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"kás; kegyelmed vétett mind a kettő. ellen., mert v,~sel~tet ~ozott a. vá
-l'osba, mely a szeméremmel. ellenkez~k, s lde~en, ??rt ad ran,~ tulajdon, 
hazánkban. A mi asszonyamk keblenek feherseset nem: aze1.' ter~,m.te 
Isten, hogy azzal kérkedjenek, ha~em .hogy a~alatt Df;tl!sa1kat 01'lz,
aessék. Van minekünk becsületes Dlseletunk, aktknek modJa van hozz~, 

' kitűzheti gyöngysorokkal; himet varrhat rá skófiuf!1-mal, me~rak~at~a 
Brany, ezüst sújtással két oldal~:a; úri, hölgye~, feJedele,m n?~ Dlsehk 
. azt· nézze meO bár keoyelmed onagysaga Lorantfy Susana feJedelem~ 
ass;ony képé/'a rámáb~n. Nem találja-e, hogy ősi viseletünk fej~delmt 
tekintetet ád neki? Micsoda ördög sugallja azt az asszony nepnek, 
.hogy idegen után kapkodjon? Nem kegyelmed a bűnös, hanem, ~z a~~
.szonyok. Ismerern ezt a nációt. Mindig az idegenen kap1~ak , s. z.;J erkol
csöket ioyekeznek hozni a közönségbe. De tapasztaLnI 'fogJa k, ,,1~9Y 
mi ez ig~ekezetet meg fogjuk tudni törni. Kegyelm~d e b?101}dsagae1:t 
}izet a városi betegek házának tizenkét magyar, formtot b.~rsa~ul; ie~
nya, minthogy még hajadon, nehogy a bÜ'!-tetesb~n" .bec,suletene~ ki:!'-
ráf vallja, arra ítéltetik, hogy egy eszte,!-delg a sZ,ulm hazat e!haö}Jma 
ne legyen szabad. Felesége azonban. harom va,sama,! ,egymasutan: a 
templomajtóban eklézsiát fog köveim azon bolrankozaseri, m~l.~et Im~ 
okozott. Fizethet kegyelmed, .s azzal mehet Istennek szent hzreDel ... 

(Debreceni kastély. Elbeszélés.) 

másnap reMel hét órakor megszólalt a Rákóczi hangja. "Dzim
Dzum." Ennek :Rákóczi harangjának is van története. Dicsően, or.sz.ág
loit erdélyi fejedelem, I. Rákóczy Györ{J,tf ajándé~ozott, a , K~IDln.~s~~ 
Rómának egy óriási harangot, mely több volt szaz ,mazsa~al; ~o:ul 
szép bibliai mondatokkal átfogva, öblén ~ címerr~l es a. Rak.ocu-.1el-
mondattal. (Non est currentis neque volenús, sed mIserenfzs DeL.) "Nem 
azé aki fut, sem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené." ... 

... Mikor pedig Debrecen 1802-ben pori{!, leégett, elpusztult a nagy 
HíZi,Dészben a vörös torony is. Afinden egyéb har:ang, rrI;,egolvadt, csak 
a Rákóczit megolDasztani nem volt elé{!, egy e{!,esz ego torony; a~on 
tüzessen de olvadatlan zuhant le az égő gerendák közül, s a talaJba 
.vágta n:agát. Akkor tudatlan népek odarohantak, hogy jót te~pene~ 
vele, s elkezdték vízzel öntözni. Eitől azután elvesztette a hang}at. MI
kor ismét felhúzták az újon an felépült toronyba, nagy ,szom.orodva ta
pasztalták a hívek, hogy a fejedelmi híres ha,.~ng hajdam hatal'(';as 

, bim-bam" helyett csak egy szomorú panaszteljes 'rekedt hangot ad; 
::dzim-dzum". tv em is szólal az meg már palami örvendetes alkalomra, 

.. csak Ini kor valami gyász van. .' 
A eivis tudja már, mikor ezt a hangot meghallja, hop, 11 ez a le

lek harang egy elszálandó léleknek, "szegény bűnös" halálhara~gja; 
,diákot csapnak ki az iskolából. Ami valóban hasonlatos a megha.las~oz. 
Kiűzetni az .alma mater" kebeléből. Coriolán keserűség, Fosca1'l szwe, 
'Ovid könny~kkel hintett versei beszélnek. ar:ól r;a~yban, mi lehe.te!t 
az kicsinyben, ha a dicső Kollégium, flonlegmmab?l egy .?l.yan" mrag 
kitépeteit, amelyre az interdictu~ ramond~~ta:,?:~erges nopeny { Ho
vá menjen az, mely kert fogadja azt be tobbe. . .. 

(És mégis mozog a föld. Regény.) 
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IJI maQuar lélekformálás. 

Ugy hangzik ez a cím, mint valami ábrándos prog,ramm. Mikor a jelen ezer hi
bájából és elmaradottságából úgy menekülünk a jövő felé, hogy terveinkben magas
rendű követeléseket állítunk fel maglmk elé. Ez egyszer azonban nem terveket jelöl. 
ez a cím; ez most a már megvaló5ult köwpis'kolai reform célkitűzéseiből, az átala
kított magyar irodalom-tallitás vezérkönyvéből került soraink élére . 

Ez a r eform végTe igenis a magYar lélekformálás műhelyévé akarja tenni a 
középiskolát; és azért "új" ez a lélekformálás, mert leszámol a szűklátókörű ma
radiság egy sereg előítéletével, elsősorban az irodalom-tanítás merev, skatulyázó' 
mód'szel~vel. Lomtárba került a s tilisztik'a, retorika, poetika, sőt régi formájában, 
az irodalomtörténet is. Miként ,az egés~ középiskolai nevelés középpontjába a nem
zetismereti tárgyak kerültek: a nemzett nyelv- és irodalom, a történelem, a táj- és 
néprajz - úgy került az irodalomban a főhelyre maga a z írói alkotás. Mert az új:; 
tanterv az ,rói művel le,lket akar formálni; nevelni akar vele. Ak'kor pedig nem le

het irodalomról szóló meghatározásokat - holt elméletet - tanítani s n émi kis iro
dalmat illusztráciÓIlak odafüggeszteni, hanem be kell árasztani az anyagba az iro
dalmat a maga minél nagyobb teljességében, minél több h elyet és időt juttatva , 
a tárgyaláSl'a . OlvaSJli, olvasni, hogy maga az Lrodalom, maga az írói lélek hasson 
és formálja a lelket. 

Mert az új tanterv már nem nézi az irodalmat a "szórakoztatás céljait szol
gáló" valaminek. Hanem nézi annak, aminek az író szánja: életnek, állásfogla-
lásnak. Az irodalom az emberi lé lek, az írói szemmel - tehát mélyebben látó szem
mel - nézett élet szuggesztív megj elenítése, minden egyéni é8' közösségi problémá
jával együtt: ,az irodalom sűrített élet. És csak ezen felül és emellett: szépség, .. 
mely üdít, megtisztít, felemel. 

Ezt látja meg a tanterv, mikor a VI. osztályban az írói alkotásban megnyi

latkozó éle~z írónak az egyéni élet kérdéseire fe.leletet kereső, azokkal szemben) 
állást foglaló lelk~t, az "írói világképet" teszi a nevelés eszközévé, hogy "a fejlő
dés válságait átélő ifjúnak az élet útkereső tapogatózásaiban menjen segitsé
gére," Tanulságnak használja fel az irodalmat. His,zen Dosztojevszky nem azért ír
ta ,szörnyű regényeit, hogyanyárs polgárt kávéja mellett elszórakoztassa; Ady ha

ragj'a korbácsát fogja a "kedves túristákra", kik élete kertjét járják s nem törőd

nek vele "hogy itt egy élet ment tönkre". Az irodalom oly sok nagy szellemtől fel
halmozott életanyagát fel kell használnunk emberi mivoltnnk felépítésére. 

Természetes, evvel párhuzamos.an fel kell használni az irodalmi anyagot eszté
tikai okulásra, fogalmak szerzésére is jez most már teljesen az olvasott művek alapjá.n , 
megfigyelés és tapasztalat útján történik s az I. osztály tól kezdve fokozatosan mé
!yebb szempont sze.rint hatol be a művekbe s a magyar vers sajátságainak meg
figyelésétől elvezet egészen a legtudatosabb műismeretig_ 

De nem csak egyéni életünkre kell előkésútenie az iskolának. Nemzeti életünk . 
is megkívánja magyarságunk minél teljesebb, minél sokszínűbb kiművelését. Ezért 
az I-V. osztály olvasmány-anyagából kibontakozik a diá,k előtt a magyarság leg
teljesebb képe. A néphagyományok és költői feldolgozások útján a magyarság óskora, 
magyal'Ság életének kialakulása, keresztyénség, mind a mesék, legendák előadásában; ' 

a népélet; a történelmi múlt nagy alakjai ős melléjük a nagy történelmi küzdel
mek: közkatonái; az Esze Tamások, Egri nők, stb.; a nagy magyar kutatók felfede
zők, Írók, Körösi Csoma, Julián Ba,rát, Petőfi regényes élete; a magyar élet jel
lemzőbb típusai; a népélet és népsajátságok; mindez a legteljesebb irod'alom bevonÍl---
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nyelv tisztaság és sz6kincsgyüjtés elemi problémáin kezdve, nyelvészeti problémákon 
és legmagasabb stílu selemzéseken végezve jutnak el /I. nyelv belső életének, a kife
jezés szépségének megértéséig. 

És most ne legyünk kicsinyhitűek, n e ké.rdjük : vaj jon megvalósul·e mindez! 
Ne beszéljünk arról, hány régi ta nár fogja ezt így csinálni ' Ne kérdjük, hol van 
az a tanárképzés, hol késik az egyetemi homályban, mely ene a feladatra - képessé 
teszi a tanárgeneráeiót~ Ne emlegessük, hogy az óraszám maradt oly kevés, mint 
régen. Hanem örüljünk most ,annak, hogy maga az irodalom nagyobb arányban jut 
az ifjúSág~oz; hogy az ~j tanter v mégiscsak változást kllW~9n a tanítás mód já

ban: ha mas~a~, nem: ~at a holt. anyag magOlt~tás.ának ~en; örüljünk az is
ikolaban hatoerové val0 m odern ll'odalomnak; fóleg pedig annak, hogy értelmes és 
modern szellemek úgy dolgozhatnak, hogya "hivata los" előírás ez egyszer nem kor
látozni fogja őket, h anem segíteni. 

És fiatalos reménnyel már a jövő társadal~látjUk, amely átment az iro
dalom nevelésén ; amely már nem fog megbotránli l ízlése, ítéletei, embert:;ége s.i
vÚlr voltáv,al, ,amelynek lelkében ott leg,z irodalmunk egész humanitása; amely már 
életet, embert, magyar ságot, n em primitív, elfogult, kicsinyes szempontokból fog szem
lélni, hanem azzal az emelkedett sok szempontú és megértő szemmel, ami a sokat 
látott és sokat átélt, gazdag lelkek tulajdonla. 

Ma, amikor oly sok szép r eform-vágy feszül társad,a lmunkban, örömmel üdvö
zöljük ezt az első megtett lépést azon az úton , mely az emberibb magyar társada
lom felé vezet . .. 

V argyas Lajos. 

Az "erdéIUISéQ" kuUurför.éne'e. 

, .Am!kor pál' évvel ezelőtt az Erdélyi Helikon irógárdája magYaror
SZagl varO'sokballl tett körút ja a lkalmából irodalmi előadóesteket rendezett 
az egész Q'l'szág viss~bang~ott szavuktól. Minden magyar ember, aki hanott~ 
őket, meg volt győződve arról, hogy az ő erdélYi művészetük egészen külön
álló, megbecsülhetetlen értéke a magyar kultúrnnak. Megérdemelték, ho:gy 
olyan nagy szeretettel fogad j ruk a magyar testvérek elszakított erdélyi vé
reinik: hírhozóit. Indításolmt, útmutatást adtak ifjú nemzedékünknek, hogyan 
kell akkor is szívvel-léleklkel dúlgozni a magyarság kultúrális előbbrejutá,sá-
ért, am~or mindenütt csak elnyomás, meg nem értés és meg nem érdemelt 
s'7Jigorú ellenőrzés jut osztályrészül. 
. ~zt a saját?s "erdélyiséget" hozták, amit véger edményben mindig csak 
ereZlll lehet, s Józan d6'finició korláta iba sohasem sikerült szorítani. Vlers 
és filozófia próbált hozzáférkőzni, de kevés sikerrel. J elen cikkemben arra 
szeretnék szerény próbálkozást tenni, húgy 'a kultúr-történet vázlatán mutas
sam be, hogyan is alakult ki ez a sajátos erdélyi szellem? 

• . Erdély ~e~~ráfiailag is egészet alkot, ebből következik, hogy gazda
sagllag, kultul'ahs szemp()ntból is egészes speciális a helyzete. 

Már a r ómai birodalom fénykorában is virágzó kultúrát találunk ezen 
a földön, d'e ez nem volt olyan, hogy maradandó emJékeket pmdukálhatott 
v?lna. E~yrészt a római birod'alom központ játó l elég messze fekűdt, más
reszt pedIg nem volt kialakult egységes nemzeti közszellem. Azonban a 
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mag,a szellemi öná1l6ságát , különállását ekkor is megtartotta. A rómaiak 
11em tudták átformálni, s Erdély sem tudott Rómához asszimilálódni. 

A magyar hódítással Erdély ógy évez,r'eden keresztül szeryes része lett 
Magyarországnak, de politikája, kultúrája nem mindig volt a.zonos az anya
országéval. Amit )mi "erdélyi"-nek nevezünk, ek,kor még nem alakult ki, de 
csí'flájában rnár m egvolt. Allamformája, amely mindig az öllállóságra tö
rekedett, már ekkor kezdett kialakulni. Az Árpádok alatt külön tartomány 
volt. Valami csodálatos, megmagyarázha tat1an feszültség élt az erdélyi lé
lekben, amely kész 'bolt II teljes elszakadásra úgy politikailag, mint kultú
r ális szempontból, hogy adottságait saját maga gyümölcsözte thesse. I stván 
kirá ly sok nehéz küzdelem árán tudt.a csak országához csatolni. Erdély füg
getlenségre való törekvése megakadt, egy bizonyos idŐre kitolódott, die sa
játos egyénisége, gondolkodásmódja me,gmaradt. Nehéz helyzet állt elő la
kói számára, mert a gyepün túl feküdt földjük. Magyarok és székely.ek te
lepedtek le először. A szászok ugY'Uncsak a,z Árpádok idejében .jöttek erre II 

földre. Gyéren lakott terüld volt, szükségesnek mutatkozo,tt tehát a lakosok 
szaporítása. A szászok, mint szabad emberek kerültek ide, jogaik és tár
sadalmi berendezettségük épségben hagyása mellett. Erdély a ,szászok IClte
lepedése után megszünt gyepil.elvének lenni. Az u tolsó ÁrpádGk idejÉPoen 
már együtt volt az a három nemzet, amely a, bosszú évszázadok alatt egy 
volt mindenben, har cban, küzdelemben, sZJeIll\'edésben, bőség.,ben és sz;űköl

ködésben egyaránt. Ekkor már kialakult Erdély etnográfiai térképe. 
Erdély közjogilag és a valóságban is külön rendezte be a maga álla

mát hároIIli rautonóm trelriilete.n. Tár sad,aJma is különböző volt, csak egymásra
u taltságuk és a k@ona kötötte össze a három nemzetet. Ha meg is volt nÉ.'
ha az a vágy közöttük, hogy elszakadjanak egymástól, m égis épülnekazo,ik: 
a szilárd alapok, amelyre egy közös független úllamiságot építettek. A vá
ros,ok autonóm berendtezJkedése lehetövé tette alkalmas időben való gazda
ga bb, boldogabb életnek a lehetőségét. Az anyagi fellendüléssel minden ál
lamban együtt jár a szellemi fellendülés. Igy volt Erdélyben is. Az erdélyi 
szellem ebben az időben kezd kib Ollltakozni minden téren. Nagy dolgoik tör
téntek volna, ha nem jön &ppen ezekben a fesl'.ült időkben egy új szellemi 
forradalom, amely a huszita tanok által a, lelki szabadság és az em:be!rii 
egYIEmlőség gondolatát plántálta bde az er:délyi lélekbe. A huszitil'.mus hir
dette, hO'gy az egyházat, amely eddig a külsőségekben nyilatkozott meg leg
inkább, vissm k ell álli tan i az egyszer'ÍÍségre. Hirdette az embereknek, hogy 
ne földi va,gyonnal dicsrek edjenek és azt gyűjtsék, hanem a lélek legyen a 
fontos, az ember lelki vagyonát senki S'em veheti el, senki sem törheti össze~ 
Az új tanok számára Erdély nagyon jó talaj volt. Hiába akarták tűzzel
vassal katholikus részről kiírtani a prG,testantizmusnak még az lrmagját 
is, nem tudták. Az erdélyi lélek valahogy prooes tinálva volt arra, hogy a 
p.otestantizmus híve legyen. 

A háro'rn nemzet életében fordulópontot jelentett a káp01nai ,szövet
s{!gkötés, ,amelyet a nemesek osztályérdekéért folyó harc előzött meg. Ez a 
szövetség olyan erős volt, h olgy a foriI'adalom lezajlása után nemcsak, hogy 
nem bomlott széjjel, hanem mindinkább swr~sab.bá lett, szilárd al~pj~ l?tt 
Erdély később meg,állapított független alkotmanyanak. Hogy a mohacsl vesZ' 
szomorú következményét ők nem érezték annyira, az e'llnek a szöv.etségkö
tés nek köszönh ető, mert előrelátó, gondos politikai felkészültséggel minden 
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