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gálatokra készült specimenek, grádusok, egyháztanácsi s iskolalátoga
tási jegyzökönyvek alapján igyekszik tárgyát ismertetni. Arany János 
fejlődésére nézve kisújszállási tanítóskodása már csak azért is fontos, 
mert, akik itteni munkájában irányították, t. i. hivatali feljebbvalói, 
nagykészültségű, tanult, lelkiismeretes emberek voltak. Török Pál rek
tor, a későbbi dunamelléki ref. püspök irodalmi ízlésének kialakulására 
volt hatással, míg az iskolalátogató lelkész, a hivatásának élő Dorka 
Illyés, bizonyára fejlesztette benne az alaposságot s rendszeretetet. Az 
ifjú tanító hivatalos írásai rendes, csínos munkák, de helyesírása még 
fejletlen. Kisújszállási benyomásai költészetére nézve sem multak el 
nyomtalanul. Kár, hogy ott született verseit mind megsemmisítette s ha 
a feltevésnek hihetünk, az akkori időből legfeljebb egy (eddigelé még 
meg nem jelent) Priap verse (Bolond Istók I I . E. 118. vszak) maradt 
fenn, Dévaványai juhbehajtás czímen. Tíz évvel ottani működése után 
írta az Elveszett alkotmányt ; ebben a művében nyilvánvaló kisújszál
lási vonatkozások vannak. A szerző megállapítása szerint Arany János
nak 1834 márcz. végétől 1835 ápr. elejéig kellett Kisújszálláson tartóz
kodnia. ^ N 

Dr. Gulyás József: Tompa és a nevelő oktatás. (A Sárospataki Hírlap 
füzetei. 4. sz.) Sárospatak, 1920. 8r. 38. I. 

Ez a dolgozat 3 részből áll. Az elsőben megállapítja szerző, hogy 
Tompa nemcsak mint költő és pap volt kiváló, hanem nagy volt mint 
gyermek- és nemzetnevelő is. Ismerteti T. nevelési elveit. Kimutatja, 
hogy a nevelő oktatás többször ad gondolat anyagot Tompának. Foglal
koztatják mind a nevelés lényege, ez élj a, föladata, mind eszközei és módja, 
valamint főhelyei : a szülei ház és az iskola. A nevelés tényezői T. sze
rint a természet, a vallás, a tudomány s az élet. A jó neveléshez okos és 
kegyes szülék, alkalmas iskolák, feddhetetlen és okos tanítók kellenek. 
Foglalkozik a j ó nevelő, a jó tanító kellékeivel, sőt a Tanítástan elvontabb 
eszméivel is. Szól szerző arról is, hogy T. a maga nevelési elveit a gya
korlatban hogyan valósította meg. A dolgozat második része azt tárgyalja, 
hogy milyen viszonyban van a névelő oktatás Tompával ? T. nemcsak 
szabályok adásával nevel, hanem költészetével is, mely megszeretteti 
vélünk a természetet, hazánk vidékeit, fokozza honszerelmünkét s ha
zánkhoz való ragaszkodásunkat ; történelmünk megbecsülő szeretétére, 
jogainkhoz való szilárd ragaszkodásra, embertársaink s a magyar nép 
s a családi élet megbecsülésére tanít, vallásos érzelmeket olt belénk, 
derűs perczeket szerez, így a munka terhét könnyíti s munkára nevel, 
a biblia szeretetére oktat . A 3-ik részben az iskolai tantervek figyelembe
vételévei azt mutatja ki szerző, hogy mennyire használja fel a nevelő 
•oktatás Tompát, a ki igen megérdemelné, hogy minél szélesebb körben 
legyen ismerős, mert az ember- és nemzetnevelés terén megbecsülhetet
len szolgálatot tesz. I—N. 
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