
IRODALMI SZEMLE. 

a) Hazai irodalom. 

Dr. lyány! Ede: Comenius Amos János élete, paeda-
gogiai 8 egyéb irodalmi munkássága. Budapest (Lampel R.), 
1907. 312 lap. Ára 3 korona. A Peres-féle Néptanítók (neve-
lők) könyvtárának 29—31. füzete. 

Ivánji, szolnoki állami főgymn. tanár, régen érzett hiányt 
pótol e művével a mi irodalmunkban. Mert mig a külföldön, 
főleg az 1891-ben megalakult „Comenius-társaság" óta, „egész 
irodalom kelétkezett Comeniusrór, addig a magyarban Kva-
csala, Dezső Lajos, Algöver Andor s most a szerző dolgozatán 
kívül alig ismerünk valamit a derék Comeniusról. 

Az „előszóban" a szerző azt írja, hogy a változatos 
élettörténetű és páratlan munkásságú nagy paedagogus ki-
merítő életrajzát nyújtja eredeti munkái alapján és az eddig 
felkutatott összes adatok fölhasználásával, de úgy, hogy ezen 
adatokat szoros egészbe foglalja össze. S mondhatom, hogy 
négy évi gondos kutatásainak és alapos tanulmányainak megvolt 
a megfelelő jutalma és eredménye, mert könyve valóban 
számottevő munka magyar paedagogiai irodalmunkban. Vajha 
csakugyan „fölébresztené az olvasóban a kedvet, hogy Come-
nius áldásdús, de irodalmunkban eddig alig ismertetett paeda-
gogiai munkásságát tovább tanulmányozza és ismertesse". 

Az wéletleírás"-nál sorra egymásután forrásszerű alapon 
s a rengeteg külföldi szakirodalom gondos felhasználásával 
ismerteti Comeniust a szülői házban, tanulóéveit Sztrassnitfc, 
Prerau, Herborn és Heidelberg városában, a nyilvános pályán 
Prerau, Fuhnk és Brandeisben. aztán méltatja első munkás-
ságának éveit Lissában, elkíséri Comeniust az ő külföldi uta-
zásaiban s behatóan ismerteti hazai, sárospataki főiskolai 
szereplését az 1650-54. években. 
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Sárospataki munkásságát nagy részletességgel Szombathy 
János és Dezső Lajos művei alapján ismerteti és a magyar-
országi tanügyi viszonyokra való csekély hatását az akkori 
politikai körülményeknek tudja be. Kimerítően felsorolja és 
bő, latin és magyar szemelvényekkel világítja Comenius széles-
körű irodalmi munkásságát, birálatilag méltatja a világhírű 
Orbis pictust, a Januát, s a Dezső Lajos által magyarra for-
dított Didactica magnát, nagy vonásokban vázolja a korabeli 
chiliasmushoz és annak főbb képviselőihez való viszonyában 
megnyilatkozott tragikumát, bemutatja Comenius hányatott 
életét „utolsó éveiben" s egy ügyesen szerkesztett „vissza-
pillantásban" méltatja Comeniusban az embert, a lelkipásztort 
és hittudóst s főleg a paedagogust. 

Különösen becses és értékes Comenius paedagogiai rend-
szerének áttekintő ismertetése. Mint ember „a szó teljes értel-
mében ember volt, a kinek élete folytonos, fáradhatatlan 
küzdelemből állott*. S mig, mint ember és mint lelkipásztor 
egész életében töviskoszorút viselt, addig mint paedagogust 
a legszebb babérkoszorú illeti meg. A Didactica magnával 
megteremtette a rendszeres paedagogiát. A nevelés, oktatás 
czélja „az emberi nem boldogítása nevelés által", mig annak 
módját a természettől kölcsönözte és eszközeit a tárgyakban, 
utánzatokban és képekben, tehát a szemléltető oktatásban 
látta. Különben „úgy az egyházi irodalom, mint a paedagogia 
terén eklektikus", kinek „legnagyobb és kizárólagos érdeme 
a paedagogiai eszmék és tótelek rendszerbe foglalása", s ez 
alapon „jogosan tarthatjuk a tudományos paedagogia meg-
alapítójának". „Legnagyobb paedagogiai érdeme : a Didactica 
magna, ez az aranykönyv, mely a tudományos paedagogia 
történeténekelvitázhatatlanulkiinduló pontját képezi." De azért 
tévedésben van szerintünk Tries, a hallei Franckeanum igaz-
gatója, a ki Comeniust „a népiskola megteremtőjének" mondja. 
Mi a népiskolát a reformatio szülöttjének tartjuk. E tekintet-
ben Lutheréket illeti meg az úttörés s az elismerés dicsősége. 

Műve végén teljes megbízhatósággal s a prot. iskolák 
(Sárospatak, Pozsony, Debreczen), nemzeti múzeum és tudo-
mányegyetem könyvtári példányainak felhasználásával évek 
szerint csoportosítva közli a Comeniusra vonatkozó irodalmat, 
közelebbről Kvacsala műve nyomán összes munkáinak jegy 
zékét, azoknak különbőző nyelveken megjelent fordításait, a 
Comeniusra és az ő korára vonatkozó értekezések és önálló 
munkák jegyzékét alfabetikus sorrendben s Comenius arcz-
képeit és emlékszobrait. 

Melegen üdvözöljük a szorgalmas szerzőt műve meg-
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írásáért. Ezzel előkelő helyet vívott ki magának legújabb 
paedagogiai irodalmunkban. Könyve érdekesen, szépen és 
nagy szeretettel van megírva. 

Hörk József: Evangélikus homiletika, vagyis az egy-
házi beszéd elmélete (Egyházi szónoklattan). Vezérfonalul a 
leendő, repetitoriumul a már működő egyházi szónokoknak. 
Pozsony (A theol. szakkönyvtár 14. kötete.), 1907. 112 lap. 
Ára 2 korona. 

A lutheri egyháznak emez ismert nevű írójától és évek 
hosszú során át eperjesi s jelenleg pozsonyi theol. akad. 
tanártól méltán várta prot. közönségünk e homiletikát. Hisz 
a gyakorlati theologia terére esik szerző tanári és szakírói 
munkásságának legtöbb ideje s ezen a téren nem egy becses 
adalékkal gazdagította magyar prot. irodalmunkat. 

Hosszas tanulmányokon és tapasztalatokon alapuló s 
azokon megérlelődött homiletikát vártunk tőle, a jónevü szer-
zőtől. De ez a munka a mi várakozásunknak nem felel meg. 
Előszavában abból indul ki, hogy „evang. önálló homiletikánk 
nincs". S miután a hazai ref. egyházban méltán elismeréssel 
adózik Kun, Mitrovics és Kovács művének, főleg a Mitrovics-
fólének, a maga munkájának „czélját" igy jelöli meg: „Mivel 
azonban az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy igen sokan 
a szónokok közül az alak mellett elfelejtik a lényeget, az 
emberi ügyesség, tudomány mellett az isteni részt, az evan-
géliumot, az igét, a mely pedig a sok különös, itt-ott fel-
tűnni vágyból, itt-ott elkapatottságból eredő és csak külső 
hatásra törekvő beszédek mellett igen sokan megfeledkeznek 
az egyházi beszédek főczéljáról, az építésről: hogy mikóp 
szerkeszthető és adható elő egy beszéd azon czélból, hogy 
építsen, arra nézve szükségesnek látszott egy rövid útba-
igazítást nyújtani stb." 

Lelkészeinkkel, mint szónokokkal szemben emelt e nehéz 
vád után az újabb és legjobb, leginkább német és kevésbbé 
magyar irodalomnak bőséges felhasználásával egy a homiletika 
fogalmával, rövid történetével és irodalmával foglalkozó „álta-
lános bevezetés" után a „különös bevezetés"-ben szól az 
egyházi beszéd fogalmáról, czéljáról, kriterionjáról és kellé-
keiről, nemkülönben tárgyára áttérve a „külső homiletikában* 
a templomról, prédikátorról s a gyülekezetről. A „belső homi-
letikau nagy szakaszában az eddig ismert nyomokon haladva 
szól az I. részben „az anyagról", a H-ikban az „alaktan"-ról 
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