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ESZMÉNYI KÖZÉPISKOLA. 

A „Forum" czimü folyóirat szerkesztője felszólitotta Coit Hen-
rik tanárt, liogy irjon egy czikket egy amerikai minta iskoláról. 
Szerző azt mondja, hogy talán azért részesült e megtiszteltetésben, 
mivel életének legnagyobb részét az ifjúság nevelésével töltötte el, s 
igy a mit az iskolai dolgokról s tanitási módszerről tud, azt ta-
pasztalatból, nem pedig elmélet utján szerezte. Jóllehet az ámerikai 
nevelési rendszer különbözik a miénktől, s tanintézeteik nem hason-
lítanak az európai tanintézetekhez; mivel a nevelést is, mint min-
den egyebet, saját viszonyaikhoz alkalmazzák: mindazáltal érde-
kesnek tartjuk szerző nézetét közölni, s egyszersmind alkalomszerű-
nek is, mivel nálunk is e kérdés foglalkoztatja jelenleg a tanférfiak 
elméjét. Tanárok s tanitók, mindenesetre, sok figyelemre méltót ta-
lálnak e czikkben, a mit a tanításnál érvényesíteni lehet. 

E bevezető sorok után hadd beszéljen Coit tanár. Megvallom, 
mondja, hogy saját terveim, s munkám nem mindig érték el azt az 
eredményt, a mit óhajtottam, nem azt a czélt és eszményt, a mely 
felé törekedtem. De azért mégis fejtegetésemnél a képzeletnek egy 
kis tért kell engednem, s ugy rajzolnom egy amerikai minta iskolát, 
mint a milyent az ember óhajtana látni, hogy legyen; a milyent 
legalább azok törekednek létesíteni, a kik neveléssel foglalkoznak. 
És bizonyára, a magasabb czél, mindig jobb a közepesnél, mivel az 
emberi gyengeségünket nemesebb eszmény elérésére serkenti. 

Meg vagyok győződve, hogy az önzetlen és felemelkedett szel-
lemű kartársak rokonszenvét azokra nézve, miket elmondandó va-
gyok, meg fogom nyerni. Mi mindnyájan egy czélra törekszünk és 
egymásnak sikert kívánunk nem csak az újságokban s nyilvános 
alkalmakkor, hanem szivünkben is. Nemes gondolkozású emberek, a 
kik nem keresik saját önző érdekeiket s az egyéni dicsőséget, örömmel 
fognak kezet olyan munkatársakkal, a kik a legmagasztosabb ügyet, 
az oktatás ügyét szolgálják; s csak a szeretetben s üdvös munkás-
ságban szállnak egymással versenyre. 
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A mi nyilvános iskolai rendszerünk nagyszerű az ország min-
den részében, de én ezzel nem foglalkozom most. Csak azokra az 
iskolákra szoritkozom, a melyek egyetemekre vagy más pá-
lyákra készitik elő az ifjakat. Az az iskola pedig, a milyen az én 
gondolatomban .van, a szó szoros értelmében — ámerikai, amerikai 
talajon, az ámerikai szükségletekhez alkalmazva, nem pedig utánzata 
egy külföldinek bármilyen hires legyen is az. Nekünk nem lehet 
olyan iskolánk, mint a milyenek Angliában, a Rugby-, Eton- vagy 
Harrow-i, ha akarnók is. És bizonyára senki közülünk, a ki ismeri 
a mi társadalmi életünket s mivelődésünk sajátos jellegét, nem óhaj-
taná azokat hazánkba átültetni. Ezt nem azért mondom, mintha mi 
a nevelésben felülmúlnék az angolokat, a németeket, vagy valamely 
más nemzetet, s nem lenne tőlök mit tanulni, hanem azért: mivel 
sem az angol iskolák, séma német gymnasiumok nem nekünk valók. 
Nekünk saját helyzetünkhez, viszonyainkhoz kell alkalmazkodnunk; 
s azokat a tényezőket kell tekintetbe vennünk, a melyek, mint 
ámerikaikat legközelebbről érdekelnek, s a melyek közösek az em-
berekkel minden országban, minden korban és nemzedékben. Ez 
eszmény megvalósítása nem könnyű, mert a mi társadalmi életünk-
ben éppen ellenző áramlat van folyamatban, a mi felette megnehezíti 
a siker elérését. Az átlagos emberi természetet irányozni és idomí-
tani kell az életnek mindenik korszakában, ha a miveltségnek ma-
gas színvonalát el akarjuk érni akár értelmi, akár erkölcsi tekintet-
ben ; nekünk pedig meg vannak saját akadályaink s hátrányaink, a 
miket a mint tovább haladok, röviden érinteni fogok. 

Először is nekünk f é r f i a k a t kell nevelnünk. Azoknak az 
iskoláknak, milyenek az én lelki szemeim előtt lebegnek, gondot 
kell forditaniok a reájok bizott tanulóknak mindennapi életmódjukra, 
alvásukra, étkezésökre, a tanulás- és testgyakorlatra rendelt óráikra, 
és ezért bizonyos mértékben felelősök az ők physikai jóllétökért. Az 
ép test (sanum corpus) ha nem is a legfontosabb, de bizonyára az 
első tárgy a nevelésnél; és ez magában foglalja az életmód legfőbb 
részleteit, u. m. az egyszerű, de mégis jó és változatos étrendet, a 
szükséges nyugalmat és üdülést, a rendes fürdést, a fris és tiszta 
levegőt, jó világítást és fűtést. A mi gyermekeink : a jövő férfiai. 
Nekik testi egészséggel és teljes physikai erővel kell birniok, s min-
den testszervezetöknek épnek kell lenni, hogy munkájokat teljesít-
hessék. A férfiak legyenek f é r f i a s o k és b á t r a k . A mig egy kis 
testalkatú emberben valódi férfiasság van, addig egy elhízott, vagy 
elkényesedett egyénben kevés vagy éppen semmi. Az ép és egészsé-
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ges testű ifjaknál sokkal inkább kifejlődik a férfiasság és az akarat 
erő, liogy a vétkes kívánságoknak és csábításoknak ellent állhassa-
nak. Ez okból minden eszköz felhasználandó az olyan gyakorlatok 
megkedveltetésére s ápolására, a melyek az egészséges test fejlődé-
sét előmozdítják. A játszó helyekre, torna csarnokra éppen olyan fi-
gyelmet kell fordítani, mint a tantermekre. Egy eszményi iskola 
vezetőinek arra kell törekedni, hogy erősödjék s fejlődjék a növen-
dék physikai szervezete, hogy könnyen ne hűlhessen meg s ne kapjon 
mindjárt főfájást, s ne vegyen fel minden kis kényelmetlenséget — 
szóval legyen f é r f i a s t e r m é s z e t e . 

Hazánkban jelenleg mindenütt nagy szenvedélylyel űzik a ver-
senyjátékokat, s éppen ezért az eredmény nem kielégítő. Az ilyen 
nagy versenyeken csak egyes kiváló athléták szerepelnek, a kik úgy 
szólva monopolizálják az ifjúi erélyt. Az általam képzelt eszményi 
iskolában csak nagy óvatossággal lenne megengedendő, hogy az ifjú-
ság egy másik intézet athlétikai clubjával versenyezzen. Diligentia 
idejében pedig semmi szin alatt nem lenne szabad más városba 
menni versenyjátékokra. Egy népes iskolában könnyen lehet clubbo-
kat szervezni, melyek egymás között a versenyt egészségi szempont-
ból gyakorolhatják. Hogy minő játékok legyenek, az nem olyan lé-
nyeges ; feltéve, hogy azokban némi észszerüség van, s a csalásnak 
mindennemű formája s az éktelen ordítozás ki lesz zárva. Némely 
játékok mégis czélszerübbek, mint mások. Ilyenek például: a társas 
játékok. Tapasztalatom után Ítélve, én legjobbnak tartom a „cricket"-
játékot,*) s ennek a gyakorlását javaslom. Az igaz, hogy a n g o l -
játék, de amidőn á m e r i k a i a k játszódják, á m e r i k a i játék lesz. 
A cricket minden más játékok között legnagyobb befolyással van 
amaz erkölcsi tulajdonságok fejlesztésére, a melyek a férfiasság he-
lyes ismeretére vezetnek. Azonban részletekbe nem bocsátkozom. A 
módozatok kivitele az iskola vezetőkre bízandó, a kik eltalálják, hogy 
mikép lehet elérni az óhajtott czélt, a n e m e s j e l l e m f e j l e s z-

*) Cricket, angol nemzeti labdajáték, melyet nemcsak a nép minden 
rétegében, hanem a felső körökben is kedvelnek. Egy-egy oldalon rendesen 
11-cn vannak, de kevesebb számmal is folytatható. A játszók részint labdával, 
részint labda verővel vannak ellátva és a labdások főfeladata az, hogy a wic -
k e t t e k e t (földbe szart kis botocskák) feldöntsék, mig a labdaverőkkel ellá-
tott játszók ugyanezeket a vicketteket védelmezik, ugy hogy a dobott labdá-
kat, amennyire csak lehet elütik. A labdások és verők játék közben váltakoz-
hatnak. Mindenik pártról választnak egy bivót (umpire), kinek ismernie kell 
tüzetesen a játék szabályait s vitás kérdésekben tartozik Ítélni. 
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t é s é t . Az ifjúság fegyelmezésében a legcsekélyebbnek látszó dol-
got sem kell kicsinyleni, vagy melló'zni; mert azok, a kik durvák és 
trágár beszédűek, csalfák, önzők és alattomosok a játékban, éppen 
olyanok lesznek mindenütt, az iskolában úgy mint otthon s a tár-
sadalomban. Igen nagy nyereség egy gyermekre nézve korán meg-
tanulni azt, hogy a legyőzetést a versenyben nemesen tűrje; s hogy 
az olyan előnyöket, melyeket csak az igazság feláldozása, hizelgés 
vagy protectio által lehet elnyerni, megvesse. 

E tárgygyal szoros kapcsolatban áll az a harcz, melyet a mai 
elkényesedett korral meg kell vivni. És ez a kényszer-harcz az esz-
ményi iskolát s annak vezetőit az embereknek egy nagy része előtt 
népszerűtlenné teszi. Mert az apák s különösen az anyák nagy része 
azt hiszi, hogy a szeretetet legjobban ki lehet mutatni az által, 
hogyha gyermekeiket megtömik mindenféle nyalánksággal, zsebjei-
ket kibéllelik pénzzel, hogy igy megkönnyítsék nekik az iskolai élet 
nehézségeit. A valódi férfias nevelésnek legnagyobb akadálya a szü-
lőknek az emiitett téves felfogásából keletkezik. Az olyan szülők, 
kik saját fegyelmezetlen szokásaikból Ítélnek, kevésbé 'gondolnak 
arra, hogy igy dédelgetni és kényeztetni az állati természeteta gyer-
mekben, annyi mint gyengíteni az akaraterőt az erkölcsi czélok el-
éréseért való küzdelemben; és olyan magvakat vetnek el, a melyek-
ből a tehetetlenség gyümölcse kél ki, a mely pedig nem tud ellen 
állani a féktelen és a jellemet megrontó vágyaknak. Egy perczig 
sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az igazi f é r f i a s s á g , 
mely méltó e névre, csak ugy jöhet létre, ha a növendék megtanulja 
határozott „ n e m e t " mondani önmagának, rósz hajlamainak, vétkes 
vágyainak, valamint elvtelen barátainak. Megtehetünk mindent az 
értelmi tehetség teljes kiművelésére, de munkánk csak abban az 
arányban éri el a sikert, a milyen arányban a valódi férfiasság eme 
főelveit kifejtettük az ifjakban. 

De az iskola főképen az értelmi tehetségek előkészítésével és 
fejlesztésével foglalkozik. Ezeket kell gyakorolni, erősíteni és fejlesz-
teni. „Doce, disce, aut discede. (Taníts, tanulj, vagy távozz!) „A fel-
vett tanulmányoknak, tanítási módszereknek és alkalmazott rend-
szabályoknak főleg csak abban a mértékben van becsök, amennyiben 
bizonyos szokásokat teremtenek; a mennyiben eszközül szolgálnak az 
emlékezet, okoskodás, képzelet és a felfogó tehetségek fegyelmezésére. 

Tízezer ifjú közül alig válik ki egy „Admirable Crichton". *) 

*) Crichton Jakab, skót csodaszülött meggyilkoltatott 1583-ban, „Ad-
mirable" elonevet kapott. 
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(csodálatos Crichton), de ezen nincs is miért búslakodni; ha-
nem százból kilenczvenkilencz lehet értelmes ember, ha megta-
nítjuk az ismeret méltánylására, saját tudatlanságuk belátására, 
s felkeltjük bennök az ösztönt arra, hogy önmagok is tegye-
nek valamit azoknak a kevesbitésére. Mostanában az emlékezet 
gyakorlatát, elég helytelenül, kezdjük elhanyagolni. A könyvnélkül-
való tanulás régi rendszere ellen, s hogy az iskolai tanulmányok 
eredményében a fő tényező az emlékezés lenne: nagy mozgalom in-
dult; pedig a gyakorlott és biztos emlékező tehetség nélkülözhetet-
len kellék az ismeretek megszerzéséhez. Másfelől a felfogó és gon-
dolkodó tehetségek müveléséről igen sokat beszéltek és túlozva Ír-
tak. A gyermeknek elemi oktatása nagyobbrészét az emlékezés utján 
kell nyernie. A fődolog az, liogy a növendék kezébe a legjobb és 
leghasználhatóbb formulát, a legvilágosabb és leghatározottabb sza-
bályokat kell adni, hogy a nevelés első folyamában magát gyakorol-
hassa; s hogy a figyelem és biztosság szokásait elsajátíthassa, mert 
ezek nélkül a tanító fáradozásának nem lesz gyakorlati eredménye. 
A Quintilian által felállított szabály most is érvényes: „Non ut in-
telligere, sed ne omnino non intelligere non possit, curandum." Nem 
csak arról kell gondoskodni, hogy a gyermek értsen, hanem arról is, 
hogy ne legyen lehetséges, hogy ne értsen. 

A nehézségek nálunk jelenleg, ugy látszik, abból származnak, 
hogy az ifjak tehetségeit túlbecsüljük, s következőleg igen megter-
heljük a tantárgyakkal. A növendékek nagyrésze nem tanulhat meg 
nyolcz vagy tiz tantárgyat egyszerre jó eredménnyel. Az a törekvés, 
hogy egyszerre oly sok tárgyat felölelünk, felületességre vezet. A je-
les minősültségü, lelkes és ihletett tanítók száma ritka. A tanitás 
mestersége éppen olyan adomány, mint a művészet. A nyelv és a m a -
thematika most is éppen olyan két fő eszköz az értelem fejleszté-
sére, mint volt a Bacon idejében. Az egy általános tévedés, hogy: 
„minden tárgyat egyszerre kell tanulni; nem először egyet, aztán 
egy másikat; nem egyet jól, hanem sokat rosszul." 

Czikkem keretébe sok mindent felvehetnék, de csak két do-
logra szorítkozom. Az egyik: a czé l , a melyre törekszünk; a má-
sik : a m ó d s z e r, a melyet használandók vagyunk. A czél: az ér-
telem müvelése, fejlesztése. Sokan ugy vélekednek, hogy a czél a 
nevelésben, a hasznosság, értve alatta olyan pályát, a melyen azon-
nal jövedelemhez juthatunk. Ámde a mi ideális iskolánkban az ér-
telem fejlesztése maga a czél, és semmit sem tartunk gyakorlatibb 
dolognak, minthogy az emberi természet értelmi részéhez erőt, szépsé-



2 6 0 E SZMÉNYI KÖZÉPI SKOLA. 

get és hatalmat kölcsönözzünk. Ez eldönti azt a kérdést, vájjon van-e 
becsök a classieus tanulmányoknak. Ezek a mai anyagias irányú 
korban és az olyan társadalomban, mely a vagyont tekinti legfőbb 
jónak (summám bonum) s megveti az olyan pályát, mely nem vezet 
egyenesen a meggazdagodáshoz, népszerűtlenné válnak. De azoknak, 
kik át vannak hatva a nevelés szent ügyétől, magasabb látkörrel 
kell birniok. Nem érdemes a szellemi miveltség egyik eszköze, a 
görög nyelv becse felett olyan emberrel vitatkozni, a ki Homer mü-
véből soha egy sóit sem olvasott. „A gondolat és beszéd elválaszt-
hatatlanok." Mi az „irodalom" alatt a gondolatnak nyelvben való 
kifejezését ér t jük; a „gondolat" alatt pedig az eszméket, érzelmeket, 
nézeteket, s az emberi észnek egyéb működéseit. Téves felfogás azt 
hinni, hogy a füvészét vagy élettan kitűnően gyakorlati tanulmány, 
és bizonyára az, a ki kizárólag erre szenteli magát, meglehet a his-
tóriai tanulmányt, mint legpraktikusabbak jelentéktelen tárgynak 
fogja tekinteni. Mert ha az elmebeli tehetség valamelyikét nem rendsze-
resen használjuk és fejlesszük, az eredmény éppen olyan lesz, mint 
a mikor testünk valamelyik tagját vagy szervezetét rendkívüli mér-
tékben kifejlesztettük Az eszményi iskolában arra törekszünk, hogy 
az összes elmebeli tehetségek rendszeresen és öszhangzatosan fej -
lődjenek. Miután a növendék az olvasás és irás első nehézségeit sa-
ját anyanyelvén legyőzte, tanulmánya az értelem fejlesztésére irányul. 
S ha a nevelés kedvező körülmények között történik, az eredmény 
az lesz, hogy bármely helyet becsülettel fog betölteni és bármely 
tárgyat könnyűséggel kezelni. 

A mi a tanítási m ó d s z e r t illeti, az a tanítóknál változik. 
Mr. Thring nagy súlyt fektet az articulatiora. (hangszótagolás; vilá-
gos, határozott kiejtése az egyes hangoknak és szótagoknak) Figye-
lem és pontosság : lényegesek bármely módszernél. Az alapos ké-
szültségü, megnyerő módoru, önzetlen, részrehaj latlan s hiúságtól ment 
tanitó megnyeri a növendékek bizalmát, s e tulajdonok által vezeti 
s oktatja őket, nem pedig e x o f f i c i o . A hanghordozás, szép előadás 
szintén lényeges tényezők a tanításnál. A nyers, visitó, vagy duny-
nyogó, selyp és dadogó beszéd éppen olyan fárasztó és kellemetlen 
az ifjú, mint az öreg hallgatóra nézve. A tiszta, világos és szép elő-
adás ragadja meg leginkább az ifjak figyelmét, s igy a tanítónál e 
nélkülözhetetlen kellék e l s ő s o r b a n veendő tekintetbe. A tanitó 
a mivelt osztályhoz tartozván, nem szabad bizonyos vidéki szoká-
sok vagy tájszólás szerint beszélni, mert a tanulókra is elragad. 

A mint emiitettem, az általam leirt iskola tisztán ámerikai, 
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és czélja hogy amerikai polgárokat neveljen. Ez azt teszi, hogy ifjaink 
Ioyalis szeretettel ragaszkodjanak hazájukhoz; alaposan ismerjék an-
nak földrajzát, történelmét, kimeríthetetlen gazdagságának forrásait 
s jövendőbeli nagyságának eszméjét. Ez magába zárja, hogy a reá-
jok, mint ámerikai polgárokra várakozó nagy felelősség ideáját lei-
kökbe kell oltani. Főkötelességökké kell tenni, hogy odaadólag szol-
gálják hazájokat s igyekezzenek annak jóllétét előmozdítani mun-
kásság és nemes példaadással, mint a kiknek a nemesi levelök a 
férfiasságban, munkásságban és j e l l e m b e n áll. Némely honfitár-
sainknak külföldön való esztelen magaviselete, ösztönözze arra mi-
velt polgártársainkat, hogy a hasonló tévedéseket kerüljék; s hazá-
juk iránti tiszteletüket mutassák ki szerény magaviselet által, ske-; 
rüljenek minden külső és hiu fitogtatást. 

Iskolánkban, mindenek felett olyan szellem legyen az uralkodó, 
mely nem imádja a gazdagságot; a mely a tisztelet koszorúját csak 
a szorgalomnak, becsületes munkának és a valódi érdemnek nyúj t ja 
a mely tisztelettel hajol meg a takarékosság és egyszerű életmód 
hanyatlóban levő erénye előtt. A Ioyalis szokás, gondolkozás, beszéd 
és cselekedet a legnagyobbb áldás az ifjakra nézve, mint a melyek 
által sajátíthatják el csak az igazi mivelt emberek, valódi gentle-
man-ek főj el lem vonását, a minden dolgok között a legszebbet a vi-
lágon: az igazi c a r a c t e r t . Miután a helyes gondolkozású szülők 
nagyrésze inkább akar gyermekéből finom miveltségü, mint félszeg 
tudóst vagy gazdag üzletembert nevelni, az eszményi iskolában mű-
ködő tanférfiaknak e czél elérése legypn a főtörekvésök. Az iskolai 
fegyelmezésnél a foelv az legyen, hogy a növendékekkel ugy kell 
bánni, mintha mind gentlemanek volnának, vagy gondoljuk, hogy 
azok lesznek; adott szavukat bármely esetben el kell hinni, mind-
addig, a mig megbízhatatlanoknak nem találjuk; az elkövetett hi-
bát, rendetlenséget nem szabad árulkodó utján fedezni fel; mert igy 
a legroszabbak is tartózkodnak az árulkodástól, s jellemök meg fog 
változni. A felelet s az Írásbeli vizsgálat alkalmával való csalás a leg-
szigorúbban büntetendő. A tanulók véleménye és közérzülete az ef-
féle dolgokban nagyon is laza és tágértelrnü; pedig az olyan tanuló-
ból, a ki rendesen csal, ugy a tanteremben, mint azon kivül, soha 
se lesz igazi gentleman. Talán egyike a legnagyobb feladatoknak s 
próbáknak e tekintetben az egyenlő igazságszolgáltatást megtartani, 
t. i. hogy a vásott, rosz magaviseletű és durva lelkületü növendé-
ket — pedig a kiről megvagyunk győződve, hogy ilyen — hogy éppen 
olyan bánásmódban részesítsük, mint a kifogástalanokat; hogy ha-
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ragosan vagy nyersebb hangon ne mondjunk vagy tegyünk valamit, 
mikor ugyanazon osztályban sok romlott és elvetemedett tanuló van, 
a kik hálátlansággal viszonozzák türelmünket. De a kik a nevelés 
magasztos munkájával foglalkoznak, elsősorban önmaguknak is g e n -
t l e m a n e k n e k kell lenniök, nem csak külső látszatra, hanem ben-
sőleg egész lényökben, természetükben, modorukban, szokásaikban, s 
birniok kell az önmegtartóztatás és önuralom erejével. 

Egy valódi mivelt embernek ismertető jellemvonása az, hogy 
sohasem okoz másoknak fájdalmat, kellemetlenséget. Éppen ezért a 
meggondo'atlan növendékek szivébe kell csepegtetni a mások érzel-
mei iránt való jóindulatot, a nok iránti udvariasságot és előzékeny-
séget; az idősebbek iránt való tiszteletet, mások jogának a becsü-
lését, az erőtelenek és gyámoltalanok iránt való gyöngéd figyelmet 
s az oktalan állatok iránti kiméletet. Ilyen szellemben kell az esz-
m é n y i i s k o l á b a n működni, s azok, a kik igy cselekesznek, meg 
fogják látni, hogy növendékeik követni fogják oktatásaikat, s nem 
csak azon lesznek, hogy vásott társaikat illedelemre utasitsák, ha-
nem tanulnak is. „Fenkölt gondolkozás, nyájas beszéd, udvariasság, 
nemes dicsvágy és igazságszeretet együttesen: alkotják az e m b e r t . " 
Mert végre is, a j e l l e m többet ér minden szerzeménynél; és az 
eszményi iskola azt czélozza, hogy szilárd és nemes j e l l e m e k e t 
fejlesszen. De mikép lehet e czélt legjobban elérni? A lelkiismeret, 
az öntudat nevelése által. Az ember erkölcsi életének első szabálya, 
hogy ugy tisztelje lelkiismeretét, mint királyát. A lelkiismeret mi-
velése a nevelésnek legfőbb alkatrésze. E mivelés kétféle: a l a n y i , 
a mely a cselekedet forrásait a rosz szokások és befolyásoktól tisz-
tán tart ja; t á r g y i l a g o s , mely ama „világosságot", mely minden 
embert megvilágít, annyira közel hozza a gyermek szivéhez, a meny-
nyire csak lehet, a mig a kötelesség érzete uralkodik felette s szi-
vének minden dobbanása az égi hangokra hallgat. A lelkiismeretnek 
ilyen irányban leendő fejlesztése nehéz feladat, miután a családi 
nevelés nagyon tökéletlen; s igy sok fegyelmezetlen s elkényezte-
tett növendékkel kell kínlódni. E nagy kérdést illetőleg, hogy mi-
kép tanítsuk a növendékeket lelkiismeretük tiszteletére, s hogy a 
kötelesség érzet előttök a legfőbb legyen, két eszközt tartok hatha-
tósnak : a s z e m é l y e s b e f o l y á s t és t ö r v é n y t . Semmit se le-
het kezdeni befolyás nélkül, és semmit se lehet bevégezni törvény 
nélkül. E két tényező segélyével s a mély vallásos érzés gondos ápo-
lásával: a lelkiismeret kifejlődését nagyban elő lehet segíteni. Az 
egész ember testből, lélekből és szellemből ál l ; és a nevelés akkor 
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hiányos lesz, ha hármas természetünk bármelyik részét elhanyagol-
juk. Éppen azért, mint kifejtettem, összhangzatosan kell fejleszteni 
mindeniket. 

Az úgynevezett gyakorlat emberei, ha végig olvassák e 
czikket, talán mosolyognak az általam rajzolt e s z m é n y i i s k o -
l á n ; s azt fogják mondani, hogy: „az i g e n i s j ó az e m b e r i 
t e r m é s z e t m i n d e n n a p i t á p l á l é k á u l ; és hogy jobb kevésbé 
magas czél felé törekedni, melyet könnyebben el lehet érni, mint 
erőt vesztegetni, a mikor ugy is legyőzetünk". De a „legyozöttekből 
sokszor lesznek győztesek." „Sic itur ad astra" és csak is igy. 

KOVÁCS JÁNOS. 



AZ UNITÁRIUS VALLÁSKÖZÖNSÉG ZSINATI FŐTANÁCSÁNAK 
TOROCZKÓN 1891. AUG. 23., 24 , 25-IK NAPJAIN TARTOTT 

GYŰLÉSE 

MLGS. DÁNIEL GÁBOR FŐGONDNOK MEGNYITÓ BESZÉDE. 

Méltóságos és Főtisztelendő Zsinati Főtanács! Örömmel üd-
vözlöm a zsinati főtanács tisztelt tagjait. Jelentőségét emeli ezen 
gyülekezetnek ezen regényes fekvésű Toroczkó, az unitárius hitnek 
rendithetetlen vára, emeli a lakosság eredeti jellege, vallásos buz-
galma, társadalmi miveltsége, mely iskolájában már akkor hatható-
san nyilvánult, midőn hazánk nagy részében, legalább magánál a 
népnél, a tanulás vágy még alig ébredett fel. Koszorús költőnk mél-
tóan választotta „Egy az Isten" czimű regénye tárgyául ezen közsé-
get. Elismeréssel lehetünk a Torda-Aranyos és Kolozs-Doboka egy-
házi köreink iránt, hogy ezen zsinati gyülekezetünk helyéül ép 
ezen regényes fekvésű és vallásos buzgóságu bányavárost jelelte ki 
és ezt annál helyesebben tette, mert az 1802-ik év óta zsinat nem 
tartatott ezen ekklézsiánkban. Köszönet érte Toroczkói ekklézsiánk-
nak is, mert a zsinati gyülekezet alkalmatlanságát az érzi első sor-
ban. Minden ily összejövetelnél a vallásos buzgóság felújul lelkünk-
ben. Ez éltető lelke egyházunknak. 

Gyakran nyilvánul az áldozatkészségben is, mert valamint az 
ember lélekből és testből áll, ugy a mi egyházunk életét a szellemi 
és anyagi erő fejleszti és e két tényezőnek Összhangzó működése 
tartja azt fenn. E tekintetben megnyugvással nézhetünk jövőnk 
eleibe, mert ha rohamos fejlődés egyházi életünkben nem mutatkozik 
is, de annál természetesebb és megnyugtatóbb azon fokozatos ha-
ladás és vagyoni gyarapodás, mi egyházi életünkben nyilvánul. Jeléül 
ennek hivatkozom a tárgysorozatban jelzett adományokra. Ezek kö-
zött pedig a két legnagyobbra, melyeket Derzsi János és Kovács 
Dénes tettek. 

Ha a mindenható az illetőket utódokkal nem áldotta meg, 
maradandóbban neveiket nem örökíthették volna meg, mint azon 
nemes tények által, melylyel a szorgalmuk és fáradságuk utján 
gyűjtött vagyonukat azon egyháznak hagyták, melynek kebelében 
születtek és éltek. Igy örökítették meg mindnyájan neveiket és 
emeltek magoknak oly maradandó emléket, melyet a mi és utódaink 
hálája örök időkre fenntart, mert azt hiszem mindnyájunk erős 




