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TilH 
A mai Németország 

humánum-szemlélete 

Norden a germán őstörténetre vonatkozólag alapvető jelentő
ségűnek nyilvánította Tacitusnak nem minden célzatosság nélkül 
készült Germania-ját, s ezzel Németország történelmi irodalmát 
hosszú időre eljegyezte az antikvitással. Az ókor politikai és 
kultúrtörténeti tanulságait előszeretettel használja fel iskoláiban 
a Harmadik Birodalom is, amint ezt Stenzelnél,*) Jaegernél**) és 
újabban Kornemannái***) láthatjuk. Ez utóbbi több német vá
rosban előadást is tartott ezzel kapcsolatban a teutoburgi dia
dalról (die erste Befreiungstat des germanischen Volkes); példa
képül állítva az ifjúság elé Arminiust: liberator haud dubie Ger-
maniae . . . . belto non victus. (Tac. Ann. II 88.) 

Ezek a művek azonban már szimptómái egy kialakulóban 
lévő kultúrszemléletnek, mely sajátos céljaival a németországi 
klasszika-filológiának átértékelésiét, sőt racionalizálását készítheti 
elő. Az új német iskolapolitikai irányzat ugyanis a klasszikus 
ókor etikai, esztétikai és tudományelméleti tartalmát elsősorban 
a népi öntudat ébrentartó tényezőjének tekinti. Vizsgálódásunk
nak célja tehát az: mennyiben sikerül a pedagógiai és szakiro
dalmuknak az egyensúlyt biztositani az elvi tudomány szem
pontjai és az említett feltétlen életkereső irányzat között. Alap
elvünk — függetlenül a német helyzettől — a következő: Frisse
ségben, aktualitásban kétségtelenül nyer az az oktatásügy, mely 
az antikvitás belső, életformáló erőit a nemzeti érzés és népi 
ideológia szerves alapjává tudja szilárdítani. Viszont elhomá
lyosítja a humánum-eszmének immanens szellemiségét az az is
kola, amely ezt a kultúrtényezöt a nacionalista és politikai be
rendezkedés elméleti alátámasztójának érzi. 

A klasszicitás értékeszméire a renaissance humanistái hív
ták fel először a figyelmet, de igazi újjáéledését csak a XVIII. 

*) Plató der Erzieher Leipzig. 1928. - Der nazionaie Aufgabe des huma* 
nistischen Gimnaziums (Neue Jb 9. 1933, 515—28.) 

**) Paideia Berlin u. Leipzig 1934. — Die Erziehnung des politischen Men» 
schen und die Antiké (Volk im Wcrden 1933. H. á. 43-48 Leipzig, 

***) Staaten, Völker, Mánncr. Leipzig 1934. Ezeken kívül v. ö. Huma-
nislische Bildung in nazionalsozialistischen Staate, (Neue Wege zur Antiké, h. 9 ) 
Leipzig 1935. 
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század 30-as éveitől számíthatjuk.*) Kiváló szakemberek és pe
dagógusok munkássága folytán a szakirodalom és a humanista 
irányú oktatás épen Németországban termetté legszebb gyümöl
cseit. Rz ókori történelmi és filológiai kutatásokban vitathatat
lan lett a németek elsősége. Hazai filológusaink nagyrészt afe 
ő egyetemeiken nevelkedve kapták meg későbbi munkásságuk
hoz a szellemi elindításokat es a pozitív ismeretanyagot egyaránt. 
Nélkülözhetetlen kézikönyveink, lexikonjaink, részletes szótára
ink, felirat- és fragmentum-gyűjteményeink szinte kivétel nélkül 
német vállalkozás eredményei. Hivatkozhatnánk a klasszika-filo
lógia legkülönbözőbb nyelvi, esztétikai, vallási és történelmi prob-
blémakörére, amelyekben világosan megfigyelhető a németség tű-
tudományos törekvése: im deutschen Reich einen neuen Parthe-
non aufzurichten. Nem hiányoztak a pedagógiai mozgajmak, a-
mellyel a humanista oktatást a középiskolákban elmélyíteni, terv
szerűvé tenni s ezáltal a német klasszika-filológiai irodalom 
utánpótlását intézményesen biztosítani kívánták. A német filoló
gia volt elsősorban az, amely az európai művelődés figyelmét 
felhívta arra a tényre, hogy az antikvitás alkotásaiban! a szellemi 
lét ősformáit, »Urphánomene»-jét lássa, A renaissancetól kezdve 
ezt kutatta, magyarázta, rekonstruálta az ö filológiai irodalmuk. 
Gimnáziumaikban a poézis, techné, filosophia, areté, kozmosz, 
idea, logosz, pietas, virtus, artes liberales-nak korok és fajok 
felett álló harmóniája volt az ifjúság szellemi táplálója. Az an
tik géniusz volt hivatva az emberiesség fogalmát »die Lebensan-
sicht und Gesinnungsprogramm der Elite»**), érzés- és gondolat
világunk törvényszerűségeit a tudatalatti homályból kiemelni és 
hosszas szellemi erőfeszítés során a magasabbrendű ember ideá
ját hetározott vonásokban kidomborítani. 

Ezt a gondolatot akarja a nemzetiszocializmus iskolaremd-
szerc beleilleszteni az úgynevezett »deutscher Humanismus» ke
reteibe, mely az ókori talajból táplálkozik, de értékét csakis 

*) A klasszikus tanulmányokat Gessner göttingeni működése, majd a berlini 
neohumanisták hírfák újra életre és irányították az érdeklődést ai antikvitás eszme* 
tartalma felé. Ez nagy átalakító hatással volt a német tudományosság, a német neve 
lésideál és nem utolsósorban a német világszemlélet fejlődésére. Goethe, Humboldt 
itáliai élményei, Klopsfok. Wie'and, Lessing, Herder, Winckelmann, Schiller helleno» 
fii irodalomszemlélete a szépirodalom és eszlétika terén is előkészítette a pozitív filo* 
iógia útját. Wolf Frigyes volf az a férfi, akt a neohumanista tudományos kutatást a 
mai irányba terelte és a human'ora »ban felismerte a Schilerfől kereseti ,seelenbil» 
dende Kunst" igazi hordozóját. Schlegel, Humboldt. Ast slb. helUnocentrikus állás* 
pontja, a filantrópisták és humanisták küzdelme a nevelőoktatás elvi kérdéseinek új 
alapokra való helyezéséért, Thiers filológiai szemináriuma Münchenben, Schliemann 
ásatásai és egyéb kultúra is megmozdulások a mérföldkövei annak a három századra ter' 
jedő szellemi törekvésnek, amely meghozta a németség klasszika-filológiai hegemóni
áját. (V. ö. A. Becker: Der NeoTutmanismus.) 

••) Schneiderwin: Die Antiké Humanilát. 445. Berlin 189i\ — Mühl: Die 
antiké Menschheitsidee 4 - 1 7 . Berlin 1928. — Kranz: Die neuen Richtlinien, des 
altsprachlichen Unterrichts iX -108, Berlin 19261 - Gieselbusch: Gimnázium 
in die ser Z«it. (Leipzig 19U) 
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a jelenbeli használhatósága szabja meg.*) Ennek a kultúrpo
litikai gondolatnak alaptétele és feltétlen programmjp,: »dem 
Wercenaen dienen*. A Schillertől és Humboldtól átplántált areté-
eszmény ma tovább él Jaegier és Spranger műveiben, de az új 
viszonyok kívánalmainak megfelelően módosult a tartalmi en-
telecheiája. Egy olyan korszakban, amikor minden újjászületik, 
amikor végbemegy a népi egység sorsdöntő folyamata, a nem
zetiszocializmus kultuszkormánya elsőrendű kötelességének tartja, 
hogy a politikai eszmék igényeit kielégítő, tevékeny és hasznos 
egyedeket neveljen. A jelenlegi német állampedagógiának elve: 
»Erziehung zur Führerpersőnlichkeit.* Az új humanista mű
veltség zászlóvivői ezért minden eszközzel azt iparkodnak be
bizonyítani, hogy az antikvitás etikai és pedagógiai irányelvei 
alkalmasak a nemzetiszocialista embereszmény és államhitvallás 
megalapozására. A klasszikus filológusok és pedagógusok tehát 
beállítják a humanizmust az új népi- és állameszinény hordozói 
közé.**) 

Ezek a müveik a humanitásban államexisztenciális okokból az 
idea-val és logos-szal szemben elsősorban a biosz praktikos-t 
ragadják meg. Klingenstein sem akar lemondani arról a pedagó
giai értékről, amit az antikvitás a német ifjúság kiképzésében je
lent, de ezeket a metafizikai eszméket inkább a nemzeti erőki
fejtés, a »Soldatentum» a »heldische Gesinnung des Achilles* 
szempontjából nézi.***) Márpedig Sophokles pl. a hazafias neve
lés számára jelenti ugyan a nemesi származás (edles Blut) és a 
hősi életrekeltés serkentőjét: vagy pedig Herodotos Themistok-
lese magábanhordja a vezéregyéniségek missziójának ókori iga
zolását: »a görögségnek vezére támadt, aki a maga nemzeti kül
detésében való szilárd bizakodással és erős hittel népének ere
jében az állam szabadságát megteremtette*, (i. m. 26.) Két
ségtelen azonban, hogy ezen vitális nézőpontok mellett jelenti az 
antik művelődés a »historicum» és »ethicum» természetfeletti 
kiegyeztetését is.****) A németség öneszmélkedő és nemzeti irány
zata hozza magával, hogy Klingenstein csakis olyan tanterv lét
jogosultságát ismeri el, amely tág teret biztosít »den deutschkund-
lichen Fáchern (Vorgeschichte, Volkskunde, Rassenkunde)* (i. 
m. 32.). Az olvasmányok anyagának kiválasztása pedig a kö
vetkező szempont szerint történne: 

1. Német előidők. 2. Hősiesség és haza. 3. Állam és politika. 
*) Hagen : Wege zu einem neuen Humanismus im Dritten Reiche. (Leip* 

zig 1953.) 
**) Rusch : Plató als Erzieher zum deutschen Menschen (Neue Wege H. 9) 

Leipzig 1933.) Scliachermeyi: Die nordische Führerpersőnlichkeit im Altertum (u.o, 
Lisco : Vom Arbeitsunterrichl in den altén Sprachen (Neue Wege H. 1, Leipzig 
1926' Salamon : Humanismuswende. (Neue Wege H- 9. Leipzig 1935,) 

***) Klingenstein : Humanistische Bildung als deutsche Waffe (u, o.) 
****) Jaeger : Humanismus als Tradilion und Erlebnis ( M l , Vom Altertum 

íur Geg«nwart 1929.) Spranger : Lebensformen. (Halle 1922.) 
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4. Ember és sors. Ez utóbbi fejezetben kapnának helyet a »pol-
gári» tárgyú, humanisztikus alkotások. 

A tervezetned határozottan megkapó nemzetnevelő motívu
mait mérlegelve a figyelmes szemlélőnek főképen az tűnhetik 
fel, hogy a nemzetiszocialista nevelésnek visszatérő problémája 
a vezéregyéniségek kiválasztása. Pedagógiai eszménye a poli-
tikosz ártér s ennek etikai megtestesülése: a politiké areté volt. 
Az elméleti mintát kutatja éhez a németség ókori stúdiumaiban, 
irányuljon az Roma sacra, impérium Romanum, a görög polisz, 
a hellenisztikus monarchia vagy a civitas Dei szervezetének és 
belső életkörülményeinek vizsgálatára. A görög felvilágosodás en-
cyklopédistái, a szofisták ezt a vezetői tökéletességet még az 
eu legein szónoki készségében látták. Sőt Quintilianus is az 
orator szuggesztív egyéniségében fedezi fel a politikai rátermett
ség kritériumát. Az újkor küszöbén a Mediciek Machiavelli ab
szolutisztikus uialkodóeszménycvel szemben újra a humanizmus
hoz fordulnak vissza s a Gesta Romanorum tanulságait iparkod
nak eleven energiává változtatni A XVI. század is a »princeps 
iuventutis» útravalójánáK az Aeneis-t, Plutarchos jellemrajzait, 
Cicero De officiis-ét tekinti.*) De nagy olvasottságnak örvendett 
az ókori államférfiak parainézise: a plutarchosi Regum et im-
peratorum apophthegmata is. 

Nagy Frigyes is az ókori uralkodó-eszményhez tér vissza, 
mikor Marcus Aurélius Eis heauton-ját olvassa. Napóleon tudva
levőleg a Caesar-ok, — elsősorban Traianus, Diocletianus, Aure-
lianus — törzséből származtatja magát. Bismarck pedig — sza
vaiból tudjuk, — Brutus tisztelője volt.**) A »Wille zur Macht» 
elv [is a maga jogi és filozófiai igazolását az antik humanizmus
ban iparkodott megtalálni. 

De végigkísérhető a humanizmus eleven hatása és megnyil
vánulása a német történelem legutolsó századában is. Az ő if
júságuk tudott lelkesedni Boeckh beszédén, aki a görög nemzeti 
és társadalmi erényeket állította eléjük az 1812. évi francia meg
szállás napjaiban és Wilamovvitz katedrája körül a mai új nem
zedék atyái még a görög vallás, irodalom és művészet trans-
cendens távlatait csodálták. 

Azonban — és ez a mai német kultuszkörök kiindulási pontja 
— az ilyen értelemben vett humanizmusnak közvetlen hatása igen 
csekély a népállamra. Régebben talán még alkalmasabb volt a 
nemzeti eszményekért, egységért, szabadságért való küzdelem-

*) A jelen vonatkozásban nem mellőzhetjük azt a tényt sem, hogy épen a 
német gimnáziumok felsőbb osztályaiban kapott helyet mint magánolvasmány Cicero 
egyik legmélyebb és a kereszténységhez közelálló müve a Somnium Scipionis, Esz» 
memene'e a platói Phaidon hatásának jegyeit viseli magán és az ideális államférfi 
egyéniségét „sub specic aelerniiatis" ábrázolja. A legújabb tantervi utasításokat erre 
vonatkozólag még nem ismerjük. 

**) V.ö. Blattner: Das Gimnasium. 1937. 213 skóv. 
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ben, de a nemzetiszocializmus faji exkluzivitása már módosí
totta a céllal együtt a célhoz vezető eszközöket is. Ebben a meg
változtatott értékszemléletben egyoldalúan csak a heros vonásait 
emelte ki a kalokagathia tartalmi összetevői közül. 

Ennek a külső és belső átalakulásnajk, jegyeit viseli magán 
Richert tanterve, mellyel kapcsolatban Bláttner megjegyzi: »alle 
Schillert sind Schulen zur deutschen Humanitát, wenn auch die 
Schwerpurtkte wechseln» (í. m. 251.) Mindegyik a forrásokhoz 
akar visszatérni, azonban épen ezt a forrásokhoz váló visszaté
rést fogja nagyban akadályozni a gimnáziumoknak és reális
koláknak tervbevett egyenjogúsítása. így ugyanis a főiskolákra 
kerülő ifjúságnál nemcsak a szellemtörténeti studiumok-adta át
fogó, értékelő készség fog hiányozni, hanem a kutatás technikai 
eszköze: az antik nyelvismeret is. 

Rz oktatásügy erős realizálásában is a már előbb említett 
német álláspont következményeit látjuk. R gyorsiramú életkö
rülmények, a praktikus életbölcseség új iskolatípust eredmé
nyeztek, ahol a mai élet eleven problémáira próbál a németség 
megoldást találni. Ez az iskola tehát más irányú felkészültséget 
ad, mint a klasszikus hagyományokon nyugvó gimnázium. így 
erősödött meg az a tábor, amely a latin nyelvet a középiskola 
felsőbb osztályaiba kívánja felszoritani, (de itt is inkább csak 
a német filológia, filozófia fejlődésének biztosítására.) h gö
rögöt pedig csak a két utolsó évben tervezi tanítani.*) Elve ugyanis, 
hogy nem teoretikus lényeket akar képezni, hanem tevékeny egye
deket a jelen államfelfogás számára. Ezért írja ez a pedagógíJai 
irányzat iskoláinak homlokzatára a mai német élet igényeinek 
szemmeltartását és az állampolgári öntudat feltétlen ápolását.**) 

Ez a felfogás azonban - egyes pedagógiai körök törek
vései folytán — nagyban közeledett az eredeti humanitás-szemlélet 
elvi szempontjaihoz. Hiszen épen a vezetésre hivatott egyének
nek kell Stresemann kancellár szerint — a mélyebb értelmi 
és etikai értéktényezökkel belső kapcsolatba kerülni. Nagy Sán
dor is az elméleti filozófusnak, Aristotelesnek tanítványából lett 
tevékeny államférfi és szervező politikus. (V. 5. Viedebantt: Die 
Zitkunfí der Gimnasiums 14.) 

• 
Iskolaszervezeti kérdéseken felül a tantervi kísérletekben is 

kifejezésre jut az a tény, hogy a németség a humanitásban a je
lenlegi politikai és társadalomszervezeti törekvéseinek támoga
tóját keresi. Ezért a Harmadik Birodalom a klasszikus tanulmá
nyokban egyetlen akaratot tart jogosultnak: a nemzetnevelöi aka-

*) „Den wissenschaftlich Begablen die Mőglichkeit gebén." Bfattner i. m. 874. 
**) Bzzel kapcsolatban mutattam r,í arra a statisztikai összeállításra; mellyel 

Hollrof szemlélteti, hogy nemcsak az egyetemekre mennek a gimnazisták a legnagyobb 
síámniil, hanem az állami hivatalnoki vizsgákon is ezek állják meg a helyüket » 

I <gtt»£yobb százalékban sikeres eredménnyel (Nevelésügyi Szemle 1958. 1. 53-58 . ) 
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ratot. A fcalokagathia összetevői közül elsősorban a praktikus 
római életideált hangsúlyozza: tu regere imperio populos... me
mentó. Vagyis a virtus Romána nyomul előtérbe a biosz theoré-
tikosz-szal szemben. így a német humanizmus lényegadó tartalmát 
a respublica, magistratus, imperátor Caesar és nem utolsó sor
ban a provincia jelenti. Ezeket az uralkodó jegyeket kell a har
madik humanizmus értelmezésébe belevonnunk, hogy módosult 
alapszínezete érthetővé váljon számunkra. 

A nemzetiszocializmus belső lényegét ismertető német köny
vek elsősorban kiemelik azt a tényt, hogy ennek a berendezke
désnek társadalomtana revideálta az állam és az ember viszo
nyát. Az individuum háttérbe szorul, az államtotalitás eszményé
nek kollektív mivoltával szemben. A nemzeti remények megvaló
sulását a németség a közösség útján keresi. 

Politikai szempontból nézve kétségtelenül az egyedül helyes 
utat járja ezzel a német nép. Csakhogy ennék a közösségi elvnek 
alkalmazása átterjedt a szellemi élet területeire is. Márpedig 
ennek a tételnek pedagógiai és kultúrpolitikai megvalósítása az 
egyéni önálló lét csökkenését vonná maga után. Nevelő értékkel 
igazán csak az a tudomány és tantárgy bír a német oktatásügy 
szemében, amely ezt a közösségi szellemet és a faji összetartozás 
tudatát fejleszti. Figyelemreméltó tehát a készülő új tanterv
nek az a rendelkezése, amely épen ilyen meggondolás alapján a ha
zafias nevelés szempontjából központi helyet biztosít a platóni 
Politeia-nalk. Platón ugyanis ebben az államelméleti és nevelés
politikai művében az egyént beleállítja a társadalmi kozmosz 
egészébe és a polisz irányadó mértékévé a közösséget emeli.*) A 
Politeia világnézeti magva magyarázza meg azt a tényt, hogy a 
nemzetiszocializmus a maga pedagógiai kátéját Platón alapján ál
lította össze. Nagyon helyesen felismerte a német népnevelési mi
nisztérium, hogy a Politeia már az ifjúságba beleszuggerálja azt 
a meggyőződést, hogy a polgári közösség célja csakis az állam
egész sorsa lehet. A modern államgépezet zavartalan működését 
és a népi jólét fejlődését csakis az biztosíthatja, ha minden in
dividuum, mint organikus szerv áll a közösség szolgálatában. 

Ennék az államexisztenciális gondolatnak egyik legfőbb ki
alakító tényezője a pedagógia. S éppen nevelői kihatáfeai miatt 
a humanizmus is fontos szerepet játszik a nemzetnevelésben. 
Ilyen vonatkozásban első helyre a politika íielmélkedők (Ly-
kurgos, Solon, Platón és Aristoteles), a népi erényeket ünneplő 
költők (Homeros, Tyrtaios, Pindaros, Hesiodos, Sophokles, Ver
gilius) és a nemzeti történetírók (Thukydides, Xenophon, Cae
sar, Livius, Tacitus) kerülnek, akik tehát politikai irányzatuk 
folytán elsősorban alkalmasak arra, hogy a német ifjúságot a 
nemzeti múlt, a faji értékek iránt lelkesítsék. A klasszikus iro-

*) Jaegtr : Piafos Sielluug im Aufbau dergriech- Bildung 4 - i 1 (Berlin 1928) 
— Bu»ch i. m. 1 0 - 15. 
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dalom műalkotásai és eszmevilága ilyien nacionalista szűrőn ke
resztül jutnak el az iskolába. Mivel pedig a németség a görö-
göket fajilag közelebb álló északi rokonnépnek tekinti, ezért fő
kép az ő világnézeti kultúrkincsüket akarja felhasználni a haza
fias és társadalmi nevelés területén és ezen keresztül a maga pe
dagógiai, faji és kiválasztási eljárását igazolni.*) 

A mai iskolapolitikában a humanizmusnak ezt a naciona-
lizálását már Jaeger megkezdte, ö mutatta ki — bár szolid filo
lógiai alapon — az antikvitás politikai és szellemi mozgiaimai 
nak eleven kapcsolatát a jelenkori német állam- és tudomány-
szemlélettel. Ezzel a német szakirodalom és nevelői eljárás az 
antikvitást illetően a politikosz anér és heros pszichológiai je
gyeit állította előtérbe. Solon törvényei és elégiái minden időre a 
szociális világnézet és állampolgári nevelés mintaképei a nemze
tiszocializmus számára. Solon hozta egyensúlyba az egyéniség 
hajtó lendületét és az államközösség összefogó erejét. Bár a 
németség már a múlt századvégi pedagógiai irányzatában nem 
annyira a józan életbölcsesség normáját látta Solonban, mint 
inkább a tettrekész hazafias törekvések megszemélyesítőjét. 

így érthető, hogy a humanizmus metafizikái értékei rnara-
déktclanul. nem illeszthetők be az új rendszer államfilozófiai, tu
dományos és pedagógiai követelményei közé. R német nevelési 
törekvések nem elégedhetnek meg azzal a humanista oktatás
sal, amely csak az észgimnasztikát tűzte ki célul, »der den Geist 
drillt, aber ihnleer lásstV*) Ezért az antik politikai és társadalmi 
élet történeti okulásait állítja ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban 
előtérbe. Kétségtelen, hogy a humanista tanulmányoknak szoros 
kapcsolatban kell lenniök a nemzet hazafias és közéelti törekvései
vel. Ezért iparkodik a németség az ókori nagy, kulturális alko
tásokat beleállítani a nemzeti regenerálódás folyamatába. Rz an
tik szellemiségnek azonban más irányú egyéni, etikai és esz
tétikai megnyilvánulásai is vannak, amelyeket Jaeger — az ókori 
paideia spirituális összetevőinek és századokra kiható értékösz-
szességének egyik legalaposabb ismerője — az aristotelesi Etika 
megalopszüchosz-ában programmként tár a német ifjúság elé. 
Ennek a fogalomnak természetfeletti tartalmában éltető impul
zusokat ismer fel egy nemesi emberideál kialakításához és ta
lálóan állapítja meg, hogy Aristoteles ennek1 a »rein menschliches 
Ideal»-nak vonásait Achilles, Aiax, Lysander mellett nagyrészt 
Sokrates egyéniségéből absztrahálta. 

Láthatjuk tehát, hogy a nemzetiszocializmus iskolája az ural
kodó politikai felfogásnak megfelelően feladatául tűzte ki: »die 
Fornmng des politischen Menschen*.***) Hiszen a nacionalista át-

*) M Pohlenz : Staatsbürgerliche Er*iehung in griech. Unterrichl 11, 29, %T 
skk (Neue Wege H. 3, Berlin 1925.) és Jaeger : Solons Eunomic. 

**) Jaeger: Dk Erzielinung des politischen Menschen und die Antiké 47, 
•**) Jaeger; Paideia 180-207. M. P«hlenz i m. 24-25, 27 
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alakulások új célt és új erőtényezőket követelnek. Ezek pedig a 
saját népi ideológia és a vallás transcendens forrásai mellett 
elsősorban az antikvitás forma- és eszmegazdagsága.*) Ezt a 
két és félezenéves szellemi hagiyatékot formálta a mai német peda
gógia mint állambölcseletet a Jövő nemzeteszményének erősítő
jévé. Célja a nemzeti szolidaritás érzésének felfokozása az is
kolán keresztül, ezért meríti nevelési rendszere a humánum-ból 
a nemzeti lét alaptörvényeit. így jut el a német pedagógiai és 
szakirodalom életkereső törekvésében a görög polisz első prófé
tájához, Platónhoz. Platónnak a közösség érdekéért izzó lelke a 
humanitás-eszményt a szociális államkeretben kívánja megvaló
sítani, ítéletet mond tehát az individuum fölött és az egyéniséget, 
a nagiy emberi kollektívumhoz: az állam igényeihez akarja for

málni. Ezért helyezi a tanterv a klasszikus nevess központi he
lyére a Politeiá-t. Ennek olvasásakor döbbenjen rá az ifjúság, 
hogy ő is szerves tagja egy közösségnek, és ismerje meg egyben 
az államgondolat civilizáló és történeti misszióját. Platón poli
tikai tankönyve ezeket az eszméket vetíti bek a szociális közös
ség életébe, hogy ott feloldódva a nemzet harmonikus életrendjé
nek szerves tényezőivé váljanak. Lykurgos és Solon után való
ban Platón a görög polisz nagy törvényadója. Nevelő erő sugár
zik egész politikai művéből. Filozófiai és történelmi szempontokat 
nyújt az államnak »sub specie futuri» szemlélete és az állam
polgári kötelességek értelmezése tekintetében. Azonban nála még 
nem történt meg a szakadás az egyén személyes gondolatvilága 
és a népi kollektívum között. A polisz vizsgálata Platónnál tulaj
donképen az egyéni cselekvésmód örök, természetfeletti kánon
ját kutatja. Az egyén a társadalomban — szerinte is — csak mint 
rész az egészben érheti el célját. Ezt a társadalomfilozófiát bon
colja a nemzetiszocializmus iskolája a Politeia-ban és a Nomoi-
ban, s belőle származtatja a maga szociális reformtörekvéseit. A 
Harmadik Birodalom humanizmusa tehát a tört>énelem talajából 
táplálkozik, de szorosan hozzásimul az államdisciplina lényegadó 
tartalmához- a népi célkitűzésekhez. Ennek pedig irányeszméje 
a nemzeti egység. Érthető tehát, hogy fokozott figyelemmel for
dul Pindaros felé is, aki a görög nemzeti öntudatnak -valótíajn 
tiszteletre- és csodálatraméltó vátesze. 

Ilyen meggondolások alapján kétségtelenné válik, miért ál
lítja a németség a politikai areté-t az általános nemzeti tö
rekvések gyújtópontjába, megelőzve a logikai és etikai kategóriák 
végső kérdéseinek elvi boncolását. Az ő gimnáziumaik a tör
téneti öntudat iskolái, s napjaink nevelési szükségleti alapján 
eszméltek rá az antikvitás nevelő erejének újszerű tartalmára. S 

*) A humanizmusnak ezt az általános cmbe'i éi művelődési tartalmát ií» 
merte fel Schncidewin: Das Lében der antiken Humaniföl fand srinen Inhalt nichf 
in der Natúr, sondcrn in den Qebietcn, dle aus der gei-íigen Veranlagung des 
Mcnschenwesens hervoítrachün. (Die antiké Humaniú'l 421) 
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ezt a jellegét a humanizmusnak elsősorban Platón politikai el~ 
mélikiedéseiben vélték megtalálni. 

Tény az, hogy Platón tanított meg bennünket örök időkre 
az államot, mint a közösség életének oltalmazó építményét a 
népiség ideális erőforrásaiból megmagyarázni. Ö állította be az 
embert, mint öntudatos tagot a nemzet életébe. Mellette Aristote
les államelmélete lecsökkentett szerepet kap a tantervi elgondolás
ban A német kultúrpolitika Aristoteles Politikáját »das Auf-
kommen des Individuali!smus»-nak tekinti, mely a hellénizmus 
internacionális felfogását késztíette elő. Míg Platón a politikai 
szocializmus hive volt s az államot tartotta a legnagyobb kultur-
ténujezonek, addig Aristoteles a személyiség etikáját rendszerezte. 
Platón tehát az "állami élet kollektív jellegű követelményeit dom
borítja ki. Aristoteles pedig a nemzeti lét másik kellékére: az 
individualizmus erkölcsi és gazdasági fontosságára mutat rá. Ebből 
kifolyólag Platón és Aristoteles — So;;rátes öröksége képen 
egyaránt a felosztó athéni állam újjáépítésére vállalkozott, iüj 
nomfoi-nak megtereirrrtői ők, melyek az »andreion » és »politikon» mel
lett a5i»eszthlon», »kalon» eszméit is magukba foglalják. Ez pedig 
nem más, mint az egyéniségben szunayadó összes képességek har
monikus kibontakozása. A filozófus-triász szellemi hagyatéka en
nélfogva ma számunkra a személyi és népi kiválóság megmintá
zása. Humboldt szerint »die grossen und ausserordentlichen Men-
stben eme: Idee symbolisieren». A fenti párhuzamból érthítő te-
ti ít, ho»-ij a politikailag iskolázott állampolgár típusához a né
met ifjúságot Platón államfilozófiai munkái segítik. Ezen a te
rületen a nemzeti szocializmus is tanítványként telepedett le — 
a vezetői egyéniség utánpótlásának kényszerítő és felelősség
teljes sürgetésére az antik politikai ipaideia lábaihoz. S va
lóban nem lehet az ifjúságnak hatékonyabb irányítást adni, mi-
kép váljon <! r.épközösség hasznos tagjává, mint az r'kori poli
tikai, társadalmi (és tegyük hozzá!) etikai értékeszméknek fel
táráséval és átéltetésével. A platonizmus ugyanis tanulóknak és 
kutatóknak jelenti a politikum mellett a logikum, etikum és esz
tétikum elvi alapvetését. Kultúránk egyik legeredetibb és legemel-
kedettebb gondolkozóját értékelné át az, aki benne elsősorban 
a »Wehr-und Staatsgedanke» elmélkedőjét látja. Ez a humaniz
mus-szemlélet csendül ki Jaeger felfogásából: »A görög iro
dalom korai és klasszikus alkotásai a hősi-politikjai emberesz
ménynek utolérhetetlen alakjait ábrázolják; ezek voltak a görög 
művészi, vallási és bölcseleti adottságoknak hordozói.»* 

Az antik népi nevelötényezők között nagy szerep jutott a köl
tői hivatásnak is. így Tyrtaios költeményei a spártai nagyságnak 
és feltétlen pártfegyelemnek közvetítő gyökérezálai a germán fa
jiság és nemzeti öntudat számára.**) Tyrtaios erényfogalma a 

*) Die Efíiehnung d«s politischen Mtnscheu 47, 
**) Jaegtr: Tyrtaioí iibrt iw wahr? Atetr. (7-8.) 
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katonai bátorság. Belőle az ifjúság a hazaszeretet heroizmusát ta
nulja. 

Homeros a? emberi élet alaptényezőit helyezi megvilágítás-
fa: uen ariszteuein kai hypeirochon emmenai állón. (II. VI. 
424.) ő valóban a nemzeti egység költője volt. A széttagolt gö
rög törzsékben Homeros keltette fel a nemzeti együvétartozás ér
zetét. Eposzainak tanításában és értelmezésében a német peda
gógia és szakirodalom a hős és az úr nemes tülajdonságlait ré
szesíti előnyben. A görög hőskor érdeklődésének középpontjában 
ugyan az ember állott. Ezt az antropocentrikus költészetet for
málja át a Harmadik Birodalom .humanizmusa germanocentrikussá. 

Hasonló nemzetpolitikai és hasznossági szempontok irányítják 
Hesiodos irodalmi értékelését. Belátja a tantervi utasítás, hogy1 a 
Hesiodos által hirdetett hivatástudatban megelevenedő polgárerények, 
a társadalmi etika még ma is pillérei az állami lét belső szerveze
tének, de a »Heroismus des bürgerlichen Mutes» túlértékelése 
háttérbe szorította a »Heroismus der Humanitát» antikveretű 
gondolatát. 

Sophokles emberábrázolása során fordul a német humanizmus 
a közösségben feloldódó egyéniség felé. A tanterv maradandónak 
ismeri el azt az etilkai szempontot, ahogy Sophokles ász ember 
személyiségét és sorsát nézi. Műveinek örökérvényű lélektani 
problémája a »karakter» és »ethos»., s célja a drámla megtisztító 
hatásán keresztül az erkölcsi újjászületés. A következetes, kemény 
jeliemerö antik igazolóját látja a nemzetiszocializmus Sophok-
lesben, akinek etikai felfogása az élet praktikus irányítására szol
gál. Ezeket a természetfeletti értékeket foglalja le tehát nevelési 
rendszere számára. De a sophoklesü jellemek másik összetevőjét: a 
kegyeletes jámborság (anér theophilész) belső tartalmát már in
kább politikai oldalon domborítja ki a tantervi utasítás, kicsúcso-
sodását pedig a törvényhűségben szemléli. így olvad össze ebben 
az új humanizmusértelmezésben a politikai és erkölcsi kozmosz 
Drámáiból, — ezekből a megrázó pszichológiai költeményekből -~ 
az egyénfeletti, közősségi erények megingathatatlan biztosságát 
kutatja ki a népi élet megizmositására. • . 

Az antik lélek eszményiségének megragadására kiváló al
kalmat nyújt az Aeneis is, mint a »fortitudo» és »pietas» örök 
példája. K. Sachse tantervezete szerint a mai német ifjúságot 
ebből is elsősorban a harci és népi heroizmus, az új haza inspi
ráló KTeje kapja meg. 

A nemzeti érzés alapjait vannak hivatja lerakni az ókori 
historikusok műve* is. A kollektív felelősségtudat elmélyítését és 
a népi erők új forrását nyitja meg a németség számára Thu-
kydides történeti erkölcstana. Itt lép szoros kapcsolatba a Ger-
rnanentum és Antiké. Thukydides ad bő bepillantást azokba a 
heroikus erőkbe, amelyek az államegység politikai célkitűzéseit 
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valóraváltják. A német nép húszéves irredentája kap hangot ab
ban a párhuzamban, ahogy a tanterv egymás mellé óhajtja állí
tani a háborús felelősség kérdésiét a peloponnézoszi háborúban és 
a világháborúban. Nincs görög történetíró, akit a németség ma 
olyan közel érezne magához, mint Thukydidést. Különösen nagy 
előszeretettel és történeti beleérzéssel foglalkozik is
kolája Perikies egyéniségével és kormányzásával. Államában ugyan
is az ember társadalmi értékét, a rátermettség (axiózisz) szabta 
meg, mely a közéleti areté szerves függvénye volt (echón ti 
agathon draszai tén polin. II. 371.) Mély állampolgári oku
lásokat tartalmaz Perides politikai végrendeletének számító gyász
beszéde (II. 35—46.), melyből kitűnik, hogy Thukydides a tör
ténetet metafizikai értékek és erkölcsi tanulságok világának fogja 
fel. A szellemi történés ugyanis nem- magyarázható meg fiziológiai, 
gazdasági vagy mechanikai formulák láncszabályából. Belső lé
nyege épen az, hogy eszmék által irányított és értékek megvaló
sítására hivatott nemzeti metamorfózis. Emellett azonban a népi, 
imperialista törekvéseket hordozó antik tradíciót is igyekszik az 
említett tanterv kidomborítani. így pl. Themistokles jellemzésé
ben a »kratisztosz gnómon», továbbá a »tón mellontón... arisz-
tosz eikasztész», végül a »lamprotatosz... phyzeósz dynamei», 
alkotó lendületét és praktikus fontosságát. ( I . 136.) 

Xenophon történeti leírásaiból elsősorban a Soldatisch-Etische 
érvényesülésiét és a katonás fegyelemnek (verantwortungsbewíiss-
tes Pflichtgefühl) parancsát állítja a tanulók elé. 

Livius, Caesar olvasásakor is hasonlóan az államgondolet-
nak igazolása és ápolása a főcél. Ezt pedig a »prisqa virtus*, s 
nemzetteremtő hősök szent tradíciója szemlélteti. A nemzetiségek 
kormányzásának normáját is Livius adja meg: (socii) »iusto et 
moderato imperio regebantur... quod unum vinculum fidei est» 
(Ab űrbe cond. XXII. 15.) A moralista Livius tehát nemzetne-
velői célzata folytán kap helyet a tantervben. Caesar emlékira
taiból pedig a haza, vidék, hadiélet körülményei* és a germán er
kölcsök tárulnak az ifjú elé. Azonkívül alkalmas a »wahre Führer-
persőnlichkeit» érzékeltetésére. Tacitus Germaniá-ját viszont a 
németség nemzeti okiratként tiszteli, amilyennel — G. Salamon 
szerint — egy nép sem rendelkezik antik író részéről. A római 
nép egyébként is a maga kardforgató életével, politikus, szervező 
lelki adottságaival, reális érdeklődésű irányzatával sok rokon
vonást mutat a mai németség exisztenciális élethelyzetével. A la
tin szellemiségből tehát a »gravitas» és »potentia» adják meg a 
tanítás eszmemenetét: »Nem volt nép, amelynek az élete ilyen 
maradéktalanul az államért való munkában telt volna el, egynél 
sem volt az ^erkölcsösség* és »politikai magatartás* annyira par
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huzamos fogalom.**) h német kultuszkörök ezzel kapcsolatban el
sősorban azokra a tulajdonságokra, mutatnak rá, »a melyek egy né
pet arra képesítettek, hogy a világot meghódítsa és világuralmát 
megalapítsa.» • 

Horatius, Ovidius, Catullus azonban kimaradnak ebből a tan
tervből, mert művészetük már nem karakterisztiKus megnyilvánu
lása a fent kifejtett rómaiságnak. Éspedig Horatius ódái azért, 
inert magukon viselik »den Stempel bestellter Arbeit». Különben 
sem találják pedagógiai szempontból nélkülözhetetlennek, hogy a 
német ifjúság a negatív epikureizmussal megismerkedjék (porcus 
de grege Epicuri) Ep. I. 4, 16.). A heroizmust sem attól akarják 
eltanulni, alki maga dicsekszik pajzsa eldobásával és menekülésé
vel. ( Carm. II. 7.) A hősies hazaszeretetnek kétségtelenül nagyi fon
tosságú szempontja mellett azonban vannak egyéb pedagógiai kö
vetelménynek (szépérzék, euritmia, barátság, természetszeretet, 
meg elégedettség, feddhetetlenség, vallásosság, mértékletesség, igaz
ságosság, stb.), amelyek kifejlesztésére a humanitáseszmény hiva
tott.**) 

A filozófusok olvastatásakor is túlmutatnak a harmadik huma
nizmus célkitűzései a XIX. század álláspontján. A filozófiának 
ugyanis mint nemzeten felett álló elvi tudománynak volt elsődle
ges hivatása a humánum ápolása. A nemzetiszocializmus isko
lája pedig a filozófus-Ciceróban inkább csak a Respublica szer
zőjét, Senecában pedig a »MannhaítigkeiL> szoborbakivánkozó mo
delljét ( verba rebus próba!) látja. Tehát az igazi embereszményt, 
annak egységes szellemi arculatát, egyszóval a herderi humani-
tas-t a politikai ember ideáljában fedezi fel.***) Ebből következik, 
hogy a németség pedagógiáját — benne a humanista oktatást is — 
izzó nemzeti öntudattal a Ma politikai eszményeinek rendelte alá. 
Az iskolák és irodalom, művészet és közélet azokat a klasszikus 
alkotásokat részesíti előnyben, amelyek azonos politikai korszakok 
szellemi összetevőire, nemzeti célok szolgálatában álló egyének 
tevékenységére vetnek fényt. Vezérelv: kutatni, mit nyert a hazai 
szellem az antikvitással való érintkezésből? Ennek a rnagyarázásá-
val és naponkénti hirdetésével akar a mai humanizmus az örök 
germán értékek és faji adottságok tiszteletére nevelni.****) 

A kultúrtörténelem tanúsága szerint a germán faj két leginten-
*) Emellett a nagyon dicséretes nacionalista szempont melleit azonban okvet

lenül mást is kell, hogy jelentsenek nekünk a római történetírók. Utalunk itt csupán 
egy formai jelenségre, Livius stílusára, (laclea ubertas, clarissimus canclor. Quint. Inst. 
or. X. 1, 101,) amit épen a közép'skolai oktatás a humanitás művészeti tarUlmá» 
nak érzéke tetése miatt sem hanyagolhat el. Gondoljunk csak Lorenró Válla lelkes 
kutatásaira Livius előadásmódjáról. 

**) Goethe: Humanitát als unser ewig Ziel (Achilcs vázlatából) 
*"*) V. ö az említeti auctorokkal kapcsolatban K Sachhe Vorschláge. . dt-

77 továbbá a XIX. sz.»i német humanizmus jellemzésében Komis : A magyar míív 
eszményei ü . 2 6 4 - 8 (Budapest 1927) 

****) V. ö. Hagtn : i. m. (Humanizmus ist der Gegenpol der materialií* 
tisttien Gfschichtauftasstm<* 18 I) 
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zívebb formáló eszmeáramlata másfél évezreden át a »Christentum 
und Antike» volt. Jelenleg a görögök és rómaiak eleven hatását 
kisértük csak figyelemmel a németség karakterében, s láttuk, hogy 
az ókori kalokagathia több dimenziójú értéktömbjéből az »artver-
wandte Tatmensch» szobrát mintázta meg magának. Ilyen történet
szemlélet vezette Sachset is: »Figyelmeztető példa számunkra egy 
északi népnek a sorsa. (i. m. 42.) Ezért mérlegelte ő a klasszikusok pe
dagógiai súlyát a vergiliusi: »discitemoniti» elv alapján. Tantervének 
tehát ily meggondolás alapján lett visszatérő Követelménye a humani
tással szemben is: »die werdenden Führer des Dritten Reiches» ki
nevelni. A nemzetiszocializmus pedagógiai eszmélkedése tehát hang
súlyozottan a politikai és faji törekvések támogatója s »a kultúra 
értékei is csak mint önformáló eszközök válnak számára értékes
sé*.*} Ezért a humanizmus — ha nem is tudományos, delegalább is 
praxiikus jelentőségét és létét — úgy biztosítja, ha »als deutsche 
Waffe» be tud illeszkedni a nemzeti öntudatot és faji törekvé
seket ápoló munkaközösségbe. 

Tény az, hogy a humanisztikus tárgyakat .nem csupán formális 
nyelvi képzőerejükért tanítjuk, hanem eszmei tartalmat, nemzeti 
okulást, történelmi és erkölcsi tanulságokat, tehát az általános em
beri: a humánum minél tökéletesebb megvalósulását várjuk tőlük. 
De épen ez a meggondolás hozza magával a nemzetiszociáUízimtus 
pedagógiai kereteinek kiszélesítését. A németségnek a jelen felada
téit szolgáló harcában a humanizmust a maga osztatlan egészében 
kell szemlélnie. Ennek a nevelési célnak pedig csak egyik (vitat
hatatlanul nagyfontosságú) eszmetartalma a »heros» ideája, nem
zeti szempontból pedig a »nordische Rasse» kiművelése. A kozmo
polita liberalizmus valóban bomlasztó hatású a nemzeti kultúrára, 
de humanizmusnak nemzetek lelett álló kultúrértékei nem. fogják 
az »Entnordung» és »Entartung» folyamatot megindítani. Hitet tett 
erről a meggyőződéséről Hitler is.**) Belátván, hogy a spártai ka
tonaállam csak az athéni kultúrállammal alkat szerves egységet, 
és saját nemzeti nagyjaik (Goethe, Schiller: Ideál der schönen 
Seele, Fichte, Hegel, Herbart stb.) fölött is ítéletet tartana egy pe
dagógiai irányzat a kettő helyes viszonyának megzavarása által. 
Az ókori etikai és esztétikai értékrendszer — épen a németországi 
filológusok és pedagógusok munkássága folytán — vált központi 
és belső tartalmi tényezővé a nyugati kultúra felépítésében. Épen 
ezért a németség, mely a klasszika-filológiának egy Wilamowitzot, 
az ókori történelemnek egy Burckhardtot és Mommsent adott, s 
amely németség szellemi expedíciókat szervezett a humanista örök 

*) Faragó : A harmadik humanizmus és a Harmadik Birodalom 104. 
**) Mtin Kampf 1932, 469. 
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&égnek (Das Érbe dér Altén*) felkutatásiára és a feléjük vezető 
áj utak (Neue Wege zur Antiké*) fel fedezésére: csak internacio
nális filológiai hegemóniájának veszélyeztetésével módosíthatja a 
Murnanizmusnak eredeti értelmét. 

Szeged. Visy József. 

*) Művelődéstörténítt könyvsorozat az antikvitás tudományos és pedagógiai 
problémáinak értelmezésére és elmélyítésére. 
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