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Reményik abban, mit a lírai költe-
mény „belső formájának" szoktunk 
nevezni. Ezen a kritikusi argot-ban 
sűrűn használt, de gyéren végig-
gondolt fogalmon mi a művészi 
egész iránt való érzéket, a költői 
anyag elrendezésének éis alakításá-
nak ösztönét értjük. Ez az, mit a 
technika virtuózai (a tanulás ez 
eminensei) megtanulni mégsem ké-
pesek; ösztönt tanulással megsze-
rezni nem lehet. Reményik költé-
szetének ez a stílusösztön talán fő 
jellemvonása. Ihlet-anyagán nagy 
biztossággal uralkodik, pedig ez az 
anyag nála igen összetett és sok-
rétegű (differenciált). S mégis, amit 
belőle érpít annak szilárd épsége 
és gyönyörködtető architektónikája 
van. E tekintetben Reményik köze-
lebb áll a magyar líra klasszikus 
korának jellegéhez, mint napjaink 
impresszionista irányához. Folyó-
iratunkban egy ízben Galamb Sán-
dor finom penetrációval fejtegette 
líránk e belső változását; észrevette, 
hogy abban a szerkezeti szépség, a 
lépésről-lépésre haladó, fejlesztő al-
kotásmód jócskán veszendőbe ment; 
a mai költő mintegy nyomban túlad 
érzelmén s a továbbiakban már 
csak boncolgatna, díszíti, hullámoz-
tatja, egyszóval: variálja a megpen-
dített témát. Reményik még az épí-
tők neméből való. biztoskezű mű-
vésze az alakításnak, versének han-
gulati hatása is annak struktúrás 
kibontakozásával fokozódik s csak 
az utolsó verssorral válik teljessé. 
Naiv dalformába kívánkozó egy-
szerű lírai egységet ritkán alakít, 
ehhez formáinak könnyebb lebegése 
is kívántatnék. Valódi műfaja a 
sorhosszúságtól, strófás tagolástól 
meg nem kötött lírai monológ: leg-
szebb költeményei valóban egy lé-
lek monológjai nemes, emelkedett 
tárgyakról, e tárgyakhoz méltó, 
mindig valamelyest ünnepi emelke-
dettségű, de emberileg is közvetlen, 
minden vásári ízt szemérmesen ke-
rülő előadásban. 

Rédey Tivadar. 

A görög-latin kultúra és a neve-
lés. Különös, hogy éppen a világ-
háború utáni szomorú időkben, ami-
kor mind a vesztesek, mind a nyerte-
sek minden erejükkel a mindkét ré-
szen ütött fájdalmas sebeket kellene 
hogy behegesszék, minden mást félre-
téve és nyugalomra törekedve, — 

mert ugyan ki látott beteget úgy 
gyógyítani, hogy lázát mesterségesen 
fokozzuk, pihenni nem engedjük! — 
éppen most lehetőleg mindent fölfor-
gatnak, alakítanak, módosítanak, , , ja-
vítanak". Németorszgban ez a refor-
málási düh a legalább egy időre fe-
lülkerekedett új-irányzattal is össze-
függött. Hol igyekezett ez legsürgő-
sebben érvényesülni? Természetesen, 
a nevelésügy terén, mert akié az ifjú 
nemzedék, azé a jövő s az új urak 
nem érezték magukat elég biztosak-
nak a nyeregben, tehát legalább a 
jövő reményeit siettek maguknak le-
foglalni. Egyszerre föl akartak borí-
tani mindent az iskoláztatás terén és, 
egyedül üdvözítő modernségüket a 
helyébe tenni a gyakran nagyon jól 
bevált réginek. Már pedig, ha vala-
hol, úgy itt igaz a közmondás: járt 
utat a járatlanért el ne hagyj, főleg, 
ha az a régi annyi gonddal s fárad-
sággal volt kiépítve, a járatlan p e -
dig ugyancsak ingoványos terület 
felé vezetett. Az élet amúgy is gon-
doskodott arról, hogy az új nemze-
dék a világháború kitörése pillanatá-
tól, de még inkább az összeomlás nap-
jától kezdve minél alaposabban sü-
lyedjen a praktikusság, a felületes-
ség, sőt az anyagiasság fertőjébe. Az 
ifjabb generáció önmagától megta-
nulta a börzetant, a dollárárfolyamot 
s a munkanélküli érvényesülést. Kü-
lönös gonddal erre kinevelni éppen-
séggel nem szükséges. Inkább arra 
kell majd szorítani, hogy komolyan 
dolgozzék, mert különben rövidesen 
föl kell találni a más planétával való-
érintkezés egyszerűsített módját, 
hogy onnan szállítsuk az új munka-
erőt a mindenki szájában, de kevés-
nek tetteiben hangoskodó újjáépítés-
hez. Ugyancsak Németországban jöt-
tek rá erre pár évi kísérletezés és 
ennek áldásai után. Ráeszméltek 
arra, hogy ha már nevelésről van 
szó, ott soha sem lehet a praktikus-
ság az első és döntő szempont, ha-
nem a jellemképzés. 

A tanítás és tanulás anyagát meg 
módszereit tehát nemcsak a prakti-
kusság kell hogy szabályozza, hanem 
az a szempont, hogy egész emberekre 
van szükségünk. Ilyenek képzésétől 
pedig mind nagyobb mértékben tá-
volodtunk. Nem véshetjük mindezért 
eléggé lelkünkbe azt, amit Werner 
Jaeger a legutóbbi berlini Gymna-
sialtagung hatalmas és zseniális meg-
nyitóbeszédében kifejtett. A mi ko-
runkban, mondotta, népünk kultúr-



291 
kincsével való benső összeforradás 
ritka. Tőke és munkás idegenekké 
váltak, sőt ellenségekké. A középosz-
tály a hétköznap filiszter-harcaiban 
megy tönkre. Materializmus az egyik 
oldalon, vagyis mechanisztikus civi-
lizáció és kereseti ágra beállított agy-
velő, ázsiai spiritizmus a másikon 
mind ugyanazt mutatja: a modern 
ezellem szabadsághiányát. Kultúra 
azonban a szellem autonómiája. Csak 
a célmentes tudás és képesség körén 
belül létezhet igazi képzettség, lehet-
séges a humanizmus: humanistának 
lenni annyit jelent, mint a szellemire 
beállított ember önértékét elismerni. 

A humanizmusnak csak kárára 
van, ha iskolakérdésként kezeljük: 
humanisztikus iskola csak ott virá-
gozhat, ahol a humanizmus a szel-
lem élő ereje. Bizonyos neveléstani 
gondolatsorokkal semmikép sem 
egyeztethető össze: ahol a természet 
önmaga kellene hogy neveljen, ahol 
a növendék szubjektív igényei adják 
a mértéket, ahol a társas nevelés ob-
jektív tartalom nélkül az érzelemhez 
fordul, ott a humanizmust nyűgös 
kényuraságnak kell érezniök. To-
vábbá: a humanizmus nem kapcsol-
ható össze bármely tetszőleges anyag-
gal, sőt éppen kizárólagosan egy bi-
zonyos tárgyhoz van kötve, a görög 
művelődés-élményhez, amely az em-
beriség művelődéstörténetében kivéte-
les helyet foglal el. Végül: humaniz-
mus nem is egyenlő egyszerűen csak 
ókor-tanulmánnyal, egyáltalán nem 
tudákosság, nem históriai rekonstruk-
ció, nem az antiknak utánérzése, 
abba való beleélés, hanem annak 
igazi része. 

A humanizmus a maga eredeti 
alakjában a görögöknek a tiszta em-
berképzésen alapuló kultúrafogalma. 
A mai humanizmus kultúra- és mű-
velődésszintézis: a mi népeinkben élő 
kultúraeszme összeolvadása a görög 
kultúrafogalommal. Minden népnek 
van nevelése, a görögnek azonban 
műveltsége volt. Ő előttük a tökéle-
tes ember, a legjobb állam képe le-
begett. Törekvésük mindig egy 
egészre irányult, a lényeges alakra, 
a typos-ra. Éppen az egyén fölfede-
zése által vált lehetővé ez a művelt-
ség; a görögök a korlátlan én-t ob-
jektív emberré alakították. Ez azon-
ban nem maradt mesterkélt fogalom, 
mert velük született volt Csoda-
számba megy, hogy ezen nép összes 
alkotó szellemeit a nevelői érzés 
vitte; nemcsak nevelők voltak, hanem 

azok is akartak lenni. A nemzet szel-
lemi létének egysége a „paideia" volt. 
Ez éppen azért nem merev. Minden 
előhaladás kibővítéshez vezetett, a 
szellemi harc sohasem jutott holt-
pontra. Különösen hevessé vált, mi-
kor a régi rendi ideál a szofisták és 
filozófusok révén új magaslatra emel-
kedett a formális szellemiskolázás 
fölfedezése által. A görögök az em-
beri szellem formatörvényeinek föl-
fedezői; nyelv és stílus, tér és szám, 
gondolkodás és akarat innen indul-
nak ki. Itt rejlik roppant jelentősé-
gük az ifjúi szellem fölszabadítását 
illetően. Ilyen győzelmes iramot egy 
nép sem élt meg, mint ők. 

A mi humanizmusunk szintézis. A 
görög művelődési eszme a nyugat 
számára tradiciót alkotott, melynek 
prototípusai a rómaiak voltak. A 
nagy rómaiak lelkében keletkezett a 
humanizmus, a római szellem a gö-
rög forma segítségével diadalmasko-
dott, nélküle primitív semmiség ma-
radt volna. Így ez a forma képes volt 
érzéketlen népeket fölvilágosultakká 
és biztosakká tenni, embereiket telje-
sen átalakítani. A magasabb művelt-
ség megszerzése a görög nyelv meg-
tanulásával kezdődött, nem haszon-
hajhászó szempontból, hanem mert ez 
a tiszta szellemi képzés formáló ereje 
volt. A humanizmus így egy művelt-
ségi arisztokráciát hozott létre, me-
lyet erős személyiségek vezettek. 

Egy nép sem oldotta meg a mű-
veltség problémáját oly filozofikusan, 
mint a görög s így ez a kérdés min-
dig a görögség újra föltámadásához 
vezetett. A német népet sem nyű-
gözte le soha eszme hasonló erővel. 
A gimnázium az ifjúságot a szellem 
formáló erőinek, törvényeinek meg-
ismeréséhez és ezáltal nemzeti öntu-
dathoz vezette! Már Humboldt a régi 
nyelvek megtanulása köré csoportosí-
totta az összes többi formaelemet. Mi 
ma, mind a többi tartalmakat is, a 
humanizmus integráló részeiként fog-
juk föl és a klasszikus iskolázás föl-
adatául a formális szellemi gyakor-
latot és a modern kultúrtudat föléb-
resztését tekintjük. 

Hogy éppen a görög milyen szere-
pet játszik a nevelésben a latin előtt 
és fölött, arról a kieli egyetem egyik 
tanára tartott még a nagy berlini ta-
nácskozáson érdeket keltő előadást 
,,Die Stelle des Römertums in der 
humánén Bildung" címen. Itt min-
denekelőtt azt fejtegette, hogy a ró-
mai jellem lényege tulaj donkép csak 
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a férfi előtt bontakozhat ki egészen, 
mert a „virtus" a magja s nem 
„paideia", mint a görögöknél. Mindez 
már eléggé mutatja, hogy egy görög 
nélküli, avagy megnyirbált, meg-
csonkított görög tanítással bíró gim-
názium nevetséges, önellenmondás, 
lehetetlen. 

A németek azonban igen jól tud-
ják, hogy minderről hiába értekezik 
ezer tudós, vitatkozik tízezer középis-
kolai tanár; ha nem viszik ki ennek tu-
dását és tudatát a nagy tömeg közé, 
veszett ügye van. Elég példa erre a sa-
ját gimnáziumi tantervreformunk, 
amely a görög esetében kénytelen volt 
meghátrálni, mert még intelligens 
középosztályunkban sem volt eléggé 
előkészítve a talaj ennek a nagyjelen-
tőségű változásnak az elfogadásához. 
Itt mindenekelőtt a középiskolai ta-
nárság kell hogy kiküzdje a jobb be-
látást, a szélesebb körökre kiterjedő 
megértést. Sajnos, ennek a tanárság-
nak egy része is hamis bálványok-
nak hódol s így nem nagyon haj-
landó az első pillanatokban úgysem 
valami népszerű küzdelmet fölvenni. 
Nem így a németeknél. Ott a huma-
nisztikus nevelés ügye még a mi sí-
vár napjainkban is rögtön ezreket 
bírt megmozdítani. Az előbb említett 
berlini Gymnasialtagung úgyszólván 
egészen ennek a jegyében folyt le, 
pedig ott többezer szakember — az 
összes szaktárgyak képviselői — vol-
tak jelen. A klasszika-filológia hívei 
azonban nem álltak meg itt. Rögtön 
megalakították a „Deutscher Altphi-
lologen-Verband" szövetségét, amely-
nek föladata, hogy összefogja mind-
azokat a szellemi erőket és iskolapo-
litikai törekvéseket, amelyek a hu-
manisztikus nevelést szolgálják. 

Nagyon is tudatában vannak 
azonban ők annak, hogy a szigorúan 
vett szakkörökben való szervezkedés 
önmagában semmikép sem elegendő. 
A nagyközönségre akarnak hatni s 
ezért közvetlenül ehhez is fordulnak. 
Azonnal alapítottak egy új folyóira-
tot „Die Antike" címen, amely min 
den művelt emberhez szól. Cikkei 
mind olyan formában vannak tartva, 
hogy mind a szakember, mind a 
laikus örömét lelheti bennük. Ez a 
„Zeitschrift für Kunst und Kultur 
des klassischen Altertums" alcímű 
folyóirat a fentebb említett Werner 
Jaeger szerkesztésében jelenik meg 
Berlinben (W. de Gruyter). Gyö-
nyörű kiállításban, jó képekkel s na-
gyon szépen írott értekezésekkel lá-

tott napvilágot ez év tavaszán az 
első szám. A művészettörténet van 
hivatva egyelőre fő csalétekül szol-
gálni. De a másirányú tudományos 
cikkek is mind számot tarthatnak az 
érdeklődésre és végtelenül érdekesek. 
Hogy mennyire belenyúlnak a való 
életébe, az új- s legújabbkor világ-
nézet-alakulásain át mindnyájunk 
legbensőbb lényébe, arra elég egy 
példát idézni: az „Untergang des kos-
mischen Weltbildes der Antiké" című 
értekezést. Ez megdöbbentő tisztaság-
gal tárja elénk, hogy a tudására, 
képességeire, mechanikájára olyan 
büszke modern ember mennyire 
függ az ókori gondolkozóktól még 
ma is, hogy hány ezer év kellett ah-
hoz, hogy Aristoteles-től némileg 
függetlenítse magát s hogy ugyanek-
kor, mikor ezt elérnie sikerült, tu-
laj donkép csak egy másik görög 
irány tanaiban már bentfoglaltatott 
nézetet vitt győzelemre. Sőt a mi 
modern gondolkodóink, tudósaink 
zseniális úttörő elsői talán rá sem 
bukkantak volna egyhamar az új 
igazságra ama régi görög nézetek 
ismerete nélkül. Valóban drámai erő-
vel van megelevenítve e cikkben az 
az óriási erőfeszítés, az az évszáza-
dokba kerülő küzdelem, amely a 
modern világkép kialakításához ve-
zetett. Az örökkévalóságnak embere-
ket, eseményeket eltörpítő szent le-
helete érinti az olvasót s a tudo-
mány a fenséges nagy érzetét kelti, 
akárcsak a természetnek az apró em-
berit megdöbbentő óriáscsodái. Meg-
értjük, mert élményünkké válik, 
hogy századok, évezredek tényleg 
pillanatok az emberiség fejlődéstör-
ténetében és hogy igaza volt annak 
a nagy szellemnek, aki a tudomány 
hőseiben látta az összemberiség egye-
düli, de végtelenül erős harcosait. 
Az eszme valóban nem halhat meg, 
évezredeken át nyulhat szent sugára 
s napot gyujthat, mikor már rég el-
feledettnek látszik. 

Aki azt hiszi, hogy a görög kul-
túrát elfeledhetjük, mert Spengler-
féle felfogás szerint meghalt, az ala-
posan téved. Ez a folyóirat kiválóan 
alkalmas arra, hogy tévedéséről meg-
győzze. A legújabb német irodalom 
azonban még sok mást állíthat mel-
léje, mert, mint mindent, ezt az ókor-
ért valló harcot is alaposan csinálja. 
Különös figyelmet érdemel még a 
„Vom Altertum zur Gegenwart. Die 
Kulturzusammenhänge in den Haupt-
epochen und auf den Hauptgebieten" 
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(Leipzig, Teubner) c. szép kötet, va-
lamint „Das Érbe der Alten. Schrif-
ten über Wesen und Wirkung der 
Antike" (Leipzig, Dietrich) c. gyüj-
temény. Ez utóbbiból elsősorban a 
nemrég elhúnyt kiváló tudós, K. 
Borinski két kötetes fő-, életművét 
kell kiemelni: „Die Antiké in Poe-
tik und Kunsttheorie", (a második 
kötetet halála után, jegyzetei alap-
ján adták ki), ezt a súlyos, értékes 
munkát, amely a görög-római gon-
dolatokkal való összekapcsoltságunk-
nak ezer meg ezer szálát fejti ki. A 
szellemi életre oly fontos, művésze-
tekben valóban alig van valami, ami 
nem az antik-klasszikussal függne 
össze. Mindezeknek a műveknek a 
megismerése végkép megerősíthet 
mindenkit abban, hogy nagyon is 
igaza van a Burckhardt-tal szembe-
helyezkedő modernebb iskolának, 
amely azt hirdeti, hogy a renais-
sance mint olyan, mint pillanatnyi-
lag beálló újjászületés nem létezett, 

hanem egy egységes, folytonos fej-
lődés kapcsolja össze Nyugat- és 
Közép-Európát az ókori kultúrával. 

Mindennek a tudatát a német filo-
lógusok rendszeresen igyekeznek újra 
beoltani a mai elüzletiesedett és 
mindinkább elkultúrátlanodó társa-
dalomba. Ezt a társadalmat magát 
is nevelésbe kell fogni, ez a mai hely-
zet. Ez azonban semmi egyéb, mint 
a régi fölvilágosodáskorabeli törek-
vések modernül tökéletesített újra-
éledése. És bizonyos az, hogy az em-
beriség legsúlyosabb problémáinak 
megoldása végeredményben nevelés-
ügy. Az emberiség a maga egészé-
ben éppúgy nevelhető, mint az ifjú-
ság, noha bizonyos viszont az, hogy 
éppen ennek lehető legjobb nevelésé-
vel kell kezdeni a dolgot. Vissza kell 
térnünk valamikép az ógörög szel-
lemhez, hogy újra a „paideia" legyen 
az egész társadalmi létünk, minden 
törekvésünk középpontja. 

Koszó János. 
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