
IV. tWFOLYAM, 

,,A lélekben melyen, annak fenekén van a 
hitne'k gyökere, mcly soha sem száraU el. 

A:!: ember, aid egyenes lélekhöl mondja : 
nem hiszek, megcsalja magit." 

BrassaI Sámuel. 

Százötven évvel' 
ezelőtt lobbant föl Brassai Sámuel . alkotó szeJleme 
Torock6s;:entgyörgyön, ott, ahová az ahabástromfehér
ségben tündöldő Székclykö vetiti h!amvas árnyait. 
Szellemi alkata a szerény unitárius papi hajlék puri
tán légk/iI'ének és !&~ szUlö!öldje népét alkot6 bányán
k özösség ,történelmi jellegű. környezetének haJlésából 
táplálkozó erők csocI3.latos ötvözete volt, 

A történelem Brnssa'in.ak mint sok tud,ományű, Ú. 
D. polihistornak nevét véste föl a maradandósá~ lap
jaira. A!kadémikus egyeter;ni professmr, aki -a. világ
egyetem. a rn\gy' universum minden titkát kifürkészni 
és megfejteni törekvő szellemének erejével a sokfelé 
ágazó tudom,áoyokat egy sz.ilárd világkép egysége$ 
rends2:erébe tudta i:isSzelogn.l. rvtint a vasérc, olyan 
volot ő: tömör egész, de a bányás:ikaJapéCS ! ?ZI isteni 
sugallat zengö ütcmére szelleme a különböző tudomá
nyok szineinek nagyogó változatait sugározta szét. 

Sokrétegl1 munkflssJigának kezdetén érdcklödé$é
~ köi,éppon(jában 3j matematika, tennésl,dlltudo· 
m..'my és fö!dl'Uliz problémái állottak, de a kutató és 
alkot6lredv ST,Cnt szénsav.1.t61 pezsgő nyugtalan SZeL.. 
leme a tUozórm., logika, nyelvtudomány. közgazda
ság:an, l..r?da1om és zen.eelmélet egymástól látszólag 
mesze esö területeit is fokozatosan birtokába> vette és 
kutatilsának cl edményeképpeD' az értékes alkOtások 
eg.' , sorávaL ~tte azokat ~(Jagabbá. Maradandó 
éi'deméUl jegyzi föl SlI irodalomwrttbet azt a mozgal
mat is, ramelynek úttörő kezdeményezője és tulajdon
képeI. fáklyavivöje Brassai volt: a mlalgyar nyelv el
dudvásodott virágos kertjének ido,gen gyomoktól való 
megtisztitAsá;t, amely később Szarvas Gábor és a kö
réjo csoportosuló nyelvészgárd.a lirodalomtörtéootileg 
'fémjelzett m\lJ\kássá.gá ban teljesedett Ild. 

Bmssai két9é~lenül a különböző ,ismeretek biro
d:aGmában a t tudomány ekéjével S7klesen omló baráz· 
dák!at hasított s tett termékennyé e1jővendö nemze
dékek számára. De életpályájának moz.zenatait a 
korszerűség szempontjainak górcsöve alatt vizsgálva, 
meg kel:l állapU;anunk: áldásos mUködésé!ook egyik 
legsall'kalat~b fo mégis az, hogy életének 
tengelyébe a elvek. és a haladás 
l1ondolatának halAIM" tartó Allhatatos szolgálatát állí
totta. Az általa alapitott Vasárnapi Ujság annakide
jén a tulajdonképenI. első néolau úttörő szereoét töl
tötte be. Brnssal. korának felfogását messze meg
előzve, elSÖ(U ismerte fel annak a ma már megnyug
tató valósággá érett gondGlatna,k jelentőségét. ho1{y a 
tudományt '3 gyakorlati. élettöl e.lszlgetelni nem lehet 
l> hogy a ,tudOOrnlk nemcsak tudomdnYa múvelöjének. 
de népe utmutil-t 6jdnak és nevel/jjm.ek is lennie keU. 
Az "urbéres néD földi Idvezü\ése" a tanűgy korsze
rúbbé tétele. az annakideién eLnyomott magyar nyelv 
io@Jhoz való iutltatása. a nők ee:wtemi oktatása mel
lett töl'lént bátor s !kr3szli llása. a természettudomá
nyok oktalásának S7.kleskönl kiterje..«ztése érdekében 
való barcos ld;'j]lása, mlnd~nd azt mutatja, hogy 
BM *i Sámuel. a kiváló elméleti tudós, li baledás 
trflnyvonalát helyesen felismerő erÖ$, val6sJgérzékkel 
megáldGtt gyakorlati ember is volt. 

E sorok fölött idézett szavai azonban mlllt izzó 

1950 .TONrus Uj. 

ÁHITAT. 
Jó Istenem, édes .. .o\tyárn ! Legyen :UdoU Sunt ne- . 

ved irgal!~ voltodért, hogy SUlretteimmel együtt 
mind e ma! napig r:neg1ariottál. Nem pIIonastolom lel 
próbáravetfet(isem idejét. Inkább hálát adok ke
gyelmedért, hogy amikor szoroogattatásomban 
:a:id kiálták, kláltásoma~ meghallgatád és a",;;;' 
megs2.lLbaditottáJ. • 

Könyörgök, ób, ne hagyj el, maradj vetem ez
,után ls. Fogd meg jobbkerem, bogy ~ élet harcában 
el ne e -sek. Tanácsoddal Iga.zgass engem, hoKY bfmbe 
és kárhoz,atba ne Jussak. Mutasd meg nekem a Te 
utadat, bogy járjak mindig a Te Iga7Bágodban. Add 
nékem az igazak jutalmát: otWigod örömét, üdvét, 
boldogságát. 

Növeld meg hitem. erejét. hogy se élet, se balál d 
ne .sp.kitbassona Te uerelmedtöl, amely vagyon a 
Jé~us Krisztusban. S után bivj el és az Ö példáj," 
:i~ht.s engem is munkába a Te S%Őlöskertedben. Se_ 
gits, hogy az én szolgálatom nyomán is nepilljön az 
élet, önmagam és ~erettelm élete. 'tpüljön a Te Gr
szágGd: 'aZ igazság, az u-galrnasság, a szeretet és a 
béko nent orszáe-a. Amen. 

* "EIkkor pedig gyermekeket bozának hoti á, 
hogy Ulesse meg öket; a tanítványok pedig 
feddik vala azokat, akik hozák. Jézus pedig azt 
látván, ha.ragra gerjede 65 monda. nékik: enged
jétek honám jóni .. gyermekeket és ne üll5á
tok el öket, mert Ilyeneké a.z Istennek ormága.. .. 
(Márk X, 13·14.) 
Jézus életének célja lsten orsúgátaak szolgálata 

VGIt. E:tér1 imádkozott a- ",Miatyink"-baa: Jöjjön d 
a Te ortt4god. Erröl szólnak legszebb taniti.saL lsten 
ol'S7.ágár61 többek között hét szép péJdiratot ls mOD
dGtt. A mag"elóröl, a konkolyról és a tiszta búzától, 
a musfánnagr6l, a , kovászr6l , a szánfóröldón elreJleU 
kincsről, a driga gyöngyröl, a fengerbe veteu gya
lom ról uól6 szép példtí'za.tokkal igyeke2.ett megértetJÚ 
tanitványalval lsten országának titkát. (Máté xm~ 
MDyen szépek! KI tudná. ezeket valaha elfelejteni?! 

Jövendő sorsUk felöl aggGdalmaskodó tanitvá-
n:vainak ezt mondotta: "Ne aggodalmaskodjatok a li 
éltetek felöl •• , Ha..nem keressétek először . 19tennek 
országát és annak iga_gát és ezek mJnd megadat
nak néktek." (l\-Iáté VI. 25, 33.) Azt '3.karta ezzel ve· 
lük megértetni, hogy lsten orS..ZáP minden földi ée 
mennyei kincs lIUDlJI1á.ia, amit Isten jó és Igaz ember
nek adhat. Ezt ígérte jl1talmul a )dkJ SUlJények:Dek 
ls, akik leJlriszegénységlik tudatára ébredve,. éhedk és 
szomjúhonák 'az igazságot. azokna~ is, akik háború
ságot szenvednek az Igazságért. Ezzel "tztatgau, .. ~ 
nítványaU is: "Ne féU, te kicsiny nyált' mert tetszett 
a TI Atyátoknak néktek adni az O orn:4gát." (Luk. 

acélszemek v i1 égftanak; rá 
tudomány szövétneke és e ' 
életszem1.élete m~~ nem 
hitnek tiszta lángja . 
ha'balmas épületét 
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XII. lZ.' Mikor pedig It rarlzeWlOk megkérdezték Tőle, 
Ikor Jó el lsten O~ga., ezt mondotta: "Isten or!"rliJ'. neDI .. zemmel I~thatólag jö el. Sem azt nem 

mondiák : ime, itt. vagy ime, amott van, mert, ime, 
lsten J országa ti bennetek van." (Luk. XVII. 21.) lsten 
o iPI egy lelki áQapot, ta léleknek az az egiszsoéges, 
b~id08' - azt; is mondhatjuk - , idvaült állapota, ami
kor az ember Istenben az Atyát és embertársában a 
t p t ért. meglátta és e boldog látomás jegyében éli 

, éleJ:t: hitben és szeretetben. Ez a boldog lelkii llapot 
az a drága kincs. melyet a lopók el nem lophatnak, 
a rozsda és a moly meg nem emészthet. M.indenemtöl 
meg1onthatnak. Istenemet allOnban tőlem. soha senki 
el neM veheti. Csak én foszthatom meg magamat 
T6Ie, ba l s ten gyennekéhC'l: nem m éltó él,etet élek. 

Ez a drága kincs senkinek se adatik uagyen. "Nem 
mindenki, aki ed mondja n ékem, Uram! Uram! me
gyen be a mennyeknek ors'1.3gába.. hanem aki cselek
nl az én mennyei Atyám akaratát." (l\oláté VII. 21.) 
A tanítványOknak, akik l sten országá~an V!'l6 első
ségért versenyedek, en mondta : BI1:ony mondom 
néktek, ha meg nem té rie k és olyanok nem lesztek, . 
mint a kis gyennekek, semmiképpen sem mentek be 
a mennyeknc.k országába." (Máté XVIII. 3.) Amikor 
pedig a tlanftrinYok meg akarták akadályozni azt. 
bogy a Jdsgyemtekeket Houá vigyék, ,.Haragra ger
jede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a 
gyennekeket és ne tiltsátok el öl.et. mert ilyeneké 
Istennc.k ol"S"Zli~a." 

Csak akkor hUhat-juk meg tebát lsten országát, 
ha lelkileg olyan tiszták és igazak leszünk, mint ~
egy romJaUan gyermek. 

Unítáriu9 hitvallásunk két font os tétele világoso
dott meg m~ egys~ere. Az első lU, hogy lsten ol'S'lá
gát, lelke üdvözült, holdog állapotát csak a~ nyeri el, 
aki ad Jdérdemli, _ Ingyen, kegyelemből senkiD ek 
se adatik meg. A második pedig az. hogy al ember 
ártatlanságban. tis:dán s~ületik erre a. világra, lelkét 
semmi biin oem terheli , mintahogy azt lU eredendő 
bún tana tanítja. Csak késöbb romlik el, ba. tudato 
san bűnt cselekszik. ~4. :r. így elkövetett bűntöl pedi,; 
csak önmaga sz;a.badilhatja mel!: madt és pedig csak 
úgy ba lelkileg megtisztul, újiá születik.. olyan lesz. 
mini egy romlatlan gyennek. C!!ak igy S'lere~heti nleg 
lelke üdvönégét. Lelki újjászületést tanácsolt J~us 
lU üdvösségre vágy6 öreg NIkodémusnak ls. 

nA MI Atyánk"-ban, melyet J ézusU)l bnultunk, 
így imádkozunk : ,,Jöjjön el a Te országod; legyen 
meg a Te akaratod. mint a me nnyben. úgy a földön 
ts." Töhbes számban mondjuk és mindnyájunk javára 
kérjük, mert lsten országa nem csak az egyes ember 
boldog lelkiállapota.. kt istenben az Atyit és ember
társában a testvért meglátta, banem az Ilyen boldog 
lelklá.Uapotban élő emberek testvéri közössége is. 
Isten ors'lágában lsten akarata érvényesül. nemcsak a 
p-Iennyben, hanem Itt a tiildön is, Itt jelentkeúk uni
tárilIS vallásunknak egy másUl: nagy Igazsága . Isten 
orsd.ga nem csa"k a slron túl keuI6d.lk: l sten országa 
lesz már Itt ez a földi é let la. ha lsten akarata., az 
evangélium életnabálya, szerint hitben és ueretetben 
é!Jük az életet. Isten országának alkotmánya a szo
'<:11119 Igazság, törvénye a szerető, soha. el nem ér
téktelenedő valutája 'a béke. ' "Mratvánk. kl van a 
m ennyekben, szenteltessék mot a Te neved. Jöjjön el 
a Te országod, legyen meg a Te akartod, mint meny-
ben. ú gy a. f3'dön b .•. " Amen. Dr. Cs iki Gábor. 

ARANYFORGACSOK 
BRASSAI SAMUEL SZELLE1\oU HAGY.A.ttKABOL 

.. Mind r II 'ItCm.Ut so.ját életének vondsa.it ")lelvé
ben. mkm /.e. !roda1mtból eau nem.zetet jobban meg
i$m.erhetiink, mint n.:z "Uta>=b~61." .. 

. "Akt l sten nélkül él - egvedűl vam. a világon. 
M~nden teremtm4'nllek dicsérik az 13tent. Minden 
ami érez, cUd4a öt és minden, umi O'ondolkoctik ' 
·öt. A ha.j~(:siUaO' é8 az ~g. A eMUaaok ' 
·iSt. az II titko3 nyelvükön. Fe!(rta 6 háromsZOr 
nevét a kiterjcltte1t erŐ$Iégekre: D!c8Ő!llég Istennek 
a magauágban. Belrta iS .!tent nevét az embernek 
stivébe ~I cl jó ember Izeretettet ÖTzi azt. A JÓTlak 
él a h.{vőnek á.tma. édes és az ő ha!<1I« méa ~desebb 
mert tuct:la. /t.otTII vi.sszatér Atuiához. ' 
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Brassai, az ifjuság nevelője 
" Isten éltessen sokáig l" - mondják a~ emberek 

ha valami nalt)'on jót akarnak kivánni egymásnak é<i 
ezzel a mondással azt fej-ez!k ki, hogy a hosszu éle
tet Isten kegyelmes ajándékának tarot.ják. A bosszú 
élet itt a földön valóban nagy ajándék a szürke hét
köznapi halandó ember számtIra , Is, wá7Szorta' na
gyobb azonban kiváló emberre .n~ve, mert tehetSé 
gének érvényesülését, terveinek 'kCl esziülvitelét teszi 
lehetségessé. 

Istennek ez a legbeesescbb '3jándéka jutott osz
tályrészül Brassai Sámuelnek iS; az emberi kor leg
végső határá.ig terjedő élet egy tisztánlátó éles elme 
számára, amelyet az emberi tudásnak minden iránya 
érdekel. 

EJtV mélytamalmu é let folyamát leperget ni né
hány rövid sorban nagyon kevés; közel száz munkás 
év eredményét méltatnt e~y kötet sem elég, de né
hány mondatban a pedagógus BraS9ainak szeretnék 
emléket á1l1tani. >a r1lanárnak, a fáradhatatlan nevelő
nek. az iIj\lsá~ atyai jóbarát.jának. a gyakorlati tu
dósnak Brassai praeceot.or H ungariaen.a.k, annak. a~ 
egész munká.s.sá..gn.ak, amély;nek célUa !il kiművelt -em
berfő és az embcrcbb ember típusának kialaldtása és 
annak a hivatásnak, amelyet legmagasrtosabbnak tar
tott valmennyi :között. mint tanúsítja ez a néhány szó: 

"Ha én iskolamester volnék. a1ázatos mestersége
met a vilás: minden mestersegeinél előbbre becsül
ném és. mindennap hálát adnék Istennek. hogy meg
egedte nekem indulatok és értelmek kialakitójának: 
lenni: eltöltvén magamat 'kötelességeim szeretetével 
és mindenek felett abban járnék, hogy felemeljem., 
ami alant vagyon. hogy gyámolítsam. ami gyenge, 
hogy világositsam, ami hibában lélekzik." 

Volt-e hazánkban előtte valaki. aki tanári és 
e1sösorban nevelői pályéja iránt ilyen mely átérzes
sel s szinte alázatos tisztelettel viseltetett és ennyi 
lelkesedést, önzetlenséget vitt volna· bele? - Tudós ma
gisterek sokan megfordul1'ak mAr kollégiwnain..ld>an. 
Comenius. Erasmus, ePiu Márton, Sommer János 
európahlrú nevek" viseliSi voltak tanárul a -magyaror
szán protestáns lskoláknak. de eltV sem volt tanár 
elődei között. aki a ,nevelői hivatás lényeget három 
rövid, de lélekhez hatoló mondatban kilejC'Zte volna. 

Magam elé oképze]em a régi hires kollégiumokat : 
a vastag falakat. >amelyek dacolni látszanak: 'az idők 
sodrásával. az apró, vasrácsos ablakokat. a zártság 
szimbólumait. a bolUves. homályos folyosókat. ahol 
szinte érzem -a klastromi levegö hüvös áramlását.. Lá
tom ru; omtályokJban szorongó ifjU nemzedéket, amely 
szinte gyulladozik az enclklooédiák UtYésztöiben. ,mi
közben szigorú profesSZOrai hétáJtÚ tölcséren töltik 
fejébe a tudományt, amint (!zt a flamand Hyeronimus 
Bosch .allegorikus képén szimbolizálja. 

S közben a proless;rorsá.g szigon1 kézzel tartja 
féken és a !(!A".velmC!Zés minden eSl.kö!:év-:I igyeksz:ik 
jobb irányba terelni a fiatals ágot, amelyrol azt tartja. 
hogy cs3Gc a könnyclmü életben és a törvények kiját
sli'idban leli gyönyörűségét. 

Pedig ez az iIlusál!: sokkal jóravalóbb, mint általá
ban hiszik róla, és kevesen vannak azok, akik észre
veszik. ho.ItY mozgolódása. új idő elósrelének követ
kezménye és holrY változások vannak készülőben s ez 
nem csak rOl'"lnák és kUlsőségek változása. hanem 
eszrne k és elvek átfonnAIása lesz. .. 

1637 március. A kolozsvári uniWrius kollég:!um 
~puifln új professzor léc be. M'3ga5. tiszteletet pa
rancsol6 alakja, .S7.emci és arca értelme~ sugá~, a 
többl prorcsszoroktól eltéfÖC!n bajuszt Visel Oltöze~ 
'kissé különenek találják : frakkja és fehér nadrágja 
nagv mcltÜtközést kolt a szabáh'SZCl'Ú viselet hivei ben. 

Az új profc- : tor nagy mc.gértésrel közeledik. ta
nltvhn.vaihoz. Altvai jósá«ltal inti öket rendre és tU:e
Icr.nre, S <Il ml lesújlóhanf(Zásu kend. frá~, D:?mme 
mogszóUUisok ''helyett a kcd.vesen c.sengö fiam. <>csém, 
barátom hallatlLra beheggcdnek G régi sebek. elielej
tödnak a lI'éJtI sérelmek. amel.vek a dié:k önbiz.almán 
ejtődtck és ,az Ifjú lelkoket {l biz.almasság meleg cr
'zet(! telíti mel!:, At. iskolai viszony tanár és tanulok 
között ,borúból !I!:n,ykorrn derűl. Az a rideR: tekintély, 



umely ti régieket környezte, veróf6nyes szInt ölt és a hogy a fclsől)b OI>Ztályokban minden tárRv latinul ta
családiasság rokon'körét elkotJa meg, hltta.ssék, azonban 41-b<!n ti korondi ZSinaton törölték 

Az cddlJc .féktclcnnok hitt Hjuság, amely diák- CUk,et:a 'határozatokat és ÚIZY döntöttek. hoKY Bras
csinyokben rtalálta örömét, Brassai személyénC:k: va- sai .uvaslatára az eddigi O8:l.t&.lyrendszer hclyct,t szak
rázslatos hatására ünnepl ruhát ölt. Lelkesen emelik' rendser S;rerlnt. t:anItanak. Ennek az é1etbcléptetésé 
váUukra az új embert, .aJdt szcr~tcl rUlongnnk kö- vel az unit6riUSOk: megeltnlkk & többi !elckezetek~ 
rül mert be akarják biumyltMi, hogy új életre vágynak Az ekkor letett alaPOn énü!t fel Q maJtVar közkol k 

' V.ajjon honnan tudta az Ujuság, ho.ItY mi rejlik Ini oktatás tudom.árwos S7.erkezete. s 0 -
Brassaiban? Hisren meg scm kezdtt! volna, o' 1an.i~t? Brassai mindenben 1\ tanUás és nevelés esl.köz:ét 
Ez a tünteté.~ 'a nemes ifjul ösztön megnylhltkoz..1sa látta, mindent gyakorle.t:t BZCmpontból nezr:tt s ezért 
volt. Ez a ' szcllam hataJm:a :a szellemek fclett. Bros- foglalkozot,t Ii1oz6tlájában ls a logikával, mint a meg
sai az idő tcljessé~eben érkezett és Tátalált a hozzá értés eszk<?rovel Szcmélyén, kivül két dolog volt, 
méltó márciusi iliusáe:ra. Körüljárt. de nem a tüzet amivel legJobban hatott tanltványaira: lclkesedé;:e a 
gyujtó fáklyával, hanem tudást. hitet, önbizalmat éb~ tudomány iránt és clóadásalnak gondolatkeltö hatása. 
resztő szavával. McS! tudta gycnni az líjuságot arról, Az igazshtot - mondta - el nem érhellUk soha 
hogy alapos tud1ls néJkUl sem magának, scm hazájá- meg ,kell elégednünk oaz utána való törekvéssel' .~ 
nak . nem lchot hasznára. Az ifjuság csapongó hevét mindenbtudast scm éri el az ember, de eé l kárpÓtol 
produktiv erőre változtatta. A ledtiscbb erőnek. a leg~ El tudomány szeretete. Ezt a lelke: edést .ak.1.rta átru
gyengébb tehetsegnek is tCldott olyan lökést adni, házni tanitványaira. Elöadásainak nagy hatása abban 
hoJO' a tétlensé2 állaootából Jdmozdult és elindult, rc.i1ett. hol!\' Wbbet tanitott ell::vénisél!:ével. mint tudá~ 
hoJtV az élettel szembenézzen. Megértette az Ifjuság- ~val. Hoo-- MU 'klvánsá~ szerint úgy tanItott. hogy 
gal, hop nem oabbaJl kell örömét lelni, hogy az iskola nem oktatott. Ismert dolltokról következetetett isme
~bálYait átháJtiQ. a büntetést Jtiját.ssz.a. hanem. hogy retlenre. ismert dolgokban hangsúlyozta a közös vo~ 
:felillemelkedlen a büntetésre érdemes. Iközönsé.2:cs násokat és ezeknek össwvonásAb61 következtet t a 
durvaságokon. :Elszrevétette, hogy az iskola nem azért szabá1.vokrla. Panaszkodott azokra a taJ;lítók'ra, akik 
nyujt előnYöket, hogy az Ujuság oa társadaloml61 kü- elöbb általános elveket tanH.anak. miel6tt a tanuló 
lön S2!akadjon, vagy efclett éie!Uen' ésszel. uralkodni birna a külön eszmék:kel, amelyokból amlllzok folvnak. 
akarjon. hanem azér.t, meN tanult Iejétől, müvelt del- Számtan-mértan tanItásnál sohasem magyarázott, 
kétől szerénYSésl:et és j6 példaadást vár. ~ak kérdezett. Esrv~ 6rán lelelt az egész osztály. 

A kötelessé.l!: jO!!i és nem erkölcsi. fogalom. Tör~ nem is egyszer, hanem eJ::Yik-másik három.."ZOr-négy~ 
vény,re S?JÜkség van minden álIamb'a!1. és valoahol a szer. Sem m:agya.r-ázat. som tankönyv nem vo!t. 'tv 
h atalomnak érvényt keJl szereznJ, de lelkiismeretbe~ vé,ge ík.özelcdvén, a tanltványok nyugtalankodtak : 
vágó dOlognak tarto.tta rnemzedékek fejlödését avatat~ Vajjon mi lesz, \Y:II egyáltalában nem tanultak semmit. 
lan kezektől szerkesztett törvényekkel kockáztatni. Brassai erre fellrla a iltérdéseket. Ekkor vettek éslXC, 
Az ifjuságnak szivesen C!l1gC!dett ott. ahol elvi vagy hogy valamennyit tudták. 
más akadállval nem találkozott. Helyesebbnek találta. Módszere teljesen szemléltető volt. Kaiblinger FU· 
ha a felső osztályosok engedéllyel dohányoznak, mert löp bemutatta, hogy a ma divatozó nyelvtanHási rend~ 
titokban úgyis megtenn6k. Azt tartotta, hogy a testi SZC'I'ek, a direkt módszer. szintén. Brassait61 szárm3.
épségbeJJ. nem esik 'akkora kár. mint a lelki épség- zik. Ezt a módszert Victor vezette be 1882-ben s maga 
ben. Ha .alkalmas darabot adtak színházban, figyel- is ismételten hivatkozott Brassaira. 
me2:tette tanitványait s a szegényebbckn~k jegyet 25 év,j munkájának és tapasnalatainak tudomá~ 
váltott "3 kaI'U!tra. CéUa az volt. hogy tanitványait nyos összefoglalása módszertani munkái. 
kész embenként bocsássa s:zárnyukra. Azt tartotta, Módszer alatt éI1ti. azt az ok, cél és szabálys·.erü . , -
hogy ~a"~envédél;.·eket ~a' társadalomban kioltani nem eljárást, amell,vel valamilyen tudomán:vos muveletet 
lehet. de nem ls kell, jobb tehát el nem rtorlaszolni a legelőnyösebben ha.itani végre. A tanulás tennészetes, 
megduzzadt patak áradását. hanem előre kell a csa- a .tanltás mestersé!!:e9. A tan!tó fóke1lélro ru: ügyE -:é.I{, 
tornát megásni, oamelyen az ár lehúzódhat. a tanitványé a figyelem s mivel ezt rOSSUlkarat és 

Brassai nem .tartozott semmiféle iskolához. Nem hanyagság elfojthatja, további kellékei még a Jóak.a
korlátozták. de nem is irányít ották semmiféle isko- mt és k' nk 
lai szabályok. E~ész egyenisége tiltakozás volt a ri- Az értekezés elsó részének legfőbb problémája 
del!' . zárdai jellcgü szenem ellen. Szel'linte Q tanári te- azonban ez: ·Mit ·tan.ltsunk? Mindent tan!t:ani nem 
kintélyt nem a magastctejlí kalap. sem (I borotvá;l.t lehet. A tanulmányokat tanításuk végett válogat juk 
arc. sem oa vasbag szemöldök adja, hanem (1. 'Uszta tu- kl. A tanttás cselekmény. a cselekmények ran.g:l~t pe
dás, a humánu.<J érzés és .az épitó munka. di$( célszen1sé.l!ük szabia meS!. ·tehát a célt leg]obban 

Tanártársai és eHenfelei szerint t~.ntélyének megközell.tÖ tanulmányokat kell, hoR)' válasszunk. 
kárára volt 13.z a bizalmas viszony.. amelyet növen- Annak a tanulmánynak ke:11 mindiS! az elsőbbség~ 
dékei és öl'YlTlia\ta között !kifejlesztett. adnunk, amelyik a?: elmének több tehetsL>gét v~Z1 

De G rtanltványok szerint: .. , hatatm(1S tanár igénybe. mlnt a . másik. Szerin te a nyelvtani tás Q m6d~ 
és .igaze;ató vott. Hatalma nem szigorú fenyiték, kor- szer tökéivelnek leJrtel,iesebb kéoviselöie. azaz az ~
bács, pénzbüntetés használásában MIt az ekkoTi nyers beri elme· minden tehetségét, az emJ.ékcUltel nem IS 
idők ~okása SU!rint.. hanem s7.éles tudományában, emHtve a legegyszerübb essociabio jdearum~f61 fogva 
bölCs tapintatában. öntudatos lelkiismere.ti jóságában, minden' fokozaton át gyakorolja. Maidnem fo!yt.onos 
j6ra készült. elszánt és szilárd akaratában és ezeket foglalkozásban taIltia 131 mondhatni legfon~?~abbikat, az 
végrehajtható elodázhatatlan teendőiben. ítélő tehet.sé$t'et. A nyelvtanitás után követ.kezil!: a 

Brassai feUéoésével me.l!:változo"tt az iskola szel- matematika. emelv a de<iukáló teh~et feJlesztI éS 
leme, de megmaradt a tanlt.ás re2i fonn6ja. Eum is {I sj.oros következtetések mestersége. Harm9.d~rban 
kivánt változbatni. Elsősorban a latin ttanttásl nyel~ áLl /a hlst6nla, amely 6Z cm1.é'keOO tehetséget feJleszti. 
vet ellenezte. "Megtögz3.bt; előítéletből nem engedtük, Egvedül helyes és oélszeru oktatás az. amelv .. a7: okta~ 
ho,ICv a tanulók ajkai máskéo. mint csak egy tőlük tottat alkalmassá tesz.i az oktatásnak nélkulözésérC, 
fel nem foghatott. holt ideglm nyelv edényfalán át aZaz művének önere;·én való folytatására. 
nyalogassák Q tudotnanyo"k mézét. Tantalusi állapot.- I Hogyan tanitsWlk? Erre a felelet három szóból 
ban tart.ottuk őket, mutattu'k az eledelt és italt, áll: Keveset. lassan és jól. 
amelytől 'lelkök gyarapodnék, de nem cngedtük hoz~ I EJsö követelmény: kevEl3cl tanitsunJ,{, m0I1t az 
zányú1n.i. Ideje mir ezen visszás és ~ egész j6zan v;i- Igazi múvel~séR:(lt nem az ismeretek sokasága, hanem 
láp.: által nyilvánosan kárhoztatott csclekvésm6dpal korlátolt sz.ámú. ;61 rendezett. ép. ~énSé.lreS eszm~ 
felhagyni." s a megszC'r%ésillcben és az által szoktatott, élesirelt """ 

Az elvont tudományokt.61 a gyakorht terl!re való szaporító. érlelő tehetség jellemxi." .. 
á Uépést sürgette, mert ennok hió,nyát semmiféle eh:né~ Második elv: tanítsunk jól, lassan. Rendezzuk az 
let nem pótolhatja. eszméket Az egyénenkint elkés:zitett, feldolgozott 

A laUn iskoláv..al '8zonban nehéz volt ~tanj. ismeretek ne öss'l\e~vissza hemzsegjenek a tanító. felé
mert ez nem egy felekezet. hanem ee:v egész n emzeté ben. Legyünk fokozat~ak <abban. hogy ismertröl lé
volt. Az. egyháztanács fO l!'lalkozott .Br.ass..,1.i re:ror.m~ nünk ismerel'll'nre. eg..rszerübbrm II szc!"kesztettl'e, 
javaslatruval. IMO-ben oa bölöni zsinaton elhatárolják, alsóbbrendű csz.mékről o. 1'elsőbbren(\úekre. Dombo~ 
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... ----~ 
ritsuk ld mindi!;! az esé:sT.n,yUj!~ elvét. Végül olyan 
dolgokat \lMA I unk, amelyek ujdons{og ingeréve} hablak. 

Irtam a 6Úl.mla n elemeiről , amiből kl "lnnul cr 
n.vét látja . AzontoHU méJ.!: ki5Cbb dO' Ha' .... • cdm6-

A sUimtantanitás módszerével foglalkozik a "SzlI
mi/ó Szokratcsl:" angol péld n nyomán készült köny
:vooskéJebcn. dc emellett általános pedagógiai taná
csokkal ls .szoig;ál. amelyeket ma ls megszivlelhct 
akárki oktató.. 

Ennyi." ........ ,oz sz.61t::un. 

Minden bizonnYal ez volt II 1~ . 

1, Mind a sWmok. mind a számvitelek ismereteit 
alkalmazva ~ ~akor!ati J)Óldak áltnl ícitsUk ki. 

2. A tanitó tudjon várni a felele,tre. 

kozat. amcl~t egy curópehírü tudós lö~bév~l~.:;~t
munkáksáJzár61 lldott. De az kitílnik a bból is. hO;; 
le.gjelentŐ6Cbb mGve1nck azokat tartotta. amelyekben 
az o~1áS és nevelés k&désc:lvel foltialkozott. Elvei 
ozon n az 6 korában nem érvényestilhett.c:k. mert 
módszere megel6zte S7.:ázadát. Azok itözé tartozot 
aki,k rendkívilli energiával e lk"otlmk rendkivüli dolg! 
kat, amclyekct \S rlXmban kotvnkban -kC'Vcs . h értenek ~ 3. A tanll.ás mind rcntlszcrébcn, mind végTehaj -

t;ás6ban fokozatos 1e1tY<.'f\. 
4. A helyes lsinétiés Lényeges l [ le az oktatásnak. 
5. A tan!tó lelt)lCn Jártas a sukroáiában. 
6. Akit feleltetnJ akar. sohase' szólítsa fel a kér

des elött. hanem Intéz7.c a kérdést 8:1:: egész osztályhoz. 
Brassait ru: akarat t.et-cmtö ereJéről való 

zi5désc tette ta.nltóvá. Az akarat oly cró, amely . 

De ha ma közöttünk já rna, öntudatos3n áIlapit
hatná meg. ho/{V a mai Iskolai oktatá <;ban és neve'é&
ben elvei. mIlven jclentö.'l helyet foglalnak e l. Meg
elégedéssel á.Uapl tha tná me~. hogv a k lasszikus kor 
~Yelvo lekCTÜlt o. l6helyr61 s a tanu16kt6l függ, 6hajt 
j'á!'-e "t!nulnl és helyébe az élónyelvck kerül tek. Ma 
nundenutt szakrcnds:>-~r S7..e.r!,nt 
alsófoku iskoWc.ban is. A ta nár .-gát lokozni bírja. Tanulás. tanltás a nemzetnek első 

es7;kőz.e, hogy az emberiesség terjedjen közöttük.. tek a korlátok. s Q 

tIete végefelé egy ujsádró megkérte Brassai!, 
mondjon val.aJ1íll.t önma.!lárÓl és rnunkftsságáról a nyil
vános.sllp; számára. Erre 6 igy válaszolt ; 

kább nhhoz Brn. 

~d 
_ "Sok mind<m összclrtak már rólaln. de azt nem 

frá meg senki, holir mit csináltam. Hát irtam egy 
francia nyelvtant éS egy n émet nyelvtant, Két egy
forma talentumu iljúnak adják: Joezébe az én könyve
met és akárld másét. Fogadok rá. ho.ltY az enyimból 
tanulja mee: .h.amarabb a n,velvet. Es Irtam eJrY ma
gyar granunahkát, amelyben új dolgokat mon dtam. 

kétszeresen a mi 

GuaUaJj 
átél"ztssel ~;;;; ;it::' 
seréb61 Erzsébet :CC 
Thoa orgonakísérete 

160. 

je
szelleme 

kiváló 
Tár--.rán06, 

diákja 
benyo
eleve-

Gvulay Zottá:n. Imqcgy~i tanár 
BrassaInak az egyetemes tudom.á~ 
nvos ~etre l!Vakorolt ~d1clvUll ha
tását Ismertette mélY 1iloz61iai a la
pon .fe1~itett maga zínvonalu eló
adásában. Szol{1{l Fer enc loelkés.z 
mcw.agad6 erővel lobnácsoUa Gár
donyI Gézának:: "Levél Brassai $á
muel úrnak" e. költeményét. 
. A n~u érdeklód.6 kömnség 
Jelenlétében le:!olyt maguszínvo
nalu ~lékünn~ly.t Dr. CsiJc:l Gá
bor PtiSPÖk:I h elynök emelkedett 
ha.n.,I!'U szavai ul1'1:ak be. 

• A%. Unltárius Tbeol6c"1a1 [nfh,et 
Vlláglált thcológiájárr..k a rélév első 
felére eSIÓ el6ad-\SS7 ta. j" 
2-~ . zárult be. &,-,u"QU'i!al~ 
Guorfi István. lelkész Zoroaste I 
~ásáról. Ferenc;:: }ÓZ4e! th~ló-;;: i 
IgaZgató oedilt "Dávid FCHellc a xi 
stáza~, unitárius 1rodalmán~k tük~ 
rébe:n eimmel tartottak ta .figyel 
mel Lekötő éut,ékc9 cl""'dásokat em~ 

Ferertcz Józse! thcolÓa:lal i~g-at6 
z.ár6szavalban mcgk.öszö,w(J (l haU
ga~ órdek!ödésft, kütöl1e hollY 
c,-; ós:z. fOlyamán a theot6gtia, 
az ElrVhá7,köri Tanács megblzámb61 
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kol07.svári unitárius kallémum 
évgzi\zaddal e7..e.lőtt a legmaibb 
nevelte. diá-klalt önm&l!uk és hazáiuk boldo~lása ér-
dekében. Dr. Da libor l\1a.rianne. 

HIREK 
úi-abb terü1etekEft tre.lölelő munkás
sáe:át folvtatni .foe;ia. 

Gyalla.y Domokos theológiai fel
ügyelő gondnok. a hallgat6.<;ág -ne
vében pedig Szántó Dénes Bálint 
köszönte meg az előadó tanári kar 
í:'Í I.la d ozá.<;lá t.. 

Gyülekezeti lzárúösswjövetelt talr
t.o.tt a 'nyári idény előtt a budapesti 
Unitárius Egyházközség június 3-án, 
amelynek során Pethö István egy
házkör! fó.jegyző' tartott 'nl.éfv gon 
dolatokkal áfhatotlt áhitatot. Az 
áhLtatot követő anUsoros esten Tor
day Tibormé .szép érre'kszámmal. S. 
Na.gy Lószló 'nZ unitárius viIárné
zetről tartott szélesen fe!épl tott ér
dekes el6adássa1. Sz. T om-pa, Má,.tn 
megragadó szav.ahlbtal és Va$ka 
Géza. szerepeltek a mUsoron, amely
n ek ,minden számát a szép számmal 
megjelent közön* nagy tets"léssel 
fogadta . Dr. Ldzás Jáno.~ egyház
kö.zségi gondnok tmOndot t Itöszöne
tet az év folyamán srereol6 e16-
adóknak közrcmúköd.ésükért és a 
közönségnek a támoga tásért. 

S7.Órványnapot tartott m ájus 21-én 
a Duna-T isza.kÖzi Unilttmius ' Szór
vlu\yegyházköz.ség aMisszióház 
temnlornAban. amelven az el!Vház-

tar tozó újpesti. r ákos-
pestújh'elyi. rákosszeT\tm.!-

sashalmi, mátyásföldi, r ákos
,,~~~'~ákoscsabai, rákosl igcti. rá
" _"",,;';;" dunakeszi hivek ig~ 

meg 

,keretében 19 
egyházközség 

Unneol lsten
János. letkósz 

S7.ellcrníi pre
Be-hcze Márton 
~ egyben ma-

I 

gasszá.rnyaIásu ágentlát is mondott. 
T ordai Tiborné művészi énekszáma 
nagyba n hozzájáruIt az áhitatos 
hangulat emeléséhez. 

A 'konfirmáltakat az egyházköz
ség részéről Csáka János presbiter 
az egyházkőr részéről Dr. Csiki Gá~ 
b01" püspöki helynök üdvöZölte me
lc,r: és bcns6séll:es szaVakkal. Az is
tentisztelet után az egybegyúlt hi
vek io.:özös eb6d~!\ 'Wttek 'reszt.. ' 
a melynek során P . Buzogány Lajos 
gondnok elismoró szavakkal mél
tatta a sz6rványnap jelentfuégét é9 
8;0:' ellVháT.közsés: astilis fiab.'.l lelké
szénc~, Bencze Mártonna k m unkás
ságát. A .gondnok szavaira Bencze 
Má rton r e[Jektált; kiemelve a szór
v{my~ondnokok érdemeit 

Délutá n a MisS7i6ház "templomá
ban templomi ünnepély volt, a mely
nek során Dr. Csikf Gab01" pÚspöki 
hel vnök oa szórván;v unitárius élet 
problémáiról. Pethő István egyház
köri fő:j'egyzó ,az Unitárius :eletnek, 
mint cltVCtle n m a l!Varn.velvG unitá
rius sa jt60rgfu;tumnak a szórvány-
6Jct'bon bctöltötPI. szerenériH tartot
tak magasszÚlvonalu elóadást. 

G ya./Jall Domoko.rné múvészi. éne
ke. Szöl!őri AndoT és- Bau)I1 too 
szép SUlvalata és- oa rákospalota! 
6nekcso.por.t. magaspárnyalásu ének
sz..'una méltókéopen egészítették ]ö 
a rendkivül j 61 sikerült t<-..mplomi 
ünnepélyt. amelynek résn~ör 
meggazdagodott lélekkel távoztak
az ünneoét.v s:tinhelyéról. 

UNITÁRIUS E:LET 
A lap tula jdonosa a Magyarországi· 

Unitárius E~yház.k:ör. 

Felel&! I zerkeszt6 és kiadó: 
Dr. C sik i G ábor. 

:evi el6f1zetésl dtja : 12 forint. 
Budapes t. IX .. H611:Yes Endre-utca 3_ 

Nyomta: Máté-nyomda All. Váll. 
F . v. : Mészáros J . 
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