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„Non est currentis…” 
A kálvinista szellem_ leánynevelés emlékezete  
Szabó Magda m_veiben 

E tanulmány a Horthy-korszak idején folyó református nQnevelésrQl szóló kutatásnak egy 
fejezete.

Célunk, hogy bemutassuk Szabó Magda írói szemüvegén keresztül láttatva a reformá-
tus leánynevelés gyakorlatát a két világháború között. Az írónQ önéletrajzi ihletettség_ 
regényei, esszéi és vele készült interjúk tanúskodnak arról, hogy hogyan formálódott 
református keresztény íróvá az „Ágyai Szabók” Dódija a Trianon utáni Magyarországon. 

Sajátos oral history ez a munka, hiszen a szerzQ nem olyan szerencsés, hogy az írónQ-
vel élQ párbeszédet folytathasson, mint ahogy e módszer megkívánná, de mint aktív olva-
só, kérdéseket tett fel az alkotónak, s a válaszokat megtalálta regényeiben, esszéiben és a 
mások által készített riportokban. Az emlékezés szövegeit kvalitatív módszert alkalmazva 
tartalom- és metaforaelemzéssel vizsgáljuk. 

Eredményként kirajzolódik egy kép bennünk arról, hogyan vált Szabó Magda életében 
a keresztségben kapott református hit a családi és az intézményes keretek között zajló 
kálvinista szellem_ nevelés hatására olyan erQforrássá, mely élete végéig kiapadhatatlan 
forrásként táplálta személyes és írói sorsát is. 

Szabó Magda (1917–2007) a 20. század kiemelkedQ alkotóm_vésze,1 akinek kiváló íróvá és 
nagyszer_ emberré formálódásában a református neveltetésének is szerepe volt. Dr. Kocsis 
Elemér püspök2 a Záróvizsga cím_ kötet elQszavában a következQt írja: „…egyéniségének ta-
lán végsQ titka, hogy az ószövetségi próféták, az újszövetségi apostolok és reformátorok szelle-
mi örököse. Mintha róla írta volna Reményik Sándor: „…És a sorok: apróbet_s asszonysorok, 
Úgy zengtek, Hajdan a reformátorok, Üldöztetések irtó idején. Valami nagy végsQ népi remény 
Izzott fel sorok között ragyogva, Valami múlhatatlanba fogózás: »Tebenned bíztunk eleitQl 
fogva!«3 Félelmetesen ismer bennünket magyarokat. Kíméletlenül feltárja történelmi tévedé-
seinket, de azért, hogy a minden áron való megmaradást, a jövendQt, a tisztultabb jövendQt 
készítse elQ. Ezért minden mondat prófécia, igehirdetés, akkor is ha nem található benne sem-
mi a kopott kegyes frázisokból. Amit ír mindig a modern embernek a kor érthetQ nyelvén írja, 
de aki tud olvasni a sorok mögött, mindig tudja, hogy melyik nagy prófétai Qse ihleti Írását. 
Írásai megfelelnek az igehirdetés klasszikus szabályának: »doceat, delectat, moveat« tanítson, 
gyönyörködtessen és cselekvésre indítson. Az olvasó nem vonhatja ki magát egyetlen mozza-
nat alól sem, tanulnia, gyönyörködnie és cselekednie kell, ha Szabó Magda írásait olvassa.”4 

A kálvinizmusát tükrözi m_vei mellett az is, ahogyan a gyermekkorban keresztséggel 
nyert, majd a konfirmáció alkalmával megerQsített hittel szolgálta Egyházát, gyülekezetét 
úgy is, mint a Tiszántúli Református Egyházkerület fQgondnoka és a zsinat világi alelnöke.5

 

A jelen tanulmány célja, hogy a Horthy-korszakban – Szabó Magda kisgyermekkorától az 
érettségiig (1923–1935) – zajló családi és az intézményes református szellemiség_ leány-
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nevelés részleteit a tartalomelemzés módszerével, a fikció és az esszékben, a riportokban 
valamint e témához kötQdQ neveléstörténeti m_vekben megrajzolt valóság elemeinek 
összevetésével tárjuk fel. 

Szabó Magda neveltetésére való visszaemlékezéseit részben az oral history forrás-
anyagának számító interjúk tartalmazzák. Így feldolgoztuk az Aczél Judit szerkesztette 
„Ne félj! Beszélgetések Szabó Magdával” és Szurmainé Silkó Mária interjúkötetét, az 
„Ajándékomat megbecsüld!” cím_t. A tanulmány az esszéköteteire (Merszi Möszjö, 
Záróvizsga), más részrQl pedig önéletrajzi ihletettség_ „nevelQdési” regényekre (Für 
Elise, Ókút, Abigél), dokumentumokat (napló, személyes és hivatalos iratok, rögzített 
szóbeli visszaemlékezések) is tartalmazó „családtörténetre” (Régimódi történet), vala-
mint Kónya Judit által Szabó Magda írásai és családi fényképei alapján – összeállított 
„Szabó Magda alkotásai és vallomásai tükrében” cím_ „életrajzra” épül. 

(A szakirodalom összegzése és a kutatás módszertana) Az 1980-as évektQl kezdQdQen a 
történetkutatásban felértékelQdnek a szubjektív források, azaz az oral history, a naplók, 
memoárok, önéletrajzok. Ennek oka, hogy a történetírásban két irányzat is megjelenik, 
mely a történelem „közszereplQire,” és a mindennapi élet különbözQ területeire, a „hét-
köznapok historikumára” fókuszál. A szubjektív források egyedülálló módon, személyes 
hangon fogalmazzák meg az átélt eseményeket, s mégis – az adatok kontrollálása mel-
lett, ha nem is hiánytalanul, de bizonyos mértékig rekonstruálható általuk a történelem. 
(Pihurik 2005, Gyáni 2000, Romsics 2002, Ormos 2003, Takács 2011)

Szabó Magda fent említett m_veinek mindegyikében az írónQ gyermekkorára való 
visszaemlékezéseket ragadtuk meg. Az irodalmi m_vekben, az önéletrajzi ihletettség_ re-
gényekben – a fikció és a valóság viszonyának a tisztázása fontos ahhoz, hogy minél h_bb 
következtetéseket tudjunk levonni az adott korszak református nevelésérQl. Szabó Magda 
regényei a szubjektív idQt ábrázolják, melynek hQse az emlékképekkel rendelkezQ, idQben 
ide-oda cikázó emberi tudat (Strum 2004). Eredeti dokumentumokat, naplórészleteket, 
leveleket, személyes iratokat, szóbeli visszaemlékezéseket is felhasznál, hogy hitelesebbé 
tegye fiktív történeteit (ErdQdy 2004), mégis számára az önéletrajzi jelleg nem jelent do-
kumentumszer_ pontosságot (Strum 2004). Nagy Boglárka szerint Szabó Magda riportok-
ban megjelenQ visszaemlékezései, valamint az önéletrajzi ihletettség_ regényei egyfajta 
önéletrajzi teret alkotnak, „kontextuális mezQt”, amit Philippe Lejune „önéletírói tér”-nek 
nevez.6 Z. Varga Zoltán a következQt állítja errQl: „az önéletírói tér koherenciája nem a 
biológiai, jogi vagy éppen pszichológiai értelemben vett szerzQ szintjén képzQdik, hanem 
az azonos szerzQi névvel ellátott szövegek közötti különleges intertextuális kapcsolatban 
nyilvánul meg.”7 (Nagy 2003, 909; Z. Varga 2002, 252). A szövegek ilyetén kapcsolódá-
sa erQsíti az írónQ kálvinista szellem_ leánynevelést érintQ visszaemlékezéseinek hiteles 
voltát, hiszen többször is felidézi más-más m_fajban ugyanazokat az átélt eseményeket. 
Önéletrajzi ihletettség_ regényeinek fiktív tere esszéköteteiben s a vele készült riportok-
ban a valóságban átélt történetekkel kiegészítve tényszer_vé válik. Ezt hasonlítjuk össze 
a témában született neveléstörténeti munkákkal, hogy még inkább h_ képet kapjunk e 
korszak református leánynevelésérQl (Rébay 2011, Aranyi 1989, Dr. Papp 1942; 1944).

A tanulmány elkészítésekor támaszkodunk Lukácsné Plenk Anna (2008) és Jáki László 
(2007) m_veire, melyekben Szabó Magda neveltetését, a pedagógusok rá gyakorolt 
hatását állítják a középpontba. Lukácsné rámutat arra, hogy pedagógusoknak milyen 
jelentQs szerepe volt Szabó Magda íróvá válásának folyamatában. Azokat a tanárokat, 
pedagógusokat (a családtagokon át az egyetemi tanárokig) emelte ki e m_ben, akik a 
kisgyermek Szabó Magdát a felnQttségig kísérték. A szerzQ elemzi az írónQ által alko-
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tott, a regényeiben szereplQ tanártípusokat is. Jáki László – az OPKM neveléstörténeti 
Mesterek és tanítványok c. sorozatára hivatkozva – arra hívja fel a figyelmet, hogy Szabó 
Magda tehetségének kibontakoztatását nem lehet egyetlen Mester személyéhez kötni. 
HatásrendszerekrQl ír, arról, hogy nemcsak a pozitív hatásoknak van teremtQ ereje az író-
nQ egyéniségének kialakulásában, hanem a negatív hatásoknak is megvan a maga szerepe, 
jelentQsége a felnQtté válásában. 

Szabó Magda írói életm_vét az alkotás és a református szellemiség egymásra hatása-
ként látjuk, ezért részben neveltetésének eredményeként aposztrofáljuk. Kabdebó Lóránt 
az írónQ szuverenitását emeli ki, aki által „…megszületett a nem létezQ folytonosság, az 
a Magyarország, amely egy szerencsésebb földrajzi vagy történelmi szituációban valósá-
gosan is egzisztálhatott volna.” (Kabdebó 2002, 175) E szuverenitás sokszor a hatalom 
ellenében vállalt írói, meg nem alkuvó magatartásban is kifejezQdve – az írónQ saját be-
vallása szerint – a kálvinista neveltetéséhez kötQdik. A kereszténység szemszögébQl volt 
képes a körülötte történQ politikai, társadalmi eseményeket látni és láttatni egy vallástalan 
ideológiai politikai rendszerben. 

A tanulmány szerzQje azt a kérdést teszi fel, hogy a hitbQl fakadó erQt a református 
nevelés intézménye milyen eszközökkel csiholta, élesztette az írónQben. A másik fontos 
kérdés arra a Kabdebó Lóránt által megragadott történelmi folytonosságra vonatkozik, 
amely a nemzeti keresztény múltunkkal való együtt lélegzést jelenti, s melyet az írónQ 
gyerekkorában a nevelés intézményes keretei között is, Trianon dacára pro és kontra is 
megtapasztalt, majd a kommunista-szocialista diktatórikus rendszer vallástalan és ha-
zafiatlan világán megrekedt az elhallgatás ködébe veszve és csak rendszerváltás utáni 
években nyert ismét létjogosultságot. E 20. század elsQ felében megélt kálvinista nevelés 
elemeibQl mi vihetQ át a cselekvQ hit megQrzésének mikéntjérQl a jelenünk, a 21. század 
református oktatási intézményei számára?

(A kálvinista nevelés célja) A kálvinista nevelés célja az egyén református lelkület_ sze-
mélyiséggé formálása. Ezt az embereszményt Jean Calvin8 tanításain9 keresztül ragad-
hatjuk meg. E szerint a b_nbeesés következtében b_nös „az akarat épségétQl”10 megfosz-
tatott ember, aki „…közvetlenül – minden közvetítQ nélkül – áll szemben a mindenható 
Istennel. Elfogadhatja vagy elvetheti a felé hajló üdvözítQ kegyelmet. Döntése személyes 
döntés, a megtérés drámája az egyén drámája. Az egyén ilyenforma nagykorúsítása új je-
lenség az európai gondolkodás történetében, mely sajátosan új embertípust alakít ki. Ezt 
az embertípust saját felnQttségének tudata, az erQs kritikai szellem, a gyakran már-már a 
megszállottság jegyeit mutató szigorú munkaetika és küldetéstudat jellemzi.” (GyQri L. 
János 1988)

(Hitbéli neveltetés családi körben – A gyökerek) A felnövekvQ gyermek legelQször a 
családban tapasztalja meg az Istenhit meglétét s annak gyakorlatát. A családi gyökerek 
– szülQk, nagyszülQk, távolabbi Qsök hitéletének – ismerete befolyásolja a gyermek sze-
mélyiségének, hitéletének alakulását. 

Szabó Magda édesapjának, Szabó Elek családjának kálvinista vallását11 követte. Az 
„Ágyai Szabók” több tudós református lelkészt is adtak a nemzetnek. Az írónQ „tömör”, 
„puritán” jelzQkkel illeti a „a tizennégy gyerekes papi famíliát”, melyben a legkisebb fiú-
ként született az édesapja. (Kónya 1977, 32) A családfQ, Szabó János „…közéleti ember 
…, híres szónok, sokszálú, fontos egyházmegyei funkcióval” (Szabó Magda 2005, 14) 
bíró esperes volt. Az írónQ jellemzésekor a kérlelhetetlen szigorúságát emeli ki, olyannak 
írja le nagyapját, aki elfoglaltságai miatt – sokat utazott külföldre és Pestre is – lerázta 
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a gyermeknevelés mindennapos terheit. Ellenszegülést nem t_rQ akaratát az is kifejezte, 
ahogyan pályát választott fiai számára: „…egyszer_en beütemezte fiait: egy pap, egy jo-
gász, egy pap, egy jogász, egy pap, egy jogász…” (Szabó Magda 2005, 9). Az unoka nem 
tudta szeretni a nagyapját az apjával való bánásmód miatt, mert nem tudta megbocsátani 
neki, ahogyan a „…ny_gös, mindig betegeskedQ, csepp fiát lerázta nyakáról.” (Szabó 
Magda 2005, 15). Ám büszke volt nagyapja külsejére és nagy tudására. „..jókaiasan szép 
férfi”-nak írja le , „sudár, gyönyör_ vonású, fekete” ember volt, aki „…három idegen 
nyelven prédikált egyforma könnyedséggel, külföldi egyetemeken tökéletesítette tudását, 
jól ismerte Európát, Budenz József12 baráti köréhez tartozott Göttingenben”. „Kit_nQ szó-
nok volt, leny_gözQ csevegQ, még költQnek is jó volt” – írja az Ókútban. (Szabó Magda 
2005, 15). Az apai nagyapa magatartása – mind a közért tevékenykedQ egyházi ember, 
mind a tudós magatartás, a nyelvek ismerete, a külföldön nyert tapasztalatszerzés – pár-
huzamot mutat az írónQ sorsával. A felnQtt Szabó Magda is aktív közéleti szerepet vállalt 
íróként és egyházi fQgondnokként, tudós alapossággal mélyült el egyetemi tanulmányai-
ban. 1940-ben doktorált kiváló eredménnyel. Disszertációját a római kori szépségápolás-
ról írta (Kónyi 1977, 82) – latinul, németül, angolul beszélt, fordított. A sok író-olvasó 
találkozó, televíziós fellépés és a tanári pályája tanúskodik kiváló szónoki képességeirQl. 

Édesanyja családjában is találhatunk kálvinista Qsöket. „Az egyetlen reprezentábilis 
anyai Qs” nevét a hitükért szenvedQk Emlékoszlopa13 Qrzi Debrecenben, közvetlenül a 
Nagytemplom háta mögött. A gályarabságra ítélt Jablonczay hitbéli magatartása örök pél-
daként fénylett az évszázadok mélyérQl az írónQ életére. Így vall róla az Ókútban: „…Q volt 
a legszabadabb rokonom, ez a szigorú prédikátor, akinek csak azt kellett volna mondania, 
hogy nem hiszi már, amiben hitt, és megmaradhat az otthonában, a szerettei között, még baj 
sem éri, csak éppen azt mondta, mert tisztába volt vele, hogy nincs az a tengerzúgás, ami 
lebírhatja az ember belsejében szóló hangot, és mit számít a deportálás és fogság és bilincs 
és elveszett otthon vagy család, vagy akár elveszett élet is, mind lényegesen egyszer_bben 
elfogadható, mint amikor az ember megtagadja és elveszti önmagát.” (Szabó Magda 2005, 
162) Ennek az Qsnek a példája tanította meg arra, hogy nincs megalkuvás. S azokban az esz-
tendQkben, amikor a politika megkövetelte, hogy kiszolgálja az írásaiban, inkább vállalta a 
hallgatást (majd egy évtizedig nem publikált, csak az asztalfióknak írt s általános iskolában 
tanított14). Talán e magatartásnak köszönhette, hogy a mögötte maradt írásokból egyetlen 
mondatot sem kellett kivennie vagy megtagadnia. (Aczél 1997, 272) 

(Valláscserék – vegyes házasság) Szabó Magda, amilyen hévvel lelkesedett a gályarab 
Qsért, olyan szenvedéllyel gy_lölte, szégyellte a vagyonuk és életük megtartása érdeké-
ben hitüket elhagyó Jablonczayakat.15 Az elsQ, aki így tett, részt vett „A Martinovics-
szövetkezésben … el is vesztette mindenét, még kálvinista hitét is odadobta nyomaték-
nak: Kufsteinnek rossz híre volt, a Helytartótanácsnak még inkább….” (Szabó Magda 
1977, 40) Anyai nagyapja, Jablonczay Kálmán dacolva a családjával „…egy Gacsáry 
református pap lányát vette feleségül…”16 (Szabó Magda 2005, 86), s a századvég szoká-
sa szerinta vegyes házasságból született gyermekek közül a lányok17 reformátusok lettek 
anyjuk, a fiúk18 meg katolikusok, apjuk után. Így Jablonczay Lenke, az írónQ édesanyja 
reformátusnak született. E házasság mindkét családban háborúságot szült. A könnyelm_, 
a családját eltartani képtelen Jablonczay Kálmán magára haragította a „buzgó római ka-
tolikus” anyját, Rickl Máriát, aki úgy segített az éhezQ családon, beteges kislányon, hogy 
magához vette a hároméves, református vallásra keresztelt Jablonczay Lenkét. Ám Rickl 
Mária úgy gy_lölte a kis Lenke anyját és annak családját, hogy nem engedte református 
vallásoktatásra a gyermeket. Imára való tanítása is sajátságos volt: mivel nem akartak 
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magyarázkodni Sz_z Máriáról, a szentekrQl, ezért németül tanították meg az Üdvözlégyet 
a négyéves gyermeknek, akinek fogalma sem volt arról, hogy mit imádkozik. (Szabó 
Magda 1977, 181) KésQbb csak azért járatták a helvét hitvallású Dóczi nyolcosztályú 
leánynevelQ intézetébe, mivel református lévén a katolikus lányelemiben dupla tandíjat 
kellett volna fizetni. Rickl Mária nem vette meg a valláskönyvet unokájának, s a refor-
mátus istentisztelet látogatásától is eltiltotta. A nagyanya szándéka az volt, hogy ha a 
gyermek megfelelQ korba ér, vissza kell térnie a Jablonczayak hitére. (Szabó Magda 1977, 
181–182) E szándék jegyében, mikor Lenke elvégezte az elemit, Rickl Mária beíratta a 
Svetits-intézetbe, a Szegény IskolanQvérek zárdájába tanítónQnek. Miután református 
volt, a többi zárdista lány katolikus hitoktatásán nem vehetett részt, a sajátjára a dédanya 
„rendelkezésére nem volt szabad eljárnia… Ennek köszönhetQ, hogy az írónQ édesany-
ja… vallás tekintetében… sajátságos tudatlanságban nQtt fel… nem tanult semmiféle téte-
les vallást […] hitélete a maga gyártotta hiedelmek összességében állt…” (Szabó Magda 
2005, 86; 1977, 288) A túlvilágról való konvenvionális képet még halála elQtt pár nappal 
…elvetette, s arról beszélt, mégsem vár meg …. a Göncöl rúdjának középsQ csillagán, 
mert tüstént utazni szeretne, elsQnek mindjárt Vietnámba.” (Szabó Magda 2005, 87–88) 

Anyja áttérésének a körülményeit leírja az Ókútban: „Mikor tizennyolc éves lett, déd-
anyám ráparancsolt, térjen át, ha nem teszi, leveszi róla a kezét… anyám holtáig emle-
gette, mint adtak a kezébe a templomban egy gyertyát, mint kérdezték meg tQle, hiszi-e 
a zsinatok végzéseit, s mint ismerte el Q, hogy teljes mértékben hiszi, közben nem tudta, 
mi a zsinat… (Szabó Magda 2005, 86)

Élete folyamán többször cserélt vallást. A negyvenes évek elején ismét visszatért ere-
deti vallására. Az írónQ azzal magyarázta, hogy könnyíteni akart a lánya életén, hiszen Q 
éppen a Dóczi intézetben szeretett volna végleges álláshoz jutni, ám „…tüske volt a kato-
likus …” anya az iskola vezetése szemében. Rossz tapasztalata volt a katolikus papokkal 
is: még a zárdában egy „a kötényén át, megcsípte a mellét”. A másik eset jóval késQbbi, 
mikor egy játékostárs a tQle elszenvedett kártyaveszteség miatt arra figyelmeztette, hogy 
a katolikus egyháza nem fogja eltemetni. (Szabó Magda 2005, 87)

Édesapja irányította a kislány Szabó Magda hitbéli neveltetését. Az apa sem volt dog-
matikus, elvakult valláskövetQ. ErrQl így vall az írónQ: „Hogy protestantizmusa valami 
egészen specifikus, a maga gondolkodásához szabott, cseppet sem ortodox valami volt… 
hitünk teológiai tételeit csak részben fogadta el, s bizonyos kérdésekben meglepQ módo-
sításokat végzett Kálvin tanain.” (Szabó Magda 2005, 98)

(A református hitre való nevelés gyakorlata a családban: „A hit hallásból van, a hallás 
pedig Isten Igéje által.”19) A szülQk nevelési gyakorlata – nem csak a hit kérdésében – a me-
sélés, a beszélgetés volt. Így hallott elQször IstenrQl, Jézus Krisztusról, Bibliáról. Így ivódott 
a gyermek lelkébe a nemzet, a sz_kebb haza, Debrecen és a család története. Így dolgozta 
fel a keresztyén tanítások legfontosabbikát is, pl. az üdvözülés tanát. A reformáció története, 
hittételei körülvették már kisgyermekkorától, mivel Szabó Magda Debrecenben született 
és itt nQtt fel. Ez a város a magyar kálvinista Róma, a magyar reformátusok mekkája. „Itt 
honosodott meg, itt vált magyar vallássá a reformáció puritánabb ágazata, a kálvinizmus 
maga a város pedig Méliusz Péter alatt »Erdély és Magyarország világosító lámpásává«”. 
KettQs arculatát megtapasztalja az írónQ gyermekként is. Az egyik oldalról a kálvinizmus „a 
nemzeti nyelv_ tudomány és irodalom bábája, s a haladó európai szellem megtestesítQje”, a 
másik oldalon „konokul ragaszkodva az új dogmákhoz életformájában, magatartásában ri-
deggé, könyörtelenné vált. A vallási tolerancia elvét hirdette, de maga is türelmetlen volt. A 
puritanizmus a festett kép, a »cifraság« elvetésével, minden hívság üldözésével m_vészetel-



56  ÁCS MARIANNA: „NON EST CURRENTIS...”

lenes és embertelen tan lett.” (Kónya 1977, 254) A szülQk – a város iránti szeretetük jele volt 
ez – a gyermek képzeletében élQvé varázsolták a város emlékhelyeit. A Nagytemplomnak 
úgy köszönt az édesanya, mint egy személyes ismerQsnek, az apa pedig megsimogatta 
a Kollégium falait, s csóválta a fejét a hulló vakolat láttán, mintha beteget sajnált volna. 
Az apa a séták alatt mesélt „mint szerelmes a szerelmesérQl” iskolájáról, a Református 
Kollégiumról, Méliusz PéterrQl, WittenbergrQl. A lányának tudnia kellett az erdélyi fejedel-
mek nevét, akik sóval vagy egyéb adománnyal segítették a fQiskolát, s képekrQl ismertette 
meg vele az Qsi diákviseletet. Így tudta meg a „Ora et labora” felirat jelentését, így ismerte 
meg a könyvtárt és vette sorra a kQpárkányról lenézQ szoborfejeket. Bejárta a folyosókat. 
Bolyongtak az Emlékkertben az egyik prédikátor-Qs nevét megörökítQ gályarabok oszlopa, 
a református Bocskai fejedelem buzogányos szobra és a titokzatos korsós emlékm_ között. 
A városháza is fontos állomása volt a gyermekkori sétáknak, hiszen apja itt dolgozott, s itt 
cirógathatta meg a báránykát, „a városi címert ábrázoló nagy festményen, a bejárattól jobbra 
nyíló lépcsQház falán”. (Szabó 2005, 26–31) 

Az elmúlással és a halál utáni üdvözülésrQl a hatéves gyermek egy haldokló ló kapcsán 
nyert ismereteket. Az apa, a lánya és az egyik lelkész nagybácsi Debrecen utcáján sétál-
va egy az úton haldokló lóval találkoztak. A kislány halál miatti kétségbeesését az apa a 
nagybácsihoz intézett szavakkal próbálta feloldani: 

„– Szép a mennyország, Béla?
– Te mondtad, mikor teológiára jártál, milyen szép az üdvözültek serege. Mindenki csak 

mosolyog, boldog, emberek, állatok […] ott legelnek, játszanak, egy se szomorú többé, egy 
se dolgozik. Jézus meg megy, lovat választ magának, ugrat, lovagol…” (Szabó 2005, 78) 

Így nyugodott meg a sintértQl, az agyonvert, megdöglött szavaktól kétségbeesett kis lélek. 
A vasárnapi istentiszteletek látogatása is hozzátartozott a családi élethez. Így kis kortól 

hallgatja az igehirdetéseket. A prédikációk felépítése, a liturgia ismerete, s az Ige ma-
gyarázata, az istentiszteleteken felhangzó zsoltárok a hitélet fejlQdésében döntQ szerepet 
játszottak. A vasárnapi istentiszteletek látogatása a szülQi, nagyszülQi példán keresztül 
beépül az írónQ felnQtt életének nélkülözhetetlen szokásai közé.

(Sola Scriptura) Az olvasás (sQt az írás is!) mind a szülei számára, mind a nagyszülQk 
számára fontos volt. Ezt a példát látta, s követte is. Nagy könyvtára volt a szüleinek is, s 
atyai nagyapja is könyvtárat hagyott a családra. A Sola Scriptura elvének gyakorlata – a 
Biblia lapozgatása, ismerete, olvasása – már kora gyermekkortól természetes volt az írónQ 
számára. A Bibliáról, különösen Illés Endre ajándékáról, egy „gyönyör_, Qsi” Bibliáról 
úgy emlékezik meg a vele készített interjúban, mely szinte hozzá tartozik a személyéhez. 
(Aczél 1997, 160) A Biblia mellett az imakönyvek, zsoltáros könyvek is fontos helyet 
foglaltak el mind életében, mind könyvtárában. Meg is emlékezik egy gyermekkorában 
sokat forgatott kötetrQl, amely „egy múlt századi papi imakönyv” volt, mely nagyapja 
könyvtárából maradt rá. „Szövegét Révész Bálint szuperintendens írta. A címe egyszer_ 
– „Köznapi imádságok templomi használatra” –, de milyen elképesztQ világ elevenedik 
meg e cím alatt! Már a tartalomjegyzék is maga az apokalipszis: Döghalál közelgése-
kor, Döghalál kiütésekor, Külháború idején, Földrengés alkalmával, Káros t_z után, 
Sáskajárás alkalmával, Szükség idején, Éhség idején stb. A könyv által nyújtott élményt 
így fogalmazza meg: „Borzongva és gyönyör_séggel olvastam e szinte kafkai szövegeket, 
mert láttató és szépséges nyelven szóltak a mélységes századokból.” (Aczél 1997, 152)

(Sola Gratia – „Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”20) Imádkozni már nagyon kicsi kortól 
megtanították a gyermeket. EgyfelQl megtapasztalhatta, hogy mindkét szülQje rendszere-
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sen imádkozik. Az édesanyja például „minden este imádkozott – református korában is 
Sz_z Máriához” (Szabó Magda 2005, 87). 

„Imádkozni apám tanított” – emlékezik Szabó Magda (Szabó Magda 2005, 88). Az 
Ókút c. regényében megörökítette a lefekvéskor elmondott imáját: „Fáradt vagyok le-
nyugszom, álmos szemem bezárom, a te szemed, jó atyám, vigyázzon ez éjjel rám, vi-
gyázz az én szüleimre, vigyázz az én testvéremre, mire a nap újra felkel, csókolhassuk 
egymást reggel.” (Szabó Magda 2005, 200) Az imádságot, Istenhez fordulást, áldás- és 
kegyelemkérést a leghétköznapibb események is kiváltották a családtagokban. Erre példa, 
hogy amikor édesapja két csemeteplatánt ültetett a kertjükbe – egyet lányának, másikat 
barátnQjének, az „Agancsosnak”, azaz Mikes Editnek – „Megöntözte és megáldotta Qket, 
az ároni áldással.” (Aczél 1997, 227)

(Soli Deo Gloria) „Énekeljetek / Dicséreteket, / Szép énekeket / Jákob Istenének! // Szép 
dicséretet / Néki mondjon minden! / Lantokban Qtet / És citerákban / Dicsérjük vígan / 
Néki zengedezvén!”21

A református hit élesztQje a zsoltárok ismerete. Szabó Magda édesapja „Jól ismerte a 
zsoltárokat, dicséreteket. …minden elQzmény nélkül egyszer csak valami szenténekbe fog 
szép baritonján…” (Szabó Magda 2005, 88) „Amit énekelt, varázsos volt, titokzatos, csupa 
rejtelmes szépséggel teli. …Egyik legkedvesebb, legénekeltebb zsoltára a nyolcvanadik 
volt, a Hallgass meg, Izrael pásztora…”. A zsoltárokat olyan kis korától hallja apjától, hogy 
még nem is érti – azaz sajátos módon értelmezi az énekek szövegét. Így emlékezik erre: 
„olyan természetességgel énekelt apám a Sionról, amely szónak az én fülem számára semmi 
értelme nem volt, amelyet hallásom azonnal átalakított Simonra, lévén, hogy Simon nev_ 
embert többet is ismertem otthon, Siont meg egyet sem…” (Szabó Magda 2005, 93) „Sok 
idQnek kellett eltelnie, míg a zsoltárok szimbolikája, felejthetetlen képei m_vészi rezonan-
ciát vertek bennem elsQdleges, naiv reakciók helyett.” (Szabó Magda 2005, 90–91)

(Ünnepek) „Hitéletem ezekben az elsQ években mindig intenzívebb volt az ünnepvárás 
heteiben…” (Szabó Magda 2005, 94)

Az ünnepek megélésérQl így vall Szabó Magda: „Ortodox kálvinista családból szárma-
zom, nálunk az ünnep visszafogott volt érzelmeiben is, külsQségeiben is. […] Az ünnep, 
az ünneplésfegyelmezettséget igényelt. Emelkedett volt, de egy kicsit félelmes is.” (Aczél 
1997, 299) A református nevelés az ünnepek üzenetét helyezi a központba. Az egyik leg-
fontosabb keresztyén ünnep a karácsony. Már Szabó Magda lelkész nagyapja úgy nevelte 
az írónQ édesapját, hogy „kisfiúként is tudja: a karácsony a szeretet ünnepe ugyan, ám a 
fenyQfával, ajándékokkal érkezQ Bambino-Jézuska fogalma összebékíthetetlen Jézus ma-
gasztos alakjával, és a karácsony semmit sem veszít a ragyogásából, ha hús-vér emberek 
gyújtják meg a fényeit, nem mennyei kezek.” (Szabó Magda 2005, 95) Másutt e szellem-
ben idézi édesapját az írónQ: „A karácsony – mondta apám – lelkiállapot, nem étkezés.” 
(Szabó Magda 2005, 96) E felfogás eredményezi, hogy a hangsúly nem az ajándékra, az 
ünnep velejáró díszeire esik. A gyermek a várakozáson, az ünnepi készülQdésen keresztül 
az öröm átélését tanulja meg, azt, ahogyan másokkal együtt örvendezni lehet a várako-
zás, az ünnepi készülQdés közben, s azt, ahogyan másoknak örömet lehet szerezni. ErrQl 
így vall az írónQ: „magam is hamar aktív szereplQjévé váltam a karácsonynak, nemcsak a 
megajándékozott voltam, hanem az ajándékozó is.” (Szabó Magda 2005, 122)

Az ünneplés forgatókönyve átöröklQdött nemzedékrQl nemzedékre. E folytonosság-
ról, a karácsony jelentésérQl és jelentQségérQl így vall az írónQ: „Az ünnep karácsonyi 
rendje gyermekkoromtól nem változott: családom követte a hajdani békés-bánáti esperes 
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nagyapám puritán modelljét, apám felolvasta Lukács evangélium megfelelQ részét, ahogy 
Köröstarcsán megszokta, állva hallgattuk, énekeltünk imádkoztunk, s a házi áhítat és a 
vacsora között szerény ajándékokat bontogatott a família. Korán megtanultam, Isten fiá-
nak születését, az Ige testté válásának ünnepét üljük, ez a nap csak járulékában hordozza 
az ajándékozás szokását, a fQ ajándék az égbQl jött és mindannyiunk, az egész emberiség 
számára. Így tanultam, így szoktam meg, asszonykoromban ezt folytattam, huszonharma-
dikán elQkarácsony volt Debrecenben, hazautaztunk, huszonnegyedikén a mi otthonunk 
ünnepelte a Megváltót, akkor már a férjem olvasta az evangéliumot. Nagy erQt adott, 
hogy az ünnep számomra e belsQ, spirituális megélés lehetQsége volt, ez segített át életem 
legsúlyosabb karácsonyán, amikor szentestére még nem dQlt el, életbe marad-e férjem 
a New Yorkban szenvedett súlyos infarktus után, s egymagam ültem a Broadway egyik 
szállodája tizenkilencedik emeletén, jobbomban a telefonkagyló, minden negyedórában 
hívtam a kórházat, balomban a nyitott Biblia Lukács evangéliumával.” (Aczél 1997, 311)

(Sola Fide) Az írónQ megkapó módon érzékelteti az Ókút cím_ regényében azt, ahogyan 
a kisgyermekben leülepedik a szülQk által közvetített tudás – a Biblia történetein, az 
imádságokon, a zsoltárokon keresztül – IstenrQl, Krisztusról, b_nesetrQl, megváltásról. 
Kiemelnénk, hogy a gyermek a saját életén belül keres párhuzamokat a példákra, s ezek-
hez köti a szerzett ismereteket. A következQ módon számol be a kislány Szabó Magda 
Istenbe, Krisztusba vetett hitérQl: 

„…Hitünk judeai elemeit, Palesztina növény- vagy állatvilágára, meteorológiájára vonat-
kozó utasításait egy pillanatra sem vettem komolyan, a TeremtQ és a Biblia minden egyes 
szereplQje nemcsak hogy magyar, de hajdúsági volt, Jézus meg a szent család falusiak, a há-
romkirályok bundás, csizmás, nagy bajuszú parasztok, ahogy a betlehemes játékban láttam…” 
(Szabó Magda 2005, 89), (Aczél 1997, 162–163) „Az Úr, a fényességes […] …olyan nagyon 
hatalmas volt, hogy Qt csak imádni tudtam, de szeretni nem. Nagyon riasztott, hogy mindent 
tud, mindent lát, riasztott, hogy olyan szigorú. […] Arra tanítottak, úgy kell szólítanom imá-
imban, hogy mennyei édesatyám, de folyton meggyQztek róla, mindent megtorol hetedíziglen, 
bosszúálló, erQs, nagy haragú Jehova, s az összehasonlítás saját apámmal szentségtörQ mó-
don mindig az utóbbi javára ütött ki. Reszketve vallottam meg magamnak, hogy Istent nem 
szeretem, csak imádom, és félek tQle, Krisztust nem értem, megváltó szerepe homályos, a 
b_n fogalmi körébe nem tartozott más, csak olyasmi, amit én magam is elkövethettem volna, 
Krisztus kereszthalála olyasmiért, ami az én b_nlajstromomon is szerepelhetett volna, elszo-
morító volt és aránytalan. A megváltás ténye általában olyan gondolatsort ébresztett, olyan 
érzelmi vihart kavart bennem, ami nem volt szerencsés: mivel mindent csak a magam gye-
rekes párhuzamaimmal tudtam érzékelni, egyfelQl azt gondoltam, hogy nekem aztán eszem 
ágában sem volna megváltani a világot és más embereket, nemhogy a kereszten, de semmiféle 
módon, […] a világ aztán, ha már bajba került, váltsa meg magát, ahogy tudja, de nélkülünk. 
Isten nekem túlságosan szigorú volt, egy alma miatt ki_zte az elsQ emberpárt, özönvizet árasz-
tott, elpusztította Sodomát […] …a világot jobban szerette a fiánál. Mihelyt megtudtam, hogy 
Isten választottaihoz megpróbáltatások és csapások mérésével közeledik, …szívbQl reméltem, 
engem nem szeret túlságosan. […] …úgy gondoltam, nem leszünk semmiben kívánatosak, 
elvégre hallhatja, apám miket mond a fáskamrában, mikor káromkodik, anyám református-
nak született, aztán áttért katolikusnak, férje is kettQ volt, a gyerekei is kétfélék, ez se lehet 
rendes dolog, magamról már nem is beszélek, mert én a legnagyobb örömmel kinyomnám 
az unokahúgom szemét, ha szabadna, akinek az anyám az én meséskönyvemet nyújtotta át 
ajándékképpen és örökre. …Isten, Krisztus nagyon távoliak voltak kis eszemnek…” (Szabó 
Magda 2005, 92–93) 



ÁCS MARIANNA: „NON EST CURRENTIS...” 59

A bontakozó gyermeki lélekben a hit ily módon vert gyökeret. S ez a családi indíttatás 
erQsödik, formálódik még az iskolai évek alatt.

(Debreceni Református Egyház Dóczi LeánynevelQ Intézete) Az írónQ intézményes kál-
vinista szellemiség_ leánynevelésének színtere a Debreceni Református Egyház Dóczi 
LeánynevelQ Intézete volt.22 1923–1935-ig járt a mai Debreceni Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziumának elQdintézményébe. Itt tanultak rokonai; nagymamája, édesany-
ja és a nagynénjei is. Az írónQ az Abigél c. regényében az árkodi Matula LeánynevelQ 
IntézetrQl – melyet az alma materérQl mintázott – azt írta, „Magyarország elsQ olyan in-
tézménye volt, ahol hivatásos nevelQk rendszeres nQképzést folytattak.” (Szabó Magda 
2009, 20) „Itt magyar református lányokat készítettek elQ részint a hétköznapi egysíkú, ré-
szint, ha isten szándéka így döntene, fényes pályát ígérQ rendkívüli életre.” (Szabó Magda 
2003, 87) A Dóczi intézményét az írónQ különféle elnevezésekkel – jelzQk, metaforák, 
hasonlatok, szimbólumok – illette a fent említett m_vekben. Ezek a szóképek üzeneteket 
hordoznak, melyek elemzésével23 a tudatalatti rétegeket is felszínre hozhatjuk rávilágítva 
arra, hogy mit jelenthetett az írónQ számára ez az iskola. 

A kifejezések egy része a leánynevelést hangsúlyozzák, úgymint „az anyaszentegyház 
nQoktatásának egyik legfontosabb m_ködési terepe” (Szabó Magda 2003, 86), a híres 
„Nagykollégium nQvére”, „kisasszonygyár”, „a kálvinista leánynevelés elképesztQen szi-
gorú iskolakombinátja” (Szurmainé 2007, 18.). Az iskola módszerére utalnak a következQ 
elnevezések: a Dóczy „Puritán College a hajdúsági Oxfordban” (Szurmainé 2007, 17), 
„Kálvin korabeli Genf” (Szurmainé 2007, 19), „irgalmatlanul szigorú iskola volt könyör-
telen stábbal” (Szurmainé 2007, 19), „sokat követelQ oktatási intézmény volt a Dóczi” 
„maximalista igényekkel” (Szabó Magda 2003, 87), „tilalmak biztonságos erdeje” (Szabó 
Magda 2008, 17). „A Dócziban csakugyan vasszigorban éltünk” (Aczél 1997, 147), „kü-
lönös iskola volt” (Aczél 1997, 250).

Az írónQ által használt metaforák egy részénél – kisasszonygyár, iskolakombinát, anya-
szentegyház m_ködési terepe – a tudatalatti mélyérQl felbukkanó azonosító képben egyfajta 
gigantikus termelési folyamattal azonosul a tanítás. Az ember csarnokokat képzel el gépso-
rokkal, szalagokon dolgozó munkásokkal, ahol készül a termék. A tanítás-tanulás folyamat 
személytelen. Az iskola céljában inkább a mennyiségi szempontok hangsúlyosak: minél több 
kálvinista leánygyermeket kell nevelni. Tudjuk, hogy a Dóczi nagy létszámú iskola volt. 
Virágkorában 2000 növendéket is oktattak a falai között. Az Abigél cím_ regényben Szabó 
Magda erQdhöz hasonlítja a Matula püspökrQl elnevezett leánynevelQ intézetet, azaz a saját 
iskolájának regénybeli képét, a Dóczit. Az erQd kettQs természetét nagyon jól érzékelteti az 
iskola leírásakor: a pici ablakok, a vassal pántolt kapu, a rácsos ablakok egyrészt védelmet 
nyújtanak a betolakodó, rossz szándékú idegenekkel szemben, másrészt elzárnak a külvilágtól. 
(Szabó 2009, 23) Az erQd iskolával történQ azonosításához olyan jelentéseket is asszociálha-
tunk, amelyhez hozzátartozik a készülQdés az ellenséggel való megütközésre, azaz az erQdben/
iskolában a tanítás–tanulás–nevelés folyamata egyfajta felkészítés az élet ütközeteire. Ez mind 
szellemi, mind fizikai felkészítést is feltételez. Az iskola erdQvel való azonosításának van mi-
tológiai, illetve mesei elQzménye. Gyakran szerepel az erdQ próbatételek helyszíneként, ahol 
az otthonról elküldött gyermeki mesehQs felnQtté avatódik (rátalál a helyes útra, kiállja a pró-
bákat, melyeket a sötét, rejtelmes, vadállatokkal, tündérekkel, gonoszokkal teli erdQben talál, 
s ezeket legyQzve elnyeri jutalmát: a királylányt és a királyságot).24 Szabó Magda iskoláját a 
tilalmak biztonságos erdejeként nevezi meg. Ebben a szóképben megjelenik a nevelés és a 
cselekedetek szabályozásának viszonya. Az erdQ mint nagy kiterjedés_ egység szerepel itt, 
amely a szabályok sokaságára utal. Az iskola szabályok, „tilalmak” terepe, de ezek a kötelmek 
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nem negatív hatásúak, mivel a szóképhez kapcsolt jelzQ – biztonságos – pozitív jelentés_. Íme, 
itt egy a „gyermekségére visszatekintQ felnQtt” vallomása, amely igazolja, hogy szabadságot 
épp a szabályok betartatásával nyernek a tanuló diákok. E kötelmekbQl álló szabadságot jelké-
pezi az iskola felsQ tagozatának a vízzel, az akváriummal való azonosítása is: „A felsQ tagozat 
…mély víz, tengervíz, millió szín_, boldogító akvárium. Bárki közel hajolhat a benne úszó 
nagy, nemes halakhoz, nagyhír_ tudományos college rejlik a Kossuth utcában, láthatatlan, 
csak érzékelhetQ vízében tömény, steril tudományba merülhet az alábukó.” (Szabó Magda 
2003, 184) A tenger–óceán–víz az élet jelképe. A végtelen szabadságot jelképezi. Az akvári-
um a halak számára azonban kötött élettér, mely biztonságot nyújt, és biztosítja a zavartalan 
fejlQdést, növekedést a benne élQknek. LehetQvé teszi, hogy a kis halak/tanulók megismerjék 
a nemes halakat/tudós tanárokat anélkül, hogy az elQre nem látható veszélyekkel meg kellene 
küzdeniük. Az alámerülés, az úszás képeit használja az írónQ a tudás megszerzésének a me-
taforájaként is, és egy riportban az alkotás, írás folyamatára is. (Aczél 1997, 239) Mindkét 
esetben a képek azt üzenik, hogy az írónQ számára a tudás, a tudomány elsajátítása s az írás 
is az életet jelenti. Ez éltetQ víz forrása pedig iskolája. Az iskolában folyó magas színvonalú 
oktatást jelzi a „Puritán College a hajdúsági Oxfordban” metafora is. A Dóczi Intézet Kálvin 
korabeli Genffel való azonosítása utal arra a kettQsségre, ami végig jellemzi az írónQ iskolájá-
hoz való viszonyát. Az alma mater említésekor a rajongás, a hála, a köszönet hangjai mellett 
ott vannak a vasszigor, a könyörtelen stábú, az elképesztQen szigorú, irgalmatlanul szigorú, 
sokat követelQ jelzQk is. A metafora Kálvin alakját idézi, akinek megítélése saját korában is 
szélsQségesen ellentmondásos volt.25

(A Debreceni Református Egyház Dóczi LeánynevelQ Intézet nevelési céljai) Az intéz-
mény református identitását, egyben nevelési elvét hirdeti a választott jelmondata, melyet 
az Abigélben is megörökített az írónQ: „Non est currentis…”, azaz „nem azé, aki akarja, 
sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülQ Istené”. (Róm 9,16) A Pál apostoltól való idézet 
lényege, hogy „minden Isten akaratától függ, semmi nem a mi vágyunktól, szándékunk-
tól, mi magunktól, mi legfeljebb iparkodhatunk sikerre vinni vagy hátráltatni az Úr szán-
dékát”. (Szabó Magda 2003, 134)

A Dóczi legfQbb célja volt eljuttatni a növendékeit az életfeladatuk felismeréséhez. Az 
itt végzettek legfQbb tulajdonságai közt említi az írónQ a könyörtelen erkölcsi elvekhez 
való ragaszkodást, a közéleti rutint, a fegyelmezett magatartást, a rendkívüli munkabírást 
és a rendíthetetlen istenhitet.

(Az intézmény felépítése) A leánynevelés a református oktatásra oly jellemzQ kollégiumi rend-
szerben folyt. A hittani elQkészítQtQl a tanítóképzQig kiépült az oktatás. Az Ó-Dócziban volt a 
hittani elQkészítQ, az elemi és a polgári iskola tagozata, az új épületben m_ködött a gimnázium 
és a tanítóképzQ a gyakorló elemivel. Az iskolához hozzátartozott az internátus is. (A bennla-
kók elzárt világát mutatja be az Abigél c. regény.) Az iskolát hatéves koruktól látogathatták a 
növendékek. Azok, akik november elsejéig betöltötték a hatodik életévüket, és ha alkalmas-
ságukat elfogadták, beiratkozhattak az iskolába. Az igazgatótanács és a fenntartó testület úgy 
rendelkezett, hogy elsQ elemibe csak az a diák vehetQ fel, aki hittani elQképzésben részesült. 
Az elQkészítQt hitoktatók tartották kis létszámú csoportoknak. Általában vasárnaponként, egy 
idQben az istentiszteletekkel, melyeken a szülQk vettek részt. Az elQkészítQn „nem volt fenyí-
tés, csak szelíd figyelmeztetés, így maga az oktatás nem hasonlított a valódi iskola módszer-
tanához.” „A hitoktatók nyájasak voltak, kellemesek.” (Szabó Magda 2003, 89) Szeptemberre 
ismerni kellett a kátét, a kötelezQ imákat, énekeket és az üdvtörténetet életkornak megfelelQen. 
Az elemi tagozatot „életkedvemésztQ”-nek (Szabó Magda 2003, 132) nevezte Szabó Magda, 



ÁCS MARIANNA: „NON EST CURRENTIS...” 61

s boldogan feledte el. 4 éve alatt az írónQ betegsége miatt magántanuló volt. Édesanyjával 
készült fel az év végi vizsgákra. Az elemi 4 éve alatt alakították ki azt a fegyelmezett maga-
tartást a növendékekben, melyre késQbb építettek a nevelQk. Majd ezt követte a gimnázium 
alsó tagozata, ahol már szaktanárok tanítottak, nQk és férfiak egyaránt. A gimnázium felsQ 
tagozatára való bejutást szelektálás elQzte meg. A negyedik osztály végén sz_rQvizsgát tettek 
a tanulók. Csak azok mehettek tovább, akik képesek voltak elviselni a nagyobb terhelést. Az 
írónQ évfolyamában kb. 100 fQ végezte el a Dóczi gimnáziumának alsó tagozatát. A felsQ 
tagozaton ebbQl csak 42 diák tanulhatott tovább. Itt már a legfelkészültebb tanárok tanították 
az érettségire készülQket. A legtöbb esetben az alapos felkészültség emberséggel, empátiával, 
türelemmel és segítQkészséggel párosult. Az írónQ a következQképpen ír errQl: „Aki a növen-
dékek közül már átlépte a konfirmáció utáni Rubicont, példátlan nevelQi ethosszal és szakmai 
m_veltséggel oktató pedagógusok elé jutott.” (Szabó Magda 2003, 184)

(A leánynevelQ intézet épületei, felszereltsége) Az iskola külsQségiben is a református ha-
gyományokat követte. Az intézet berendezése rendkívül puritán volt. „…a folyosón sem-
mi dísz, csak némi virág, és a falakon aranybet_s bibliai idézetek sora, fekete kartonon…” 
– jellemzi az írónQ a Matulát az Abigél cím_ regényében. (Szabó Magda 2009, 24) A 
Dóczi jól felszerelt iskola benyomását keltette a visszaemlékezések alapján. A legmo-
dernebb eszközök álltak rendelkezésre a diákok szellemének m_velésére. Laboratórium, 
vetítQterem, tejüveg táblák, melyekre színes krétákkal írtak, tisztálkodásra és étkezésekre 
kijelölt helyiségek, még a takarító személyzetnek is volt külön kamrája. Az intézetben 
volt külön imaterem, tornaterem, díszterem, a nevelQtestületnek külön elrekesztett rész és 
igazgatói szoba. (Szabó Magda 2003, 133)

(Az intézmény szabályairól és a szabályok betartatása) Az intézet rendjét a szabályok 
betartásával biztosították. A gimnázium alsó tagozatán átadták a diákoknak az iskola 
rendtartását, szabálygy_jteményét, melyeket meg kellett tanulni kívülrQl. Ez az állandó 
ellenQrzések idQszaka volt. Ekkor tanították meg, hogy védeni kell az anyaszentegyház 
tekintélyét, rendtartása szerint kell élni az iskolán belül és kívül is. Óvni és tisztán kell 
tartani az iskola épületét. A szünetekben el kellett hagyni a termet, a hetes felelt ezért. A 
folyosókon tilos volt futni. A tisztelet a nevelQk iránt már a köszönéssel, a testtartással 
is kifejezésre jutott. A tanulók a tanár belépésekor vigyázzba álltak, köszöntek, jelen-
tettek. A tanárok visszaszólást nem t_rtek el, számos esetben még válaszolni sem volt 
szabad. (Aczél 1997, 208) A diákok öltözetét is szabályozták. Az intézmény arculatát 
meghatározta a diákok egyenruhája, mint közösséghez tartozás szimbóluma. A leányok 
hétköznapokon „érckoporsószín_ kötényben” jártak az érettségiig. Alatta a saját ruhájukat 
viselhették, ám ünnepekkor díszegyenruhát hordtak. Az egyenruha arra tanított, hogy nem 
lehet hencegni pénzzel, szépséggel. Tilos volt az ékszer, a hajba kötött masni. Barna vagy 
fekete rádlis patentharisnya, bokát rögzítQ félmagas lábbeli takarta a lábat. Mindenkinek 
volt egyensapkája és kalapja az iskola címerével és jelmondatával. Személyes holmijukat 
tulipános tarisznyába tették, pénzt csak bizonyos napokon vihettek magukkal, megha-
tározott célból. Emlékszünk az Abigél c. regény fQszereplQjének, Vitay Georginának az 
intézetbe kerülésére, amikor is elvették tQle minden személyes holmiját, egyenruhába öl-
töztették, hajviseletét az iskola szabályainak megfelelQen alakították ki. A lány úgy érezte, 
mintha a személyiségétQl fosztották volna meg. „Elnyeltek mindenestül. Ez már nem is 
én vagyok.” – állította. (Szabó Magda 2009, 32) Szabó Magda felnQttként is megemlíti 
egy vele készült riportban: „nem tetszett, hogy semmi ékességet nem tehettünk fel ma-
gunkra, hogy fekete harisnyába kellett járni, hogy egy pillangós hajt_t nem t_zhettünk a 



62  ÁCS MARIANNA: „NON EST CURRENTIS...”

hajunkba, hogy nem válaszolhattunk semmire, hogy nem tiltakozhattunk a tévedés vagy 
igazságtalanság ellen.” (Aczél 1997, 250) KésQbb elégtételt vett, avagy a gyermekkori hi-
ányt pótolta az egyetem elvégzésekor a doktori disszertációjának témájával: a római kori 
szépségápolást választotta. (Aczél 1997, 295) Az iskola elnyomása elleni kis lázadások-
ról – „ami csak egy bizonyos határig mehetett el” – azért beszámol az írónQ. Személyes 
lázadásait megemlíti több helyen is. Például felháborította, hogy az iskola elQír kötelezQ 
olvasmányokat. Tiltakozásul egyet sem olvasott el. Helyette barátnQje, Mikes Edit ol-
vasott és kivonatolt. Az írónQ csak másolt, s elQadta olyan színesen, hogy gyakran jobb 
jegyet kapott barátnQjénél. (Aczél 1997, 147) BecsmérlQ megjegyzéseket is tettek egyes 
nemkívánatos tanári elemekre. (Aczél 1997, 250) Természetesen titokban. KésQbb ez a 
lázadás még kifinomultabb eszközökkel történt: az írónQ egyszer körömlakkot vitt az 
istentiszteletre, s „halálmegvetQ bátorsággal figyelte, hogyan kavarog a lakkszag a lassú 
zsoltárdallam mellé”. (Szabó 1980, 538)

A szabályok megszegése, vagy az alkalmazkodás teljes hiánya súlyos következmé-
nyekkel járt. Ha valaki nem tudott alkalmazkodni vagy nem akart, akkor vagy eltanácsol-
ták az iskolából vagy kevésbé súlyos esetben jött a büntetés. A büntetés életkortól függött. 
Testi fenyítés eszközével legfQképp az elemiben éltek, melyrQl több helyen vall az írónQ: 
„a nénikék is vertek, de csak a tolltartó fedelével a körmeinket, esetleg hosszan térdepel-
tettek.” (Szabó Magda 2003, 116) „Az elemiben a mai tudatnak elképesztQ, megalázó 
egyéni vagy kollektív testi büntetés sem volt ritka: ha tolltartónk volt, kihúzott tetejével 
kaptunk tenyerest, a kurta, csípQs, nem kis ütést elQreparancsolt tenyerünkre, álltunk meg-
szégyenítésképpen, sarokban – ez egyébként érettségizQ nagylány korunkban is elQfordult 
–, de térdepeltünk is, tízéves korunkig, a padok mellett a padlón.” (Szurmainé 2007, 19)

(Az iskola hétköznapjai) A hétköznapok rendjét a tanórák szabták meg. Kétféleképpen kü-
lönböztették meg a gimnázium felsQ tagozatán a tantárgyakat. A fQ tárgyak voltak a fran-
cia, magyar, történelem, latin, földrajz, természetrajz, német, számtan, hittan és az ének. 
Melléktárgyak pedig a rajz, a kézimunka és a testnevelés. Szabó Magda felnQttként megem-
lékezik arról, hogy tanult „az Abigél iskolájában” rendszeresen m_vészettörténetet is. Az osz-
tálytermekben nagyság szerint ültek a lányok. A tanórák egyforma rendben folytak. A tanítás 
módszertana „tárgyilagos volt, merev, szigorú és megvesztegethetetlen.” (Szabó Magda 2003, 
89) A fegyelem, a csend, a tanár magyarázatára való teljes figyelem volt a jellemzQ. A tanári 
munka frontális volt: a tanár szemben az osztállyal, a katedránál magyaráz. A diák, ha kér-
dezik, feláll, válaszol, majd a leül. A feleltetés a táblánál folyt. A lecke felmondása, a felelés, 
a házi feladat folyamatos ellenQrzése nem maradhatott el egyetlen óráról sem. A következQ 
visszaemlékezés bepillantást nyújt arra a tanári módszerre, mely lehetQvé tett egy széleskör_ 
m_veltség megszerzését: „Ha egy költQrQl tanultunk, nem azért kellett tudni születése és halá-
la évét, hogy a memóriánkat gyakoroljuk. Hanem, hogy az évszámból kiindulva, megbeszél-
jük, kinek volt kortársa, mi történt életében a világban, milyen nagy m_vek születtek ebben az 
idQben a zene, a képzQm_vészet birodalmában.” (Aczél 1997, 158)

(A Dóczi ünnepnapjai) Az intézmény közösségének egységességét demonstráló alkalom-
ként kell megemlíteni a vasárnap és ünnepnapokon a kötelezQ istentiszteletek látogatását. 
Ilyenkor „kétezer lélekbQl álló menet vonul fel… viszi a nemzeti lobogót és az iskola 
külön zászlaját, a cserkészekét egy szálas tanítóképzQs lány, mögöttük az iskola lelkészei 
palástosan, körük közepén az igazgatónQ…” (Szabó Magda 2003, 137) „A zászló mögött 
menetelt egyforma ünneplQ ruhában a diákság… Az ünnep »nagy és hosszú« istentiszte-
lettel kezdQdött. „A prédikáció középpontjában mindig az ifjúság állt.” Az ünnepség „az 
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iskolában folytatódott alkalmi versek elQadásával”. (Aczél 1997, 300) Az ünnepeket „túl-
f_tött” jelzQvel illette az írónQ, mely jelezi, hogy mily fontos szerepet szántak a Dócziban 
az ünnepségeknek a magyarságtudat kialakításában, a nemzethez tartozás érzésének erQ-
sítésében.

(A dóczisták tanórán kívüli tevékenységei) Szabó Magda a diákszínpadot, a kirándulásokat, 
a kertészkedést s a cserkészetet említi tanórán kívüli tevékenységül. Az írónQ már diákko-
rában az iskolaszínpadon gyakorlatot szerezhetett színészként, dramaturgként és rendezQ-
ként is. A kirándulások is emlékezetesek maradtak számára. Ez alkalommal szorosabb lett 
a kötQdés diák diák közt, és a tanár és diák között is személyesebb kapcsolat alakulhatott 
ki. Például egy ilyen alkalommal nyílt meg a diákjai elQtt a franciatanára, s kapott magya-
rázatot a diák arra, hogy a Dócziba nem illQ tanári magatartás mögött milyen élettapasztalat 
húzódik meg. Kiderült, hogy engedékeny, sok mindent elnézQ tanáruk hadnagyként milyen 
hQsiesen állt helyt az elsQ világháborúban. A református leányneveléshez hozzátartozott a 
fizikai munkára nevelés is. A lányok maguk m_velték az iskola konyhakertjét, lapátolták be 
a szenet a pincébe, vagy épp segítettek a mezQgazdasági munkákban. 

(Tanári példák) Szabó Magda a Dócziban megtapasztalt építQ jelleg_ és személyiséget 
romboló hatású tanári magatartást is. A lelki megalázás többféle eszközével is találkozott 
a Dócziban, melyek közül számosra vissza is emlékezik az írásaiban. Pl. a nem reálisan 
értékelt teljesítmény (a gimnázium alsó tagozatán a magyardolgozatait, a felsQ tagozaton 
a számtan és a természetismeret tudását értékelték alul). ElQfordult, hogy latinórán irri-
tálta a tanuló tudása a felkészületlenebb tanárt, ezért tanórákon sohasem szólította fel. 
Mindig megvárta, amíg más is jelentkezik, hogy Qt szólíthassa fel.

Az írónQ személyiségének kialakulásához jelentQs mértékben hozzájárult a szárnyaló lé-
lek szárnyainak drasztikus visszametszése. A református nevelés két pillérét – az Istenhez és 
a hazához való viszonyulását – érintette leginkább ez az alakítgatás. Az elQkészítQben (azaz 
még nincs 6 éves a gyermek!) a kislány, akit édesapja tanított bibliaismeretre, unatkozott. 
Úgy érezte, hogy a hitoktató kisasszonyok nem eléggé felkészültek. Közbeszólt olyankor 
is, amikor nem szólították, bekiabált a szövegükbe, a saját fantáziájára szabta a bibliai tör-
téneteket. A kis Magdolna azt is nehezményezte, hogy csak az Újszövetséget magyarázták, 
míg az Ószövetséget letagadták. P nem hallgatta el, hogy Dávid király a gyQztes csata 
után dalolva és pucéron, azaz anyaszült meztelenül ment Jeruzsálembe templomot építeni. 
A vénlány hitoktatók füle nem bírta el a bibliai ige tényleges valóságát egy gyermekecske 
szájából. Mindezek az engedetlenségek odavezettek, hogy „nyugtalanságkeltQ, református 
keresztyén leányhoz méltatlan magatartás” (Szabó Magda 2003, 105) miatt eltanácsolták 
az elQkészítQtQl. A gyermek szülei is megszégyenültek, nemcsak a gyermek, hiszen írás-
ban is és személyes látogatás alkalmával is értesítették a szülQket leányuk viselkedésérQl. 
A család közbeavatkozásának a következtében a gyermeknek csak a viselkedése változott 
meg, a gondolatait megtanulta nem kimondani. Megtanulta a „némaságot”, „a tiltakozás 
visszaszorítását”, „a valódi meggyQzQdése elhallgatását”, mivel édesapját szomorúnak, és 
megszégyenültnek látta. Az édesapjához f_zQdQ szeretet késztette engedelmességre. Ezután 
az eset után így vall az írónQ: „édes bizalom, az a hit, amit a magam bolond fantáziája su-
gárzott a szívemben, az állandó Krisztus-közelség elt_nt belQlem. Vallottam felekezetem 
hitbéli követelményét hiba nélkül, nem kommentáltam a hallottakat, nem kérdeztem soha 
többé semmit, csak elfogadtam, mint az egyszeregyet. A hittörténet megrendítQ poézise 
megmerevedett lecke lett számomra, érzelmi tartóoszlopait az illatos hölgyek és a szelíd 
lelkipásztor valamikori üdvözülésem érdekében elf_részelték. Korrekt felkészültség_, az 



64  ÁCS MARIANNA: „NON EST CURRENTIS...”

anyaszentegyház szabályai szerint élQ kálvinista lettem. Isten sose hagyott el, mint az illatos 
hölgyek, és nem vette rossz néven alaktalan bögre mivoltomat, apám halála után átvállalta 
funkcióit.” (Szabó Magda 2003, 108)

A másik ilyen eset, mely során a gyermeket a „nem megfelelQ hitbéli magatartása mi-
att” alázták meg, a gimnázium alsó tagozatán történt. Olyan fogalmazási feladatot kaptak 
a tanulók, melynek tárgyát Munkácsy Mihály „Ecce homo” c. képe adta. A festmény 
bármely figurája ábrázolható volt a fogalmazásban szabadon választható módon. Szabó 
Magda nem Jézust, nem Pilátust, nem Kajafást, és nem is Máriát választotta, hanem a 
kép elQterében figyelQ kutya benyomásait rögzítette. Ez olyan felháborodást szült, hogy a 
tanára összetépte a dolgozatát, s azt mondta, hogy megsértette Jézust az írásával. A gyer-
mek pedig nem értette, hogy milyen b_nt követett el, hiszen a megtekintett kép bármely 
alakját ábrázolni lehetett a megadott feladat szerint. A tanárnQ úgy fogta fel a fogalmazást, 
hogy a diák az iskolai nevelést csúfolja ki ez írásával. Sem a hittani elQkészítQ oktatói, a 
Für Elise Móré tanárnQje, azaz Sipos tanárnQ (Szabó Magda 1980, 542–543) nem tudta 
értékelni a másként gondolkodó gyermeket. A többitQl eltérQ viselkedésben lázadást lá-
tott. SQt mindkét esetben úgy érezték a nevelQk, hogy sérült a gyermek Jézusba vetett hite. 
Pk vétettek Jézus egyik legfontosabb tanítása ellen, azaz hogy nem szeretettel fordultak a 
különc tanítványuk felé. Prekoncepciójuk sérülését úgy értelmezték, mintha Qket magukat 
érte volna sértés. Rosszat feltételeztek ahelyett, hogy a jót keresték volna, azaz észrevet-
ték volna a tehetséget. Az efféle tanári magatartás mögött többféle ok húzódhatott, melyet 
az írónQ is fejtegetett írásaiban: magánéleti kudarc (pl. gyermektelenség, társtalanság) és 
felkészültségbeli hiányosság. A besz_kült látásmódú tanári viselkedést „Móré tanárnQ”, 
azaz Sipos tanárnQ az alsó gimnázium 4 évének magyartanára példázza. Ezt erQsíti meg 
az a kijelentése is, amit az írónQ édesanyjának mondott: tanulónak „Itt nem lehet csak 
egyféleképpen kifejeznie magát”, lehetQleg úgy, ahogy a tanárnQ gondolta. 

A hazafiatlanság vádja is megérintette a diáklány Szabó Magdát. Nem szerette a cserkész-
foglalkozásokat: „átkozódva viseltem azt a rémes kalapot, átkozódva voltam cserkész is. Soha 
nem tudtam megérteni, miért jó a hazának az, ha én bogokat tudok kötni spárgából.” – vallotta. 
(Aczél 1997, 78) Számára a cserkészet sportot és alapfokú háziasszonyképzést jelentett. P 
sem kézimunkázni nem tudott, sem énekelni, és eltiltották rossz egészsége miatt a tornától is. 
Mikor felmentését kérte a foglalkozások alól, a cserkészparancsnok – akinek a szívügye volt 
az ország elszakadt területeinek a visszacsatolása, hiszen az Q családja is a trianoni határokon 
kívül rekedt, és aki a természetismeret és matematika tanára is volt – nem tartóztatta, de ettQl 
kezdve üldözte a diákot. „Gyerek ilyen drága árat ritkán fizetett az igazmondásáért: _zött ez a 
tanárnQm, amíg csak hatalma volt rajtam” – írja. (Aczél 1997, 78) Megszégyenítette csúfoló 
verssel az osztály elQtt, és soha nem értékelte a matematikatudását reálisan. Bosszúja érett-
ségiig kísérte. A pedagógus ott követte el a legfQbb hibát, hogy – saját érzelmei miatt – nem 
ásott a gyermek lelkének mélyére. Nem magyarázta el, hogy az akkori Magyarországon a 
cserkészet beletartozik a Trianon utáni politikába. Nem is akarta megtudni, hogy milyen okok 
késztették a kislányt felmentésének kérésére. Így észrevétlen maradt elQtte, hogy a gyermek 
szívében mély hazaszeretet lakozik. Nem találta a kulcsot, nem tudta a „saját szekerébe fogni” 
e tehetséges tanulót, s így nem tudta kamatoztatni annak adottságait sem. Átírathatta volna a 
cserkész himnusz szövegét, színdarabot rendeztethetett volna vele a hazáról stb. A tanárnQ 
nem értette, hogy nyerhette meg a „kutyás Szabó” azt a fogalmazás versenyfeladatot, melyet 
a minisztérium az összes középiskolásnak kiírt, s melynek az volt a címe, hogy „Mit tehet a 
magyar nQ Trianon után a magyar társadalomért?” 

A szexualitáshoz kapcsolódik két szintén negatív tanári magatartás életre való tapasztalata. 
„Ezekben az években a szexuális élet kérdéseirQl nemhogy egyházi neveléssel foglalkozó 
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protestáns iskolában nem eshetett szó, de Tóth Tihamér26 és tanítványai kivételével hallgatott 
a magyar társadalom is.” (Szabó Magda 2003, 117) A Dócziban tabunak számított minden, 
ami a szexualitáshoz kapcsolódott. A lányoknak tilos volt a tükör használata, mert abból „az 
ördög néz vissza, férfit akkor sem szabad észrevenni, pláne megbámulni, ha kilenc tollbokré-
tája van”, filmszínész képeket se gy_jthettek, metszett képet sem. A szexualitás elfojtásának 
egyik esete a tornatanárhoz kapcsolódott, aki diakonisszaként folyton szidta a lányokat. Azt 
kiabálta szüntelenül, hogy pazarolnak (a parázna szó helyett használta, melyet tilos volt kiej-
teni). Úgy rendelkezett, hogy a lányoknak harisnyában és bokáig érQ klottnadrágban kellett 
végezni a tornagyakorlatokat babzsákkal és buzogánnyal. A másik esetben a tanítványaitól 
megrettenQ, a problémát észlelQ, de inkább elhallgató, arról tudomást nem vevQ romboló ta-
nári magatartás tapasztalatát írja meg az írónQ visszaemlékezéseiben. Egyes lányok esetében 
a „szeretkezés nem sejtett igénye átalakult koraérett testeikben brutalitássá”. (Szabó Magda 
2003, 118) Gidipacalozásnak elnevezett kegyetlenkedésük megkeserítette az intézménybe 
kerülQ kisgyermekek életét. Gidipacal volt minden elsQs, másodikos elemista. A nagylányok 
játékának az volt a lényege, hogy körbevették áldozatukat, a gidipacalt, s verbálisan meg-
alázták, megverték. Menekülni nem lehetett a nagyok gy_r_jébQl. A kisgyermekek végül már 
fuldokoltak a zokogástól, akinek volt záloga (táska, zsebkendQ, zsebpénz stb.) mind odaadta. 
(Szabó Magda 2003, 118) Az udvari foglakozásokat felügyelQ nevelQk jól látták, hogy mi 
folyik elQttük, de a nagylányok reakciójától való félelem miatt nem avatkoztak be e testi-lelki 
kínzásba. Természetesen a Dócziban nem t_rték el sem a tornatanár túlkapásait, sem a nagy-
lányok kegyetlenkedéseit. Mikor fény derült e szélsQséges viselkedésre, eltanácsolták mind a 
tanárokat, mind a gidipacalozásban élenjáró diákokat.

A fent említett eseteken túl a tanári hivatás kiemelkedQ példáival is találkozhatunk a visz-
szaemlékezésekben. A gimnázium felsQ tagozatában már olyan tanárok tanították az írónQt, 
akikre szeretettel és megbecsüléssel emlékezett, akik felkészültek voltak, nagy m_veltség-
gel, szakmai és pedagógiai tudással is rendelkeztek. Haláláig elsQ mesterének érezte Szondy 
Györgyöt (Aczél 1997, 168) (a Für Elise Korondyját), aki már a „kutyás fogalmazás” olva-
sásakor rájött, hogy a nem mindennapi szemlélet mögött tehetség rejlik, amit pallérozni kell. 
„…hitt bennem. Már akkor írónak nevelt, amikor nekem még eszem ágában sem volt ezt az 
utat választani.” – írja a természettanáráról Szabó Magda. (Aczél 1997, 49) Olvasmánylistát 
készített, melybQl hétrQl hétre beszámoltatta a diákot, kijavította írásait, új szemléletre nevel-
te. Vigyázta, óvta, védte tehetséges tanítványát sz_k látókör_ kollégáitól. Oly módon segítette 
íróvá válásában, hogy irgalmatlan követelményt támasztott elé. „Rengeteget beszélgettünk, 
soha, tizenegyéves koromban sem úgy szólt hozzám, mint egy gyerekhez, hanem mintha egy-
korúak s azonos képzettség_ek vagy jelentQség_ek volnánk” – írta. (Szabó Magda 1980, 498) 
Ki kell emelnünk a magyartanárát is, a Für Elise Kibédy tanár urát, akirQl úgy nyilatkozott, 
hogy „tanítványának lenni mámor” (Szabó Magda 2003, 188), tQle élmény volt magyart és 
németet tanulni. Az Q módszere az volt, hogy „maximálisan kell adagolni és visszakívánni az 
anyagot, akkor aki bírja, kínjában sejtjeibe építi, a többi, aki nem valamennyit így is csak nyel 
belQle…”. (Szabó Magda 2003, 185) Az Q tanári gyakorlatából a következetes számonkérésre 
emlékezett Szabó Magda. Nem lehet nem megemlíteni az Abigél emberséges „König tanár 
urát”, MöszjQt azaz Förstler tanár urat, aki elütött az iskolai mércétQl. Óráin fegyelmezetleneb-
bek, pimaszabbak voltak a tanulók. Képtelen volt indulatba jönni, se fegyelmezni, se büntetni 
nem tudott. Jó volt, gyöngéd, udvarias. Mindig szeretettel, megértéssel karolta fel a tanítvá-
nyait. Az írónQ többször is beszámol e tanárának emberi nagyságáról, megemlítve annak elsQ 
világháborúban betöltött szerepét. MöszjQ látott annyi fájdalmat, átélt annyi véres eseményt, 
hogy tudta, az 1930-as években folyik a felkészülés egy újabb és véresebb háborúra. Érezte, 
tudta, ezért kímélte diákjait: „…ha az illetQ tudott, gratulált a felelQnek, ha nem, sajnálkozva 
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vigasztalta szegényt…” (Szabó Magda 2003, 233) Bartók és Kodály tanítványáról, a Horváth 
tanár úrról (Für Elise-ben Rácz tanár úr) is nagy tisztelettel emlékezett meg az írónQ. A tehet-
séget kibontakoztatni képes tanár német kórusm_vek fordításával bízta meg tanítványát, alsós 
gimnazista korában pedig lektorálnia kellett a tanár úr tankönyvét. (Aczél 1997, 130) Az Q 
nevelési gyakorlatában is megtalálható a szigor. Ha kellett, a „legnagyobb lelki nyugalommal 
a sarokba kergetett” – írja az írónQ. (Szabó Magda 1980, 233) Beér nagytisztelet_ úr tanítását 
is megörökítette Szabó Magda a Für Elise-ben: „…ha baj van, sosem embert kérdezz, mindig 
csak Istent, az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekedben késik a válasszal.” 
(Szabó Magda 2003, 148) Nánay tanár úr „…azzal tisztelte meg legjobb tanítványait, hogy ha-
vonta egyszer katedrára engedte Qket, megadva elQre a tanítandó módszeres egységét, rábízva 
a kiválasztottra a felkészülés módját”. Szabó Magda számára az elsQ megtartott latinóra életre 
szóló elhatározást eredményezett. ErrQl így vall az írónQ: „Az óraadás perceiben megéreztem, 
ha jól végzem a munkát a katedrán, akkor minden tanórán történni fog valami, ami befolyásol, 
befolyásolhat egy közösséget, valahogy ráéreztem a pedagógia igazi lényegére, ami valahol 
furcsa módon nincs távol a színháztól – ha a színház, illetve a színm_ m_faja magaslatán 
áll…” (Aczél 1997, 188)

A különbözQ tanáregyéniségek dacára a tantestület egységes volt. Az igazgatónQ „okos 
építkezéssel tette egységessé a többféle hátter_, származású és képzettség_ nevelQtestületet”. 
(Szabó Magda 2003, 142) Egységesek voltak abban, hogy könyörtelenül büntettek, ha mu-
lasztáson érték a tanulót. Maximalisták voltak és felkészültek. A tantestület tagjainak is be 
kellett tartania a viselkedési normát, melyet az anyaszentegyház szabott meg. Mikor Szabó 
Magda visszakerült segédtanárként az egyetem elvégzése után a Dócziba, az igazgató megrót-
ta azért, mert a szoknyájának a hossza a Dóczi elvárásainál rövidebb volt. (Szurmainé 2007, 
21) A magánéletébe is közbeavatkoztak „védve erkölcseit”. ErrQl így emlékezik: „Akadt 
iskolánk fenntartó Testületében olyan, aki számon kérte tQlem, miért járok moziba egy kato-
likus orvossal, rossz vért szül, hogy együtt látnak bennünket.” (Aczél 1997, 38–39) Verseit is 
titkolnia kellett, mert nem illeszkedett a Dóczi által közvetített kánonba. E fajta megszorítá-
sokat Szabó Magda már olyan nehezen viselte a szabad egyetemi évek után, hogy két év után 
otthagyta a Dóczit és HódmezQvásárhelyen folytatta tanári hivatását.

Az írónQ mindig szeretettel és hálával emlékezett meg a híres Dócziról, kihangsúlyozta 
annak hatását a jellembeli fejlQdésére. „Nagyon szerettem ebbe az iskolába járni”, „há-
lás vagyok a régi iskolámnak” – írta és nyilatkozta többször is. (Szurmainé 2007, 19, ill. 
Aczél 1997, 250, 286, 270) „Ott szoktattak olyan önfegyelemre, hogy hallgatni tudtam, 
és sok mindent elviselni a nehéz években.” (Aczél 1997, 208) A konfirmáció idejére már 
hozzáedzQdött a csaknem katonás magatartáshoz, megtanulta lázadás és mérlegelés nél-
kül elfogadni, amit a nevelQk kívántak (Szabó Magda 2003, 182) „mert fegyelemre taní-
tott, mert leszoktatott a nyafogásról”. (Aczél 1997, 250)

A Dóczinak köszönhette, hogy a t_rQképessége megfelelQ lett (Aczél 1997, 286), hogy 
„a felelQsségérzetet felébresztették” benne. (Aczél 1997, 270) A Dóczitól sorstársakat, 
barátokat kapott. A „közös atmoszféranyomás szorosan egymáshoz préselte az osztá-
lyokat, akik azután sem veszítették egymást szem elQl, hogy befejezték tanulmányai-
kat”. (Szurmainé 2007, 19) A Dóczi szigorú követelményrendszere következetes tanári 
magatartással párosulva egy rendkívül felkészült, nagy munkabírású és rendíthetetlen 
istenhittel bíró növendéket bocsátott ki a falai közül. „Majdnem mindenki Kossuth-
díjas, vagy állami díjas közülünk” – írja a visszaemlékezéseiben az írónQ. (Szurmainé 
2007, 19) A Dóczi szilárd erkölcs_, hazaszeretQ diákokat nevelt. Akár fizikai munkát 
is vállaltak, mintsem meggyQzQdésüknek vagy a nemzet érdekeinek árulói legyenek. 
Megvásárolhatatlan jellemükkel állták az 50-es évek megpróbáltatásit is. A Dóczi az az 



ÁCS MARIANNA: „NON EST CURRENTIS...” 67

iskola, „ahonnan nem disszidáltak” (Szurmainé 2007, 19), s ahonnan kikerülQ diákok nem 
szedtek idegcsillapítókat vagy nem lettek öngyilkosok. Az intézmény falai közt megesett 
megaláztatásokat az írónQ szükségesnek érezte, mivel megedzette Qt az életre. A gimná-
zium alsó tagozatán ellene elkövetett igazságtalanságokból, mint például a magyarórán 
való mellQzöttségébQl is táplálkozott. Az „élmény” az 50-es években visszatért, mikor 
külföldön már régen ismerték, de a párt és a marxista irodalomkritika még mindig azt 
játszotta, hogy nem is létezik. (Szabó Magda 2003, 167) A Dóczinak köszönhetQen a di-
ákok magatartásába „beleégett” a rendíthetetlen istenhit – hitük rendszeres gyakorlásával 
– és egyfajta emberi attit_d, mely szerint „a különbség az emberek között csak erkölcsi 
és szellemi képességeik foka szerint tehetQ”. (Szabó Magda 1980, 538) 

Dóczi Gedeon intézete elvégezte a feladatát: a diákot arra készítette fel, ami nem égi mása, 
de valódi modellje az életnek, mert az élet rossz, kegyetlen, igazságtalan, mégis kötelessé-
günk, hogy jót, irgalmasságot és igazságtételt valósítsunk meg benne. (Szabó Magda, 2008: 8) 

(Összegzés) Szabó Magda a Horthy-korszakban nevelkedett. Pukánszky Béla a korszakról 
így ír: „Trianon után a konzervativizmus idQszaka következett be Magyarországon, és rá-
nyomta bélyegét a közgondolkodásra és ezen belül a nQmozgalmakra is.” A korszakban a 
„neobiedermeier” stílusirányzat jött divatba – „amely a hatalom elfogadása, a moralizáló 
vallásosság, a családi élet kultusza és az érzelmesség” jellemzett. (Pukánszky 2006, 152) E 
korszellem hatotta át az írónQ gyermekkorát. Ám hogy képes volt e korszellembQl fakadó 
visszásságok felismerésére, azt jelentQs részt a széles m_veltséggel rendelkezQ szüleinek és 
kiváló pedagógusoknak köszönhette. Édesanyja – bár kivételes tehetséggel zongorázott és írt, 
tanítónQi képesítést is szerzett, és lány korában tanított néhány évig – alávetette magát a kor-
szak társadalmi elvárásának, mely szerint a kenyérkeresQ férj mellett feleségként, anyaként a 
családi élet harmóniáját Qrizze. Olyan korszak volt ez, amelyben a magas társadalmi presz-
tízs_ hivatalnokállás nem járt együtt a megfelelQ anyagi bérezéssel. Ahol az apa, Szabó Elek 
jogi végzettség_, árvaszéki ülnökként olyan keveset keresett, hogy a család a szegénységgel 
küszködve élt. S bár szükség lett volna két kenyérkeresQre is, a család szégyenként élte volna 
meg, ha az anya munkába áll. Szabó Elekné Jablonczay Lenke bár kénytelen a Horthy-korszak 
nQideáljának szerepében élni, lelke mélyén független, emancipált nQ sorsára vágyott. Az apa 
– a nagyapa és a nagybácsi rosszalló megjegyzéseinek ellenére – latinul társalgott kisgyer-
mekkorú leányával. Az apa tehát nem osztotta korának azt a véleményét, mely szerint a latin 
nyelv m_velése a férfiak kiváltsága volna.27 A szülQk gyermeküknek nem szántak hagyomá-
nyos nQi sorsot. Modern nQt neveltek, aki tudatosan választott olyan hivatást, amelynek révén 
biztosítani tudta önálló megélhetését. A modernség elfogadása a szülQk részérQl nem jelenti a 
keresztény tanításokkal való szembefordulást. SQt, az apa törekszik a moralizáló vallásosság 
helyett a gyermekben megfogant hit kibontására a Sola Fide, Sola Christus, Sola Scriptura, 
Sola Gratia, Soli Deo Gloria elvek mentén. Ízig-vérig protestáns szellemet nevel, melyben 
partner a híres leánynevelQ intézmény, a Dóczi is. Szabó Magda Isten – haza – embertárs 
háromszögében tevékenykedQ emberré nQ fel. Hite megingathatatlan. Kivételes feladatot kap 
Isten kegyelmébQl: íróként kell szolgálnia Istent, hazáját, embertársait. Nem szalad el a felis-
mert életfeladat elQl, errQl így vall: „és körötted gy_rQdik az élet, mit csinálsz? Félrevonulsz? 
Amikor az ország a maga különféle testületeinek szavával azt mondja neked, hogy segíts gon-
dolkodni, akkor nem tudok elfutni. Akkor leteszem azt, ami éppen a kezemben van.” (Aczél 
1997, 277) Szabad akarattal bíró, de a predesztináció elvét elfogadó kálvinista szellemmé érik, 
amirQl így nyilatkozik: „Isten döntött helyettem, sohasem sikerült semmi, amit én álmodtam 
meg magamnak, csak a házasságom, minden egyebet az Isten fordított más irányba.” (Aczél 
1997, 328) „Bár kormányozni nem kormányozom a dolgokat, emberi példámmal, lelkiisme-
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retem szerint, mégiscsak formálom valamennyire.” (Aczél 1997, 247) „Nem hiszem, hogy 
Isten állandóan téged néz az égbQl és mindig megsúgja neked, hogy mit csinálj. De adott 
neked egy gondolkodó elmét, amivel fel kell ismerned, mi a teendQd.” (Aczél 1997, 318) 
A kálvinista embereszménnyé, küldetéses emberré válik. Feladatát, küldetését olyan bátran 
végzi – vérzivataros idQkben is helytállva –, mint egy reformátor prédikátorQse a 16. század-
ból. Nem hajlítható: „Én nem vagyok alakítható.” (Aczél 1997, 213) Nem gyáva: „Én álltam, 
nem voltam gyáva soha, semmiben. Most már nem is szándékozom azzá lenni. Lettem, aki 
vagyok.” – vallja. (Aczél 1997, 321) Írásaiból, nyilatkozataiból süt a saját felnQttségének a vál-
lalása és ezzel együtt járó felelQsségtudata. ErQs kritikai szellem párosul a meg nem alkuvás-
sal. A megszállottság jegyeit mutató szigorú munkaetika és küldetéstudat jellemzi. Kitartása 
példaérték_: „Hogy én valamit abbahagyjak…?! Ahhoz túlságosan protestáns, túlságosan 
makacs és túlságosan abigéli morálú vagyok, hogy amit valaha elkezdtem, ne érezném illet-
lenségnek abbahagyni. Tehát mindent végigcsinálok…” – nyilatkozza. (Aczél 1997, 320) Tesz 
mindazért, amiben hisz. „Hiszek – írja, nyilatkozza – abban, hogy minden alkotónak minden 
alkotásával elQrébb kell vinni a világot.” (Aczél 1997, 30) „Hiszek az emberben is, amelyik 
irtózatosan rossz és irtózatosan jó, mint minden az életben. Tudod olyan az ember, mint az 
atombomba. Nézd meg, hogy mi a funkciója, és funkciójában döntsd el az értékét! Mert lehet 
vele melegíteni, és lehet vele ölni.” (Aczél 1997, 277) Hiszi, hogy „Krisztust meg lehet ta-
gadni, de letagadni nem, a tízparancsolat megtartása megmentett volna az én életemben már 
szemmel kísérhetett két nemzedéket is attól, hogy az egyesíthetQ világ gondolatából a járulé-
kosat vegye át, a szabadossá züllött életet, szecessziósan vadszín_, kábítószeres, perspektívát 
nem keresQ, megoldáson alig t_nQdQ egyen falanszterlakók közösségét, moráltalan morálját és 
olcsó hamburgeri szint_ kellékeit. Én hiszek a hitben, amelynek sok neve és megfogalmazása 
van.” (Aczél 1997, 331) 

Szabó Magda életútja a 21. század nemzedékének arra példa, hogyan lehet a cselekvQ 
keresztyén hitelvek gyakorlásával modern, emancipált nQi sorsot megélni. 
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JEGYZETEK

1 Több hazai és nemzetközi díj birtokosa. 
Regényeit lefordították több mint 40 nyelvre. 
Népszer_ségéhez a regényein kívül a színda-
rabjai és a regények alapján készült filmek is 
hozzájárultak. 

2 A tiszántúli egyházkerület püspöke (1986–1997) 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/286.html 
Letöltés ideje: 2012. 09. 12.

3 Reményik Sándor: Levél a györgyfalvi 
leánykonferenciáról. 

4 http://goo.gl/dpEFg (Letöltés ideje: 2012. 09.12.)
5 1985-tQl öt éven át a Tiszántúli Református 

Egyházkerület fQgondnoka és zsinati világi al-
elnöke. 1993-ban a Debreceni Református 
Teológiai Akadémia díszdoktorává avatta. Forrás: 
http://www.pim.hu/object.60A209D4-4AD3-
4BBA-A418-4221B5DA8FA9.ivy Letöltés ideje: 
2012. 09. 27.

6 Z. Varga Zoltán: Az önéletírás-kutatások né-
hány elméleti kérdése. Helikon, 2002/3. sz. p. 
247–257.

7 Uo. 252.
8 Jean Calvin (1509–1564), a francia Svájc refor-

mációjának a vezéralakja, a református egyház 
alapítója. (Gecse 1983, 138) 

9 Jean Calvin: Istitutio Christianae religionis azaz 
„A keresztény vallás rendszere”, (1536).

10 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere. II. 
könyv, 3. fejezet, 5. rész. Bp., Magyar Református 
Egyház, 1995. p. 275.

11 A reformátorok hite szerint a keresztyén élet és 
hit gyakorlásában a következQ alapelveket kell 
követni: Sola Scriptura (egyedül a Szentírás); 
Sola Fide (egyedül hit által); Sola Gratia (egye-
dül kegyelembQl); Solus Christus (egyedül 
Krisztus által); Soli Deo Gloria (egyedül Istené 
a dicsQség). A reformáció alaptétele a Sola Fide 
azaz egyedül a Krisztusban való hit által lehet 
üdvözülni. A Biblia Istennek egyedüli szava, 
a keresztyén tanítás egyedüli forrása, Isten 
eszköze, mellyel felfedi önmagát Krisztuson 
keresztül az emberiség megváltásának érde-
kében. (Sola Scriptura) Hit általi üdvözülés 
egyedül Isten kegyelemébQl azaz Sola Gratia 
lehetséges. A megváltás Krisztus által, azaz 
Solus Christus történik, a b_nbocsánat Krisztus 
megbocsátó kegyelmébe vetett hit által tör-
ténik, ezért nem szükséges a szentek, a pa-
pok közbenjárása. A megváltás kizárólag Isten 
akarata és tette által megy végbe – Krisztus 
kereszthalála a mi b_neinkért is az P munkája 
–, ezért a dicsQség egyedül az Istené, azaz Soli 
Deo Gloria. Isten a hitünket a Jézusnak minket 
megváltó kereszthalálában a Szentlélek által 
hozza létre a szívünkben. Kálvin az Istitutio 
Christianae religionis cím_ m_vében megerQ-
síti ezeket a tételeket.

12 Budenz József (1836–1892), nyelvész, az MTA 
tagja. A magyar nyelvtudomány finnugor iskolá-
jának megalapítója. (Markó 2001, 965)

13 Az emlékoszlop felirata: De Ruyter Mihály hol-
land tengernagy, a szabadító. 1676 febr. 11. 
Az emlékm_vet özvegy Hegyi Mihályné költ-
ségén emelték, a protestánsok által „gyászév-
tizedként” emlegetett ellenreformációs üldözés 
idején, 1675-ben hitükért gályarabságra hurcolt 
protestáns lelkészek emlékére. A kétszáz éves év-
fordulón avatták az obeliszket. II. János Pál pápa 
1991-es látogatásakor a vallási megbékélés je-
gyében koszorút helyezett el az emlékoszlopnál. 
Forrás: http://szoborlap.hu/2953_galyarabok_
emlekoszlopa_debrecen_gerenday_bela_1876.
html Letöltés: 2012. 10. 02.

14 1949-ben megkapta a Baumgarten-díjat, de még 
azon a napon visszavonták tQle és állásából is el-
bocsátották; 1949-tQl 1958-ig nem publikálhatott. 
Forrás: http://www.pim.hu/object.60A209D4-
4AD3-4BBA-A418-4221B5DA8FA9. ivy 

Letöltés ideje: 2012. 09. 27.
15 „A gályarab leszármazottja (ó, hogy szégyelltem 

gyerekkoromban ezt, ha tehettem volna, letaga-
dom!) nem vállalta dédapja ideológiáját, nem 
is volt olyan bátor, mint a hajdani pap, hosszú 
lelkitusa után katolizált, a ahogy a neofitáknál 
már történni szokott, buzgóbb pápista lett, mint 
azok, akik keresztelésüktQl abban a hitben nevel-
kedtek...” (Szabó Magda 2005, 86)

16 Gacsáry Emma.
17 Jablonczay Lenke, Jablonczay Piroska, 

Jablonczay Irén.
18 Jablonczay József, Jablonczay JenQ.
19 Róm 10,17.
20 475. ének.
21 81. zsoltár.
22 A Debreceni Református Egyház elöljárósága 

1830-ban határozatban állapítja meg egy le-
ánynevelQ intézet felállításának szükségessé-
gét: „Városunk kebelében is más pallérozott 
városok példájára, egy olyan leánynevelQ intézet 
állíttassék fel, a nevendék és alsóbb oskolá-
kat végzett leánygyermekek a rendes asszo-
nyi munkákon kívül, melyeknek tudását a jelen 
korszak uralkodó ízlése, szüksége a leányoktól 
megkívánja, muzsikát, rajzot, táncot és némely 
más, nemökhöz alkalmaztatott, a társaságos életre 
szükséges tudományokat is tanuljanak, fQképpen 
pedig rendeltetésüknek helyes esmeretére, ú. m.: 
egy h_séges és kellemetes házastárs, jó és serény 
gazdaasszony kötelességére oktatódjanak.” Az 
intézményben – fQképp német nyelven – 1838-tól 
1842-ig folyt református leánynevelés Steinacker 
Gusztáv evangélikus lelkész irányításával. 1842-
ben a konzisztórium úgy határozott, hogy felsQbb 
leányiskolává kell alakítani az intézetet, „ahol a 
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növendékeknek a mindennapi életre szükséges 
tudományok magyar nyelven tanítassanak... és 
ahol a növendékek valóságos, nem pedig a fe-
lületes m_veltség kútfejeit magokévá tévén, és 
mind a csinos, mind a szükséges asszonyi mun-
kában oktatást nyervén, a gazdaasszonykodásba 
és az okos háztartás tudományába bevezettes-
senek...” Az intézet újjáalapítására csak 1859 
novemberében került sor 30 növendékkel. Mind 
az 1838-as, mind az 1859-es intézet alsóbb 
iskolára épülQ továbbképzQ intézet volt, az el-
sQ egy évfolyamú, a második két évfolyamú. 
1874-ig m_ködött ilyen keretek között Valkó 
Károlyné Kolber Mária vezetésével. Ebben az 
évben hívta meg az iskola Dóczy Gedeont az 
intézmény élére. Ekkor épül ki az intézmény 
nyolc évfolyamúvá (négyosztályú elemi iskola 
és négyosztályú felsQ leányiskola). Általános 
m_veltséget ad ez az intézmény is, külön figyel-
met fordítva a zene, a tánc, az idegen nyelvek 
ismeretének a tanítására. 1882-ben varróiskolát, 
1890-es években „nQi kereskedelmi iskolát” in-
dítanak a nyolc osztály mellett. MindkettQ rövid 
élet_ volt. 1899-tQl indul meg az intézményben a 
tanítóképzés. 1908-ban Dóczy Gedeon nyugdíjba 
vonulásával különválik a FelsQ leányiskola és 
a TanítóképzQ. Az elQbbi élére Koncz Aurélné 
Karácson Ottilia kerül, míg a tanítóképzQt Nagy 
Gyula, református lelkész vezeti. 1913–14-ben 
a felsQ leányiskola négy osztálya fölé szervezik 
a négyosztályos leánygimnáziumot. 1917-ben a 
felsQbb leányiskola megsz_nik, és a régi leány-
iskolából nyolcosztályú leány-középiskola lesz, 
„nyilvánosságát és érettségi vizsgálatának jogát 
a 195, 629 – 1921. sz. vallás – és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet biztosítja”. Az elsQ érettségi 
vizsgát 1916–17. tanévben tartotta. 1916-tól a 
tanítóképzQ és a leány-középiskola mellett kiépül 
a polgári leányiskola. 1936-tól dr. Papp Ferenc a 
Dóczi igazgatója. 1942-ben a Dóczi tagozatai: a 
régi épületben m_ködQ elemi és polgári leány-
iskola, és az 1928–29-ben átadott új épületben 
m_ködQ tanítóképzQ intézet és leánygimnázium. 
In: A Debreczeni Református Dóczi LeáynevelQ 
Intézet Gimnáziumának Évkönyve az 1942-43-as 
iskolai évrQl. Szerk.: Dr. Papp Ferenc, p. 1–5.

23 A metaforaelemzés módszerét a neveléstudo-
mány is alkalmazza (Vámos 2001 és 2003). „A 
metafora (görög ‚átvitel’) összevont hasonlat, 
két dolog vagy fogalom tartalmi, hangulati kap-
csolatán alapuló szókép. Két szerkezeti elme 
van, a kifejezQ (azonosító) és a kifejezett (azo-
nosított). Más megfogalmazásban: szimbolizáló 
és szimbolizált vagy hordozó (vehicle) és szim-
bolizált (tenor), jelölQ és jelölt, esetleg fQalany 
és másodlagos alany. A metaforát általában a 
mélyebb értelem és a bonyolultság különbözteti 
meg a hasonlattól, amely nyílt összehasonlítás 

(sétáltam, mint felhQ), s összetettsége a meto-
nímiától, mivel ez utóbbi csak egy részt vesz 
alapul (az iskola kirándulni ment=tk. a tanulók 
és tanáraik). In: Vámos Ágnes (2003): Metafora a 
pedagógiában. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK 
Neveléstudományi Intézet, Budapest. (10–11. 
oldal) 

 „A metafora tudományos kutatásban való felhasz-
nálásához elfogadtuk, hogy a megismerés során a 
metafora megelQz(het)i a fogalomalkotást, s hogy 
a metafora tudati kialakításában nagy szerepet 
játszanak a még tudatossá nem vált élmények. 
Azaz, hogy a láthatatlan, a kimondhatatlan je-
lölésére is képes, s hogy a metaforizálás a mély 
rétegekbe történQ leszállást, majd az ott tapasztal-
takkal a felsQ szintre való visszatérést jelenti. (A 
metafora, a nyelv és a pedagógusi gondolkodás 
kapcsolatáról lásd bQvebben: Vámos 2001.) E 
kérdések a fogalmi gondolkodás, a fogalmi hie-
rarchia, a kategorizáció, a kognitív pszichológia, 
pedagógia és nyelvészet álláspontjaiból vezethe-
tQk le, s ezek a metafora- és jelentéselemzés alap-
jai. (Csapó 1992; E. Szabó 1996; Kövecses 1998; 
Pléh 1998; Laki 1999) A metaforákkal küldött 
üzenetek tehát értelmezhetQk és elemezhetQk. In: 
Vámos Ágnes (2001): A metafora felhasználása a 
pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. 
Magyar Pedagógia, 101. évf. 1. szám. p. 86–87. 

24 Mitológiai enciklopédia I. (Szerk.: Sz. A. 
Tokarev) Gondolat, Bp., 1988. p. 63–63.

25 Kálvin egyfelQl nagy hatású prédikátor, teológus, 
egyházi vezetQ, iskolai felügyelQ volt, akinek 
Genf és a világ sokat köszönhet: a kálvinista 
hittételek megfogalmazásán túl a mérsékelt ka-
matgazdálkodás, iskolák alapítása, az irodalmi 
francia nyelv kialakítása, kórházak, szegényhá-
zak, árvaházak létesítése, a szegénység elleni 
küzdelem kapcsolható személyéhez. Ugyanakkor 
zsarnokian viselkedett, olyan intézkedéseket is 
hozatott, ami alapján sokan nem szívesen éltek 
volna ebben a városban. Merev erkölcsi szabá-
lyokat vezetett be, megtiltotta a káromkodást, a 
szerencsejátékot, a paráználkodást, a tánc min-
denféle formáját, bezáratta a kocsmákat. Elítélték 
azokat, akik nem vettek részt az istentiszteleten. 
A házasságtörést, homoszexualitást akár halállal 
is büntethették. 1538-ban szigorú intézkedései 
miatt el kellett hagynia a várost, ám 3 év múlva 
a genfiek könyörögve hívták vissza. http://www.
mult-kor.hu/20090709_a_zsarnoki_hajlamu_
predikator_500_eve_szuletett_kalvin_janos 
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ABC15363/15958.htm

27 „A harmincas évek klasszikus gimnáziumi kép-
zésében a leányok kisebb mértékben vettek részt, 
mint a fiúk.” (Pukánszky 2006, 165)


