeretük pa rancsa szerint taníthattak, 
vagy garázdálkodhattak. Senki sém tö rődött velük. 

Ne ütődjenek meg ezen a sötét rajzon olvasóim. Nemcsak 
nálunk volt ez így. Másutt is ilyenek voltak az á llapotok. 

Ama nagy baj mellett, hogyatanárképzés nem voll elég 
megfe le l ő, ott volt a másik nagy hiány is: nem voltak megfelelö 
kézi könyvek. Ha volt is vala hol va la melyik tanulmánynál 
tankönyv, az reltenetesen bő és megemészthetetlenül tudomá
nyos vol t, más szóval: a tudósok, nem a tanulók szá
mára készült. Olyan értelemben velt "tankönyv", ami nt ma 
értjük, egyálta lában nem vol t. S ez még a kedvezőbb helyzet. 
A legtöbb tanulmá nynál semmiféle könyv nem állott rendel
kezésre. Ez még nagyobb baj volt. Mert mit tehetett a taná r ? 
Diktálta a tanulni valót. A tanulók írták ezeket, az idő jó része 
ezzel fecsérlödijlt el s a végén is a helytelen és hibás leírás 
mialt egy csomó sü le tlenséget tanultak össze, Ugyanez a helyzet 
nemcsak nálunk, hanem országszerte. 

És milyen volt a tanulók élete, a diák-társadalom belső, intim 
vi iAga, a fegyelmi állapot 7 Ezt szigorúan megszabott napirend 
szabályozta, amely azonban nem vette fi gyelembe az ifjúság 
e rő tő l , lendülel\ől , akarásoktól feszit It vágyait. törekvéseit, 
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hanem öreges és túlzottan aszketikus formáival és szabályaival 
a fi atal lélek életnyilvá nulása it csak a kadályozta. A törvények 
és SZRbályok mindig egy régibb kor szellemé t és gondolkozás
módját tükrözték, melyek minden tisztele treméltó rigorizmusuk 
mellett is többé-kevésbé má r megha ladottak, vagy legaláLb is 
megszokottak és meguntak voltak s a fiatalság jövőbe tekintő 
vágyainak és tö{e kvései nek · nem adtak táplá lékot és szellemi 
tá maszt. Ezért gyakori volt az ellentét és összetüzés a vezető
ség és az ifjúság között. S ezért gyakori az ellentétek kirobba
nása, amely a végén is bizonyos koncessziók mellett rendszerint 
az ifj úság kivánságainak az elfogadásával ér véget és inté-
ződik el. I 

Nagyjában és vázlatosan ez a helyzet, mikor Brassai 
taná ri á llomásá t el fogla lj a. Az épen vázolt fegyelmi feszültség 
igen nagy volt a 30-as évek elején úgv, hogya fiatalság körébe 
becsúszott rendetlenségeket már nemcsak az egyházi felsőség, , 
hanem a főkormányszék is észrevette. Kérdést is intéz ez iránt 
s kéri a Tanácsot, mikép lehetne "az oskolai megtágult fenyí
téket" fo!,ana tosabbá és ha tásosabbá tenni ? Érdekes, hogy a 
Tanács válttszában milyen helyesen rátapint ezeknek igazi 
okára, mikor azt mondja, hogy e fegyelmetlenségre talán befo
lyással lehetett "a ielenkorban uralkodó és sok felé elterjedt 
újítást kedvelő gondolkozás is ".· Bizottságot neveznek ki tehát, 
melynek feladatává teszik , hogy az intézet régi törvényeit és 
törvényes szokása it szedjék össze és alkossanak egy a kor 
szelleméhez a lkalmazott iskolai szabályza to!. A bizottság nagyon 
hos.zasan és nagyon alaposan dolgozhatott, mert az 1837. évi 
Főtanácsra, mely Brassai t tanárnak választotta, még csak egy 
tessék-lássék jelentést tesz ez ügyben. Igazi munkája csak 
ezután kezdődik. NEm hisszük, hogy hibáznánk, ha ezt a 
jobbrafordulást Brassai hatásának tulajdonitjuk. Az .1839. évi 
téli Főtanácsra már szabatosan megszövegezett kérdéseket tesz 
fel, s ezek között javaslat a lakjában azt is, hogya tudományok 
magyar nyelven taníttassanak - melyekre a Főtanács tól elvi 
irányítási kér 'és vár. Ezeket megkapván, az ugyanélz évi nyári 
Fötanácsra elöterjeszti munkáját, a mely egy szépen. szabatosan 
és szervesen megszerkesztett egységes mű. Hosszú ideig készü lt, 
7 évig, de jól is van mega lkotva. Meggo ndoltan konzervátiv 
szellemü. Nem veti el a multat, csak 'azért , mert mult. De 
számol a haladó idők köve telményei vel is, Álta lában a diák-
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ság Iwronként előterjesztell kérelm it honorálja ügy. hogy ez a 
tÖrv.ényalkotás lényegében nem egyéb. mint a diáksag külön
böző időkben s egyes részletekben előterjesztetl kivánságaihoz 

• 

való hozzájárulás. 
Ezután a diákság fegyelmezetlensége tekintetében. legalább 

forrásaim lanusHása szerint, nem volt ennyi panasz. 
Ez a törvénykönyv volt érvényben 1845-ig, mikor a homoród-

, almási zsinat a közben Brassai vezérsége és érvelései mellett 
életbeléptetell tanítási rendszer következtében- szükségessé vált 
módosításokat megtette, illetőleg helyesebben mondva: az új 
törvényeket megalkotta. 

A tanulmányi rendszer hiányait némelyek eddig is észre
vették. Történtek is ezirányban némi bátortalan és félénk intéz
kedések, melyek egy·egy részletet. egy-egy feltünőbb hiányt 
akartak javítani, pótolni. Az egész rendszer gyökerében és 
mélyében fészkelő bajt, a latin nyelv középponti szerepének 
fonák voltál, mel y minden egyebet magával hoz, az egészbe 
behatoló mélybelátás elvi világosságával Brassai vette észre. 
Neki volt széleskörü képzettsége mellett az az erkölcsi bátor
sága. hogya százados hagyományoktól megszentelt kérdés 
hangyabolyába belenyuljon s felkavarja azl. A 1837. évi Főtanács 
"az alsóbb tudományok és tanitási rendszer még jobb karba 
és az élet szükségéhez alkalmaztatott arányba hozatalára" 
bizottságo t küldött ki. A bizottság elnöke, gróf Bethlen Ferenc, 

• 
a következő Főta nácsra élzt jelenti, hogya bizottság tagjai! a 
távollakás miaU nem tudta összehozni. Az 1839. évi Főtanácson 
megint bejelentik. hogy az elnök a bizottságot nem hívta össze 
s ezért megkérdik tőle: akar-e egyáltalában elnöke lenni a 
bizottSágnak, vagy nem? 

Az 1839. évi nyári főtanacson a bizollság terjeszt ugyan 
be valamelyes javaslatot, de - úgy látszik - sem a Főtanács 
nem vá rt sokat attól, sem a bizottság nem sü rgette a letárgya
lását s ezért a Főtanács csak egy-két kiszakított kérdést beszélt 
meg, az egész javaslat megvizsgálásába "nem ereszkedhetell. " 
Az 1840. évi bölöni zsi nat - észrevevén. hogy a mult évben 
hozott törvények a latinnak a fékét igen megeresztellék . "több 
tekintetekböl szükségesnek ta lálta, hogy minden felsőbb és al
sóbb tudományok ennek utána is taníllassanak latin nyelven, 
yalamjnt a ~éi'i könyy~k j~ ezen n)'~ly~n adassanak ki ," 
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A bölöni zsinatnak ez a retrograd ha tá rozata az igazga
óságot fontos lépésre birta, arra t. i., hogy "ifjaink célirányo
sabb taníthatására nézve egy tervet dolgozzon ki." A tero ki
dolgozásával Brassait bizzák meg 1841 május 4-én. Brassai 
az aug. 23-i ülésre már bejelenti, hogya terv készen van. Elfo
gadják s mint a bölön i maradi szellemű határozat ellen tuda
tosan szembeszálló munkát az aug. 27-étől Korondon tarlott 
zsinal elé lerjesztik. Ez a "tanitási rendszert" megállapító zsinat 
korszakalkotó kollég iumunk történetében. A javasialal az eddigi 
rendszernek egy éles, de őszinIe és igaz, a hiányokal kimélés 
és szépítgelés nélkül feltáró krilikája előzi meg. Alkalmal vesz 
arra is, hogy az ez ügyben kiküldött bizottságra kissé rápiríl
son, melynek munkájának eddig semmi hatásál nem tapasz
taIták s melyről tudják. hogy javaslataI nem is fog belerjesztení. 
Ezért ..felszólítatlanul is sürgető kötelességének" é rzí az ígaz
gatóság nézeteít e tárgy ban előterjeszteni. 

Sürgetőnek , mert az iskola által nyújtott miveItség messze 
elmaradt a világ műveItségétől , mert nem remetéket, hanem 
"társaság polgárait" kell nevelnünk. Künn az életben a XIX. 
százév argandi lámpájával járnak, mi pedig benn az iskolában 
még mind a XVI. százévalig pislogó mécsénél tapogatózunk. 
Az alsó osztályok tanítási módja az értelemhez a legkisebbet 
sem szól; egyedül csak az emlékező tehetségre van alapítva. 
Tanulóink az életre szükségesekből semmit" sem tudnak. En-, 
nek oka 7 A fennálló rendszer és a köztanftók járatlansága és ' 
tudatlanSága. .-

A rendszer azért, mert egye/len egy tárgya t, a la/in nyelv 
tanulását tűzi ki mind célul, mind eszközül. Az életre szük
séges tárgyak a véletlen önkényére vannak hagyva. S eZ 
egy tárgy tanítása is oly hiányos módon s oly elavult és cél
szerűtlen eszközökkel történik, hogya tanuló hé t évi tanfolyam 
után is sem magyar, sem latin nyelven még csak egy concep
tu s megírására sem alkalmas. Hazájáról, a földrő l. a természet 
műveiről és törvényeiről. a számok és "üralakok" viszonyairól 
a legcsekélyebb ismeretei sincsenek. A második ok a köz
tanítók járatlansága. A tanítás épen olyan mesterség, mint min
den más "észi vagy kézi művészet ", melyet senki sem szophat 
az ujjából, hanem tanulni kell. Aztán a tanítónak magának IS 

tudnia kell, hogy taníthasson , még pedig többet kell tudnia. mint 
Ilz emberek rendszerint képzelik. Már most eg-y köztanitónak 
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tanítania kell : latint, németet, vallást, számvetést, földrajzot, tör
ténelmet. Hogy lehessen kívánni, hogy m;ndezekből eleget tud
jon s e~ek tanítási módszerére is készen legyen az, aki · arra 
sohasem készült? Még maga a paedagogarcha sem adhat az 
összes köztanítóknak, az összes tárgyakból sikeresen'útmutatá
sokat. Míg a köztanító va lamennyire belejő, eltelik az idő jó 
része, várja a papi . állásra való kirendel\;st. év végére megkapja, 
kimegy AZ iskolá ból s az utána következő kezd heti e lő lrő l. Va
lóságos sisifusi munka! 

Kemény, de minden szavába n igaz birálat. mely után kö-, 
vetkezik a javaslat. Az a lsó tagozat á lljon hét osztá lyból. Ezek 
közül a 3 e lső a hungarica , (a mai elemi iskola 4 osztálya) 
a 4 fe lső a philologica classis. Amabba n csak magyarul tanul
nak (a ha rmadikba n németül is) minde nt, s a magyar, nyelvtan 
megismert sza bályai a lapján megta nulják majd a philologicában 
"a la tint gyökeresben és á llandóbb esmére ttel" 4 év a latt, mint 
eddig hosszabb idő a latt. A reálék ta nulása természetesen 
párhuzamosan folyton foly. A köztanítók ne osztályonként, 
hanem a szakok szerint neveztessenek ki, szám szerint 7-en . 
Ezek a szakok : latin, magyar- né met, o lvasás-értelemkifejtő
gyakorlatok- természetrajz, földrajz- történelem, szám- és ürtan, , 
irás-rajzo·lás-ének, vallás . Eze k kidolgozott te rv szerint heten-
ként megha tá..azott órákban tanítsana k. 

A felső osztályok ta nrendj ére vonatkozó kritikája is lesuj tó. 
Kimondj a, hogy nemcsak nálunk, hanem egész Erdélyben a 
tanuló ifjúság egyetlen egy intézetben is a latin nyelvet nem 
érti. Terve szerint a hét évet végzett ifjú latin ból magyarra kész
séggel. magyarról latinra hibátlanul képes lesz fordíta ni, vagy 
egy felado tt tárgyra latin conceptust írni. Ezért a la tin ta nítása 
feljebb megszü nik s gyakorlása a ta nulók magánszorgalmá ra 
bizatik. A felsőbb osztá lyok ta nulmá nyai annyira el!ogla ljá k a 
lélek minden erőit. hogy ezekben csak az anyanyelven tehe t
nek sikeres e l őmenetell . Mert idegen nyelvet teljesen megtanulni, 
nincs s nem is lehet teljesen hatalmunkban . Há t akinél a nyel
vek irá nti lehetség hiányzik? Azt kiképzés nélkül hagyjuk? Ha la it 
magyar nyelven a reális tudományokra sikeresen elökészíthelnök. 
Már pedig azt tesszük, midőn a rossz rendszer mialt iskoláinkba 
rossz, mert tudatlan tanítókat, eklézsiái nkba rossz, mert tuda tla n 
papokat küldünk. Csupá n "megrögzölt e lő ít é letbő l " la nlalusi 
kinoka i szereztü nk ezeknek, midőn a latin edényén keresztül 
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csalogalluk, csábítgalluk őket a tudományok mézével s nem 
enged tük hozzányulni. Ideje már, hogy e visszás és fonák e1já
rással felhagy junk s a felsőbb tudomán yokat magyarul tanítsuk. 

Ha e tervet közelebbről szemügyre vesszük, a multtal 
szemben ' a korszakos fordulatot a következőkben találjuk : 

Merészen szakít a régi iskolával, melynék alsó és felső 
tagozatából teljesen töl'fí a latint. mint az !?lőadás nyelvét, sőt 
alól, mint tantárgyat is; felül pedig jóformán csak a tanulók 
őnszorgalmára bizná. (Látni fogjuk . hogy ez irányban reménye 
nem valósulLl Az eddigi iskolának. ha nem is tantervileg őn
ludatosan kitüzött. de minden munkájával és eszközével mun
kált célja a deákos retm'ikai míveltség megadása voll. Brassai 
"társaság polgárait" akar képezni s ennélfogva az életre szük
séges reális ismereteket nyújtani. Ezé rt - ez még 11 régi rend
szernek nyújtott koncesszio - megelégszik azzal. ha az iskola 
képessé teszi a tanulót, hogy lalin szerzőket "készséggel" 
magyarra, vagy magyar szöveget "hibátlanul " latinra fordítani 
tudjon. Az élő beszédben való használatát nem kivánja. Ellen
ben annál jobban előtérbe állítja a reális ismereteket. melyekre 
a régi iskola senimi gondot nem fordilolt s melyekel szabatosan 
csak az anyanyelven lehet megszerezni. Ezzel az anyanyelvet 
természetes jogaiba iktatja. Hogy magyar irodalom tanításáról 
még nem beszél ? Ez mai szemmel nézve hiány. de aki a magyar 
középiskola tantervének kifejlődését ismeri , az nem ütközik meg 
ezen. mert tudja. hogy ez a gondolat még mennyire idő előlti. 

Az osztályrendszer helyeit a szak.-endszert hozza be s 
ezzel kapcsolatosan rámulat az eddigi tanító-, vagy "a ltanár" -
képzés fonákságaira és nagy hiányára. Mi. akik a tanárképzés 
országos szabályozása után kővetkező időkben tanítotlunk. sőt 
az olvasók nagyobb része ta nult is. nehezen ludjuk elképzelni. 
hogya gimnázium négy vagy öt a lsó osztályában tanító olyan 
legyen, aki csak legnap végezte a gimnáziumot : minden e lő 
készület. minden vizsgálat nélkül. A tanuló ma kikerült az utolsó 
évfolyam padjából. mint tanuló s holnap beült a cathedrára. 
mint publicus praeceptor. Ez vol ~ a hel yze t akkor. Az osztály
rendszer hozta !magával. Kétségtelen. hogyaszakrendszer. bár 
ennek is tapasztaltuk egy s más hátrányát, a haladó idők kö
vetelménye inek. az ismeretek folytonosan bővülő differenciáló
dásának jobban megfelel. Már akko r is belállák ez t. Hát azóta 
mennyire igazolódott! 
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Röviden rámutatok e javaslat további sorsára. A Fötanács 
minden vita és hozzászólás nélkül - legalább a jegyzököny
vekben nem találom nyomát - elfogadta és azonnal való élet
beléptetését elhatáro,zta. Pedig Daniel Elek fögondnok. - aki 
Brassai tanárrá választását javaslatba hozta - tiltakozott ellene. 
De nem vették figyelembe. söt tiltakozását jegyzökönyvbe sem 
iktatták. Nagy lehetett Brassai tudományos tekintélye I Ezért a 
fögondnok mindjárt másnap - 1841 aug. 28-án - a fökormány
székhez jelentést tesz. hogy a zsinat .. az erdélyi tanulmányi rend
szerrel merőben· ellenkező" tervet fogadott el minden megvitatás és 
alapos megtárgyalás nélkül. Kéri a Képviselő Tanácsot. hogy bevi
tele akadályoztassék megs tüzessék ki a'tárgy a jóvő Főtanács tárgy
sorozatára beható megvitatás céljából. Afőkormányszék rendeletét 
a Főtanácshoz utaliák. Az 1842. évi márciusi Főtanács- Daniel 
Elek főgondnok elnöklete mellett - a javaslat alapelveit elfogadja. 
Ez elvek: az alsóbb és felsőbb tudományok magyar nyelven 
és szakok szerint. a latin. német és magyar nyelvek mint nyel
vek szükségességükhöz képest célszerűen taniltassanak. A rész
letek beható megtárgyalására egy .. választmány!" küld ki. 
melynek nagyon részletes utasításokat ad. A bizottság ugyan
ezen év jul. 2-ától tartott Főtanácsra már beadja munkálatát. A 
Főtanács beható vitát folytathatott. legalább fontos határozatai 
erre mutatnak: a felső tagozaton a latin philologia mellett be
hozza rendes tantárgy ul a paedagógiát. megállapítja a szak
csoportokat hatban (az egygyel való leszállitásnak pénzügyi 
okai voltak). a köztanítóknak előre való kinevezését kimondja. 
hogy készülhessenek. továbbá azt. hogy egy evnél tovább is 
hivatalukban megtarlassanak. Nevezetes határozata lová bbá egy 
állandó nevelésügyi bizottsáQ szervezése. A javaslat további 
sorsáról még csak annyit említek. hogy a főkormányszék még 
1845-ben is érdeklődik a korondi zsinat új rendszert alkotó hatá
rozatáról. Mire az Egyházi Képviselőtanács megírja. hogya fő
gondnok aggodalrnai már eloszlottak. a terv ismételten és az ő • 
elnöklete a latt részletesen megtárgyaltatott. életbe is léptették s 
most évről-évre mind nagyobb siker és eredmény jár nyomában. 

Az elfogadott tanitási rendszer életbeléptetésénél mindjá rt 
a l egelső lépések megtételénél kitünt. hogy mennyi nehézség 
és akadály tornyosul útjá ba . Nemcsak falvakon s az ú. n. "kö
zépiskoláknál" (Keresztur. Torda. Torockó). hane1ft Kolozsvári 
is. Mi ndenek előtt hiányoztak a köztanítók. 6Z .. altanárok" . 
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Hiányoz tak a szükséges tantermek, a reál ék tanilásához a 
szem léltető eszközök, természettani l ~boralórium . áSVányok, nö
vé nyek, térképek. Sőt némely helyt még a legszükségesebb 
ta neszközök is. És hiányoztak l ege lsősorban a tankönyvek. Bras
sai tehá t fáradha ta tl an buzgósággal és munkabirással megkezdi 
a kézi kön yveknek írásá l. majdnem azt mondtam: gyártását. 
Ennek a mun kának bemutatására álljon ill egyetlen egy adat: 
az 1843-44. iskolai évben, tehát a zsinat után két évvel az 
"alosztályok" Brassa inak következő könyveit használják : VilI. 
o. Rhetorica (kézirás) , V. o. Etymologia (kézírás), \(1. o. Syn. 
taxis (kézírás), l. o. Kisdedek számve tése ; Il - Ill . o. Számító 
Sokrates, IV. o. Ká lmánka ürismét tanul (kézirás), l - ll. o. Ás. 
ványtan (Brassai á lta l kiadolI u tasítás szerin!).' És ezzel még 
nincs kimerítve az ' ő tankönyveinek sorozata. 

A vegytan és fizi ka ta nítására nem voltak kísérletí eszkö
zök. 600 frt o t ajá nl fel e célra olcsó kamat me lle It, amelyet s 
később a tőke nagyobb részét is, elenged. ÁSVányokat gyűjt 
az erd é lyi bányákból s növényeket kiránduló útjain. A könyv
tárt gondozása a lá veszi, rendezi, a magáéból 500 darabbal 
gyarapítja. Az összhangzó ének-tan ítás (harmonia) költségeire 
gyűj t. Két ízben volt igazgató s ezenkívül paedagogarcha, kinek 
az volt a feladata, hogya végze il tanu lók közül akiválóbbakat 
kiszemelte s mint osztá ly tanítókat a tanitandó tárgyakra e lő
készítette, a módszeres eljárást velök megismertette. Folyton 
ta nult, hogy é lete igazi és egyetlen szenvedélyének, a ta nításnak 
élhessen. Megind ította a Kék könyvtárt, melyben az iskolai 
könyvek egész sora jelent meg, a legtöb b tő l e magá tól. 

Ka rtá rsai, felebbvalói nem osztatlan elismeréssel figyelték 
működésé t. Volta k bámulói; de voltak gár.c"olói is. Az ifjúság 
azonban tisz teleltel és szere tő ragaszkodással vette körül. 
Ösztönösen megérezte a csupán érte fáradó , önzetlen nemes
ségű tanítója szívének melegét és sze re te tét. Az ifjuság fellé-
pése, magatartása féktelen, dacos és feg ye lmezetlen volt. Tanár 
és tanítvány távol á llot tak egymástól. Tudásán , szerető maga
tartásán a lapuló , tíszteletet gerjesz tő fe llépésével szelidítette 
meg a rakoncállankodókat. nem a tanári , a szigoru törvények 
álta l támogatolt tekintély pa rancsszaváva l. Új életet, új szelle· 
met vitt be az iskolába új tanulmányi rendjével, melynek sok 
üdvös hatá~ közö tt nem utolsó az. hogy a tanulókkal va ló 

I L. IgazgatÓSág jegyzöl{önyve 1840-48 cve lHöl. 
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bánásmód s á lta lá ban a fegye lmezés eszközei szelidültek. Mig 
az 1839. évi törvények még .a vessző 'I lól k ike rü lt ek"- rő l be
szélnek s ismerik a testi fenYitésnek ezt az eszközét. ső t a .. kike
lés' örömének megváltására szolgáló pénzadó t á llapí tanak meg. 
addig az 1842, évi főta nács ha tá roz3ta i után a Képvise lő Ta nács 
már kimondja, hogy .. korbáccsa l, vesszővel, pálcával s aká r
mely ütő eszközzel i testi büntetések ezenne l megszünte ttetnek, " 
S fel hi. ja az igazga tóságo t, hogy gondoskodjék "az i dőkornak 
és erkölcsi nevelésnek megfe l e l ő bü nte tésekről." Igaz, hogy az 
igazgatóság nem meri kih irde tni az új törvényt s arra utasítja 
az igazga tót, hogya törvé nye k kibirde tése a lka lmával .. a testi 
fenyítést elti ltó ha tá roza tot ne olvassa fel .. hanem ha llgassa el. " 
De az új szell em má r e llená llha ta tlanu l ha lad e l ő re s ha nem 
merik kihirde tn i a törvény/o f~ l vé n az ifjúság ind ula ta inak fék 
né lkül való szabadon e resztésétő l , mÉlsfe lő l a he lyze tnek ez a 
kényesen fe rde volta s ne m n evelőkhöz i llő őszinteség· hiánya 
olya n szeli deb b büntetéseket hozot t a lkalmazásba, melyeknél 
jobbaka t ma sem tud unk: megintés, játéko kt ól va ló e ltiltas és 
aszülőkn e k értesítése, 

Az 1845, évi homoródal más i zsi ná t, amely az új rend
szer következményeké nt szabályozza és e l ői rja a ta nitóknak 
szakak vá lasztását, megvizsgálását és próbatanitásá/, némi 
nyugvó pon tot hoz a gi mnáziu mo/ érin tő kérdések ta rgya lásába , 
Ezu tan a Fő'tanácsok figy elme a theo lógiai és jogi ok ta tas kér
dései felé t e re l ődik. Bussai működése most ma r intenzive n a 
tankönyvek szerkesztésé re irányul. Az idő ha lad , Észre sem 
vesszü k s itt va n 1848 idusa, mikor az ifj úság most mar (m'arc, 
26,) nem azt ké ri, hogy az egyenruh a "az i dő korh oz képest" 
módosí tta~sék, h3nem egyenesen és kertelés nélkü l rövid, kurta, 
pattogó mondatok ban, hogya Ta nacs .. még a jelen gyülés ben 
szüntesse meg az uni formisról szóló összes törvényeket." A 
maguk részé rő l igérik, hogy a templomi szószéken s a hol tes
tületileg ke ll megielenni, ezután is önkén t mindenkor "magyar' 
kasa n" fognak megjelenni. A Ta nác" - mit is tehe tett egye
bet ? - "tekin/ve a jelen körülményeket" teljesíti " kérés I. 
Bra"ainak a szabadSágharc elő t! még egy nemes cselekede
tévei ta lá lkozunk. 1848, jun, 19,én a Főta nácso n felajánlja, hogy 
a maga költségé n egy könyvnyomdá t fog felá ll ítan i és kezeln i, 
A Főtanács a gondola tot elvilegelfogadio, Kivi /elére azonba n nem 
kerü lhetett so r. Brassa i 1848, okt, 30·án ielen van még fl Képvise lő 

, 
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Tanácson s azután eltünik szemünk elöl. Kőváry azt mondja. 
hogy résztvet! a szabadságharcban s anntIk szomorú vége után 
- úgy sejti - Szatmár vidékén sokáig bujdosot!. Aztán fel
került Pestre s hosszu tíz esztendő mulva 1859-ben megint a 
kollégiumnál van. mint tanár. Jóakarói. barátai alapítVányt 
tettek egy kizárólag Brassai által betöltendö tanári szék alapí
tására. Elfoglalta a tanszéket. most már teljesen megváltozott 
viszonyok között. A többek között zsid ó nyelvet tanít a teoló 
gu soknak. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület megválasztván hiva
talnokának, lemondott tanári állásáról. Ugyanaz a Főtanács, 
mely a lemondást hasznos működéseért hálás köszönete kife
jezése mellett elfogadta , megválasztotta iskolai lelügyelő gond
noknak 1862. szepl. l-én. 

AZ IRODALMI KRITIKUS . 
• 

Brassai egész hosszú írói pályáján, kezdettől végig foglal
kozott kritikával. Egész szellemi alkata inkább az elemző termé
szetű kritikára, mint a szintetikus alkotásra volt berendezve. 
Erre utalta az a felfogása, melyet a tudomány hivatásáról es 
az irodalom nevelő és ízlésnemesítő rendeltetéséről vallott. 
Voltaire-rel azt tartotta, hogy jobb egy tévedést kiigazítani, mint 

. egy új igazságot felfedezni. Meg volt benne minden kellék. ami 
egy jó krilikusnál nélkülözhetetlen: széleskörű , a lapos ismeret 
a tudomány legkülönbözőbb ágaiban, az elfogulatlanságra, 
objektivításra való őszinte törekvés, okszerűség : mindig csak 
tudományos meggondolás alapján kiforrott és megérlelt elvek 
és meggyőződés alapján ítélt, ebből folyó következetesség és 

• 

erkölcsi bátorság, mely nem riadt vissza a sokszor szemelyét 
érő kiméletlen támadásoktól sem. 

A következőkben, kirekesztve a tudományos kritika 
terére tartozó rIlUnkásságát, csupán irodalmi kritikai munkás
ságát fogjuk elemezni és méltatni. Tudományos kritikai csatá
rozásaiban hosszú életé n át sok se be t osztott és kapott; de 
rátermettségét és jogosultságát noha senki sem vonta kétségbe. 
De igen az irodalmi k.itika terén való forgolódását. Rossz néven 
vették, hogy Brassai, a tudomány vilás kérdéseiben félelmes 
felkészültségű és erejű h'arcos, az irodalom és művésze t berkeibe 
is bemerészkedik s oU is hallatja homályt oszlató, támadásokat 
igazitó, sokszor éles és metsző hangját. Fábián Gábor lekicsinylő 
gúnnyal mondja egyszer róla, hogy a költészet terén merő 
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