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ÉVFORDULÓK

Kétszáz éve született Arany János és Tompa Mihály

Arany János pedagógiája
Az idén, 2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. A reformátusok-
nak kettős ünnep ez, hiszen éppen 500 éve annak, hogy a reformáció újabb alapokra építette 
a ma már több mint 1000 éves magyar keresztyénségünket. A két kerek évforduló szellemi-
ségében teljes mértékben összefonódik, hiszen Arany János a legnagyobb protestáns köl-
tőnk, nevelésfi lozófus is egyben. 

Arany világhírű költészete mindenki számára egyértelmű, iskolaalkotó pedagógus-szere-
pe azonban a neveléstörténetben nem kellően elemzett. Keresztyén szellemisége, gondol-
kodása mélyen átitatta tanítói, tanári munkáját is. Közel állt hozzá a tanítás, már fi atal 
korában házitanítóskodott, majd 9 évig a Nagykőrösi Református Gimnázium tanára volt 
és a Tanítóképzőben is tanított. A tanári munkáját karizmatikusan, ugyanakkor tudato-
san is művelte. Nevelésfi lozófi áját többek között a korabeli európai szellemiség is áthatotta, 
ugyanakkor a nemzeti érzület is mélyen követte. 

Tanulmányomban szeretném bemutatni: hogyan illeszthető össze a XIX. századi „hi-
vatalos” pedagógiai és a magyar keresztyén szemlélet Arany nevelő-oktató munkájában. 
Elemzésem középpontjában a nagykőrösi tanári évekről szóló források mellett, a Domokos 
napra című versének bemutatása áll, amelyben a nagy költő a mai napig érvényes, teljes 
nevelési cél- és feladatrendszert épített fel. 

A NAGYKŐRÖSI ÉVEK

Arany János tanári tevékenységéről többen is írtak már az előző évtizedekben, de mielőtt a 
konkrét témát kifejteném, néhány érdekességet én is szeretnék megosztani, főként a nagy 
költő tanári személyisé-
géről. Elsősorban a nagy-
kőrösi szerzőkre támasz-
kodom, így többek között 
Törös László, Tóth Tibor 
és Novák László kutatásai-
ra. Arany János a jól ismert 
történelmi események mi-
att a szabadságharc utáni 
zűrzavaros helyzetben 
eléggé feszült lelkiállapot-
ban került Nagykőrösre: 

„Létkérdés volt a fejlett 
mezővárosokban, hogy mi-
előbb megfelelő iskolákat 
hozzanak létre. A 16. század A Nagykőrösi Református Gimnázium a XIX. században



  4  

közepén honosodott meg a kálvinizmus… s egyeduralkodó vallássá vált Cegléden és Nagy-
kőrösön, s korán létrehozták iskoláikat… Felsőbb iskolája révén Nagykőrös vált a protestan-
tizmus fellegvárává a Duna–Tisza közén. A szellemi nyitottság fémjele a »Nagy Tanári-kar« 
működése a kőrösi református főgimnáziumban, a szabadságharc bukását követő önkényura-
lom idején.”1 „A nyugtalanságot elsősorban az jelentette Arany számára, hogy az egyház által 
kiválasztott tanárokat a főhatóságnak kellett megerősíteni ahhoz, hogy az iskola elnyerje a 
főgimnáziumi rangot, vagyis a vizsgáztatás jogát. A megerősítés feltétele viszont az volt, hogy 
a tanároknak önéletrajzban kellett beszámolniuk róla, nem követtek-e el »valami rosszat« 
1848/49-ben.”2 Ebben a lelki állapotban mégis magabiztosan lépett már az első alkalommal 
is diákjai elé Szigeti Warga János kíséretében:

„Kedves Fiúk! Bemutatom önöknek új tanárunkat, honunk nevezetes költőjét, Arany János 
urat, aki mától fogva a magyar irodalmat és a latin nyelvet fogja tanítani ebben az osztály-
ban, s egyben osztályfőnökük is lesz. Boldogok lehetnek, hogy honunk kiváló költőjétől tanul-
hatják az irodalmat, akit kétszeresen is megkoszorúzott már a Kisfaludy Társaság. Becsüljék 
meg ezt a nagy szerencsét, s tegyék könnyűvé a tanár úr nemes áldozatkészséggel vállalt 
munkáját. Mint osztályfőnökhöz pedig forduljanak hozzá minden problémájukkal bizalom-
mal, mintha csak a saját édesapjukhoz fordulnának.” Tanulságos, Arany pedagógus vénáját 
karakteresen mutatja be az első tanítási nap első megnyilatkozása, amely során az egykori 
tanítványai jellemezték első benyomásuk alapján „a tanár urat”: „Ekkor nézték meg jobban 
a diákok az új tanárt, aki szerény ruházatban állott meg előttük. Szilády Áron, a későbbi 
nagy irodalomtörténész és nyelvtudós pontosan feljegyezte: »Nagy szélű, puha fehér kalappal, 
akkor divatos, sárgának mondott, de inkább meghatározhatatlan színű őszi-téli, nem hosszú 
kabátban, s zöldes színű nadrágban volt.« (It.K.1898. 116) Szomszédja, Hoff er Endre oda is 
súgta társának: »Nézd, milyen szegényes ruhája van a tanár úrnak« […] Majd az osztály 
nagy fi gyelemmel hallgatta az új tanár csendes szavait: Kedves fi úk! Valóban én a mai nap-
tól fogva átveszem a magyar irodalom és latin nyelv tanítását Önöknél… közös munkával 
jó eredményt tudunk elérni. Igyekezzenek is, mert emberre lesz szükség! Én mindenesetre 
örömest megteszek mindent édes anyanyelvünkért.”3 

Pedagógiai szempontból is nézve természetes dolog volt, hogy Arany János különös 
hangsúlyt fektetett a magyar irodalom tanítására. Mindent élményszerűvé tett (élménype-
dagógia). A tananyagot a diákjai komoly könyvtárhasználattal dolgozták fel, mint ahogyan 
azt a fennmaradt kölcsönzési napló is bizonyítja. Szintén élményszerű volt az is, hogy a 
költemények tanításakor Arany szavalással igyekezett a verseket közelebb hozni a diákok 
szívéhez. Ez a színészi teljesítmény, mint ahogyan Törös László is írja: „… még az olyan 
féktelenebb természetű diákot is lebilincselte.”4

Szintén egykori diákjai írták róla:
„Általában Arany nemcsak tanítása által hatott, hanem egész egyéniségével gyakorolt mély 

benyomást a fejlődő lelkekre. Őt többnek is tekintettük, mint tanárunknak… Elnémult ekkor 
a gyermekes pajtáskodás, s a legmagasabb fokú tisztelettel, mondhatni csodálattal csügg-
tünk ajakán. S mily nevelőhatással volt ránk páratlan szerénysége!... A hazaszeretetet nem 
emlegette, de azért egész tanításában ezt lehelte belénk.”5 

1 Novák László Ferenc: A Három Város néprajza. Kapitális Kft ., Debrecen, 2015. 850–851. old.
2 Tóth Tibor: Arany-tanulmányok. AS-Nyomda Kft ., Kecskemét, 2010. 12–13.old.
3 Törös László: Arany János Nagykőrösön. Petőfi  Nyomda, Kecskemét, 1978. 39. old.
4 Törös László i. m. 49. old.
5 Uo. 130. old.
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Tanári nagyságát, módszertani gazdagságát szintén jól bizonyította Tisza Domokos neve-
lése. Kezdetben házitanítóként (képességfejlesztő pedagógus) volt nagy hatással a fi atal tanít-
ványára, majd később „levelező oktatás” (távoktatás) formájában is folytatta ezt a munkát:

„Arany János tanári szava túlhatott Nagykőrös határain. Levélben is adott oktatást, egész 
modern módon. Ennek nevezetes története van. Ekkoriban történt, hogy Tisza Lajos, a nagy-
hatalmú szomszéd földesúr irodalmi nevelőt keresett költői hajlamú fi a, Domokos számára. 
[Arany] Kötetlen módszerrel oktatta az ifj út, és nemcsak elméletileg, vezette be az irodalom-
ba, hanem a versírás titkait is feltárta előtte. A költő Nagykőrösre távozása után is fenntartja 
vele a meleg kapcsolatot. A serdülő ifj ú, Arany bíztatására, rendszeresen elküldi verseit, a 
költő pedig részletes bírálat kíséretében válaszol. 

1851 decemberében egyik versét elküldte Tompának is.”6

Itt szeretném megjegyezni: Tompa Mihály nagy tisztelője volt Aranynak és ebből igen 
mély barátság alakult ki. Törös László könyvében olvasható az érdekes találkozás:

„Arany legelső látogatója Nagykőrösön éppen Tompa Mihály lesz, aki 1852. február 20-án 
meglepetésszerűen jelentkezett nála. Sok mindent írtak már erről a találkozásról, köztük 
Kosztolányi is, – sok legenda tapad hozzá, mi azonban megtaláltuk a leghitelesebb leírást 
róla, a Bisztray Gyula által kiadott Tompa Mihály Levelezése I. 161. lapján. Itt Tompa sze-
mélyesen írja meg Szemere Miklósnak a találkozás történetét: »Legjobban töltöttem az időt 
Aranyéknál: Szász Károly, Mentovich szinte ott vannak. Furcsa volt találkozásunk, de persze 
ezt élőszóval neked kellene elmondanom; így nem ér semmit! Bementem hozzá, nota bene, 
előre megírtam, hogy májusnál előbb nem megyek, vagy tán akkor sem, mert beteg vagyok – 
tehát nem várt; sohasem láttuk egymást. Bementem; köszöntem illendően, és traktáltam őt 
per tekintetes úr! Mondván: hogy én egy átutazó fehérmegyei közbirtokos vagyok, itt étetek, 
óhajtottam látni, mint költőt stb. Hideg szívességgel leültetett. Előhoztam, hogy: annyival 
inkább örülök a szerencsének, mert fi atalabb koromban kivált, én is gyakoroltam a poezist, 
persze csak álnév alatt. Erre keveset szólt; mondván aztán, hogy egy rakás vers most is van 
nálam, ha nem restelné, igen szeretném felolvasni; erre igen különös képet csinált; – aztán, 
mondván, hogy a legújabb vállaltokban is részt vettem: Remény, Phönix, Album stb., de ott is 
álnév alatt, egyre fi gyelmesebb kezdett lenni; aztán mondtam, hogy: remélem mikép álnevem 
talán nem kerülte el a fi gyelmét; erre ő azt mondta, ő is reméli, s ekkor végre kérdezte, mi volt 
az az álnév? S én rögtön és hangosan feleltem, felugorván elébe a székről: Tompa Mihály!”7

A NEVELÉSI CÉL ÉS FELADATRENDSZER KOHÉZIÓJA
A „DOMOKOS NAPRA” CÍMŰ KÖLTEMÉNY ALAPJÁN

Az értékek válságát vagy érvényesülését egy nemzet életében igen jelentős mértékben befo-
lyásolja a nevelés. Éppen ezért a nevelés nem lehet csupán szocializálódás, nem is indirekt 
kondicionálás, hanem szinte az egyetlen életkérdés. A történelem kincseit öntudatosítja, és 
a múlt erőit beépíti a jövendőbe. Ugyanakkor dinamikai elem gyanánt az új igazságokat, 
teremtő gondolatokat ad, amelyek visszatérnek a Teremtő Erőhöz, az emberi lelkiismeret-
hez. Az értékek érvényesülését, vagy válságát egy ember, sőt, a nemzet életében is jelentős 
mértékben befolyásolja a nevelés. Kálvin tisztán teocentrikus írásmagyarázataiban az Isten 
dicsőségének szolgálata mindig megköveteli az igaz emberséget. Isten szolgálata az embe-
rekkel való kapcsolatban jelenik meg. Ennek alapja a minden emberben lévő istenképűség, 

6 Uo. 85. old.
7 Uo. 275. old.
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ezért a ránk bízottakban az istenkép helyreállítására vonatkoztatva is van feladatunk. Itt 
látjuk indoklását a családi vallásos nevelésnek. A vallásra nevelés nem tárgya, hanem kö-
zege volt a családi életre vonatkozó elveknek.

„Áldjad a jó Istent, ki megáldva téged,
Adván őreidül szerető szüléket,
Adván eszközöket, elhárítni pályád
– Annyi más futónak nehéz – akadályát.”

Az állandó értékek érvényesülésének metafi zikális törvényszerűségei vannak. Az em-
bernek ezt a fi nom megérzését, amellyel az erkölcsi törvények feltételeinek igényét érvé-
nyesítjük, lelkiismeretnek nevezzük. Halk, szelíd szó ez, amely túlharsogja a haszon, a 
szenvedély, a pénz, az elnyomás lármáját. Erkölcsi életet akkor élünk, ha erkölcsi alapelvek 
szerint rendezzük be azt. Alapelvek pedig ideálok nélkül nem képzelhetők el. A keresztyén 
erkölcstan Istenben látja az erkölcsiség legfőbb ideálját, amely egyben a nevelés célját is meg-
adja. A keresztyénség vallásos morálja azokkal a hatóerőkkel is rendelkezik, amelyeket ko-
runk vallástalan morálja nem ismer. Emellett igazsága és ereje olyan egyszerű, magasztos 
és meggyőző, hogy nem szorul a többi erkölcsi elméletek támogatására:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.
Serdülj, kedves ifj u… poharam cseng érted! –
Légy ember, ha majdan azt az időt éred.”

Az emberi együttélés értékeinek alapozója tehát a család, sőt, annak ősalapja a házas-
ságban teljesedik ki. Az ember normális körülmény között beleszületik a családba. Isten 
a férfi t férjnek, a nőt feleségnek teremtette. Ez az egyiknek is, a másiknak is rendeltetése, 
sőt, a gyermek viszonyát ehhez mérten állapította meg. Nagy dolog, hogy néhány ember 
együtt a családnak nevezett kis egyszerű társadalmat alkotja, és hogy ennek az alakulás-
nak nagyon sok gazdasági és politikai haszna van – de ennél sokkal nagyobb dolog, hogy 
van anyai szeretet, apai felelősség, testvéri megértés, a lelkeknek olyan érintkezése, amilyet 
a család mint belső lelki közösség tud nyújtani. 

Gyermeket nevelni Istentől kapott feladat, és a vallásos családi nevelést Isten az áldásá-
val jutalmazza.

A szülők kötelessége, szolgálata, felelőssége a nevelés vonatkozásában alapozó jellegű:

„Midőn szüleid és mind akik szeretünk
Nyájas köszöntéssel tehozzád sietünk;
Midőn kedvedért a – bár hiános – család
Vígan ülte körül innepi asztalát…”

Vagy az apai, atyai felelősség megjelenítése:

„Kedves fi ú, hát én mit adjak most neked?
Egy édes csemegét: hizelgő éneket?…
Nem! azt én nem adok, te sem várod, hiszem.
Gaz, ki a Múzsáknak hamis tömjént viszen.”
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A nevelés támaszkodik az emberi természet sajátosságaira, illetve a gyermek egyéni 
képességeire, és fejleszti azokat. Az emberi természet a Teremtés eredménye. A teremtett 
ember kezdetben hajlamai szerint viszonyul környezetéhez, a gyengébb „ellenállás” felé 
mozdul addig, amíg akaratereje nem tudja uralni. A lelki szükségletek is ösztönökön, haj-
lamokon alapulnak. 

Alapvető pedagógiai tétel: a gyermek áll a nevelés kiindulópontjában, de nem a központ-
jában. Lényeges kiindulópont a gyermeki sajátosságok életkoronkénti pontos ismerete és 
az egyes gyermek diagnosztizálása: miben ügyes, miben szorul segítségre. A tökéletese-
dés helyes iránya, központja az Élet. Az önmegvalósítás vágya és lehetősége mindenkiben 
megvan. Képességeinek megfelelően mindenki a legtöbbet kívánja kihozni önmagából a 

„Jóisten” dicsőségére. Soli Deo Gloria!

„Áldjad Istent, hanem óvakodj’, amivel
Ő álda meg, saját érdemül róni fel.”

A kapott talentumok isteni ajándékok. Ezeket azért kapjuk, hogy sáfárkodjunk velük és 
a tevékenységek során munkánkat a nemes önbizalom hassa át. 

„Nemes önbizalom, de ne az önhittség,
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék…” 

A nevelési cél és feladatrendszer az értékes életet és az emberi (gyermeki) természet tö-
kéletesítését szolgálja. A mikro- és makrotársadalom is az Élet kiteljesedésére kell hogy 
törekedjék. Ennek értelmében vigyázni kell, mert a valóság (a való világ) és az Élet nem 
minden elemében korrelál. Az értékduálok a valóságban sokszor az igaz-hamis tartomá-
nyok síkján összemosódnak, és ilyenkor csak az „eredeti lelki iránytűvel” igazodhatunk el. 
Az elővigyázatosság segítségével juttathatjuk a gyermeket az „Élet mezejére”. 

A gyermek nevelése közös ügy, amelyet ápoló karok gondosan ölelnek át (cselekvők, 
mernek nevelni):

„Ne feledd, mily gyönge ama virág bokra,
Van szüksége közös ápoló karokra.”

Lényeges, hogy a nevelés hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak ter-
mészetes sajátosságait, fejlődési szakaszait. Legyen aktív, használja ki a gyermek természe-
tes cselekvési vágyát, támaszkodjék a játékra. Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse 
meg a gyermekkel a munkát. Ez az ÉLET útja, amely előre visz térben-időben: a társada-
lomba (társas sokadalomba) bennünket:

„Serdülj, kedves ifj u – még egyszer a kelyhet! –
Nőj eléggé nagyra – betölteni helyed!”

Herbart nyomán megerősíthető, hogy a növekedéshez, az érdeklődés fenntartásához is egy 
újabb, magasabb szintű képességcsoportra van szükség, az akarati képességek csoportjára:

„És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
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Az akarati képességek nem cserélhetők fel az akaratossággal. Az akaratosságot meg kell 
törni – vallja Herbart is. 

Az akarati képességek csoportja indukálja a lelki szükségletek közül a felelősség érzüle-
tét. Továbbá felfedezhető egy olyan elemi szintű akarati tényező, amely egy „másik” elem-
mel társas felelősséget alkot, ez akarati képesség, de összetettebb, magasabb szintű, a má-
sok iránti felelősséggé fejlődik.

„Előtted a küzdés, előtted a pálya.  (szent akarat)
Az erőtlen csügged, az erős megállja.” (helyét a társadalomban is)

A felelősség képességrendszere, az önmagunk és mások iránt érzett felelősség szükség-
lete újabb képességcsoportokkal bővülhet, nevezetesen a fegyelem és az önfegyelem ké-
pességcsoportjaival. A fegyelem és az önfegyelem képességcsoportja tovább alakít egy na-
gyobb egységet, a társas együttműködési képességhalmazt, amelynek megnyilvánulása pl. 
a családszeretet, a családi orientáció.

„Adván őreidül szerető szüléket,
Adván eszközöket, elhárítni pályád
– Annyi más futónak nehéz – akadályát.”

A családszeretet, a mikroközösségben történő együttműködés képességhalmaza (családori-
entált nevelés) indukálja a lokális érzületet, amely a nagycsaládok, a rokonság, a lakóközössé-
gek, a lakóhely, a gyülekezet, a szülőföld, a szülőhely lelki viszonyulásait hordozza magában:

„Szeressed hazádat… Oh, a honszerelem 
Most lehet őszinte, igaz, önzéstelen.
Ne is tőle kívánd, amit ő nem adhat:
Magadban keressed az édes jutalmat.
Csillagi nem lesznek, fényes díszjelei:
Keresztje elég van, – de maga viseli.”

A lokális érzület, a honszeretet magas szintű tökéletesedése az általános emberszeretet, 
mint általános érzületi képességet, a hozzánk kevésbé közel álló emberek tiszteletét, a test-
véri szeretet és békesség képességhalmazát hozza létre. Fontos elágazási pont a békességig 
eljutó képességhalmazok kiépíthetősége. Ez a képességi szint a modifi katív képességekkel 
is rokonítható. Az élettelen és az élővilág elágazási rendszereiben, az én viszonyulás során: 
én – másik, én – más, az elsődleges probléma a természet, a környezet és a társadalom 
iránti harmónia képességének kérdése.

„Vess számot erőddel s legjavát, amelyet 
Leghasznosbnak ítélsz, hazádnak szenteljed.
Vagyon sok szüksége, sok fogyatkozása:
Bárhol állj, csak tőled előmentét lássa.”

Ez a képességhalmaz az élő és az élettelen közötti átmenetet képezi, ezért elágazási pont, 
mivel a természet, élő, de úgy élő, hogy „nem csak ember”. Itt azonosíthatjuk azokat a ké-
pességeket, amelyekkel az élő világot, a természetet óvjuk, védjük.  
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E terület két lelkületi képességhalmazt mozgat, az egyik az „én” és a természeti (termé-
szetes) – élő, de nem ember; a másik, a másodlagos környezet esetében a nem élő társas-re-
lációt minősíti. Az élettelen megbecsülése befolyásolja az élő megmaradását is. Az élő és 
az élettelen között biológiai-fi zikai különbözőség él, de a lelki képességek összefogják a 
különbséget és továbbfejlődve egy újabb képességigényt mutatnak. 

Megjelenik a transzcendentális viszonyulás képessége, vagyis a világnézeti beállítódás 
egy sajátos képességhalmazáról beszélhetünk, amely az ember életében egy elágazó fej-
lődési lehetőség. Ha az ember szemléletében az anyag kerül a középpontba, akkor nincs 
választható állapot, amelyet az élő és az élettelen között tovább lehet fejleszteni, mert csak 
az élettelenhez képes viszonyulni, így nem alakul ki pl. az istenkép. Ebben az értelemben 
egy zsákutcát értünk el, hiszen a matéria, pl. a pénzvilág határozza meg a legfelsőbb tuda-
tot. Ha megtaláljuk az élő természet és az élettelen környezetünk közötti élő viszonyulást, 
akkor juthatunk el ahhoz a transzcendentális kompetenciához, amely során megjelenhet a 
megbizonyosodás képessége, melynek a legmagasabb formája a megbékélés társas relációja.

A megbékélés eredménye pedig a harmónia: a tudás minőségének a legfontosabb mutató-
ja; az ismeret és a képesség, az ismeret és a lelkiismeret egysége.

Arany ezt a nevelési feladatot tartja egyben a nevelés fő feladatának, vagyis a nevelési 
célnak:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Szenczi Árpád

Az örök ballada1

Arany János születésének bicentenáriumi évfordulóján nem is tiszteleghetnénk a költőó-
riás előtt méltóbban, mint balladái megidézésével. Több oka is van, hogy most a néptánc 
művészi eszközeivel értelmezi újra Fitos Dezső és Kocsis Enikő Arany János lírai csúcs-
teljesítményei közül a Vörös Rébék, a Tengerihántás, az Ágnes asszony, a Hídavatás és az 
Ünneprontók balladáin keresztül az emberi vágy, a bűn, az esendőség és a feloldozásért, 
irgalomért könyörgő lélek örök fájdalmát. 

Arany János nem egy költőnk a sok közül. Nagyapám azt mondta, hogyha egy lakatlan 
szigeten kellene éveket egyedül eltöltenie, és csak egyetlen könyvet vihetne magával, hogy 
ne felejtsen el magyarul, akkor Arany János összes műveit választaná. Több mint négy év-
tizede meghalt nagyapám nem tudhatta, hogy azóta számítógépes vizsgálatokkal, egzakt 
tudományossággal igazolták: Arany János valóban a leggazdagabb szókincsű költőnk. Míg 
Arany 60 ezer egyedi szót és szótövet használt költészetében, addig a – szintén géniusz – 
kortárs Vörösmarty Mihály mintegy 40 ezret, Petőfi  30 ezret. És szintén 30 ezer egyedi 
szóhasználatú összes művei születtek Adynak, Babitsnak és József Attilának is. 

Arany hihetetlen nyelvi gazdagsága mélyen a népi kultúrában gyökerezett. A mai fi a-
talok vajon értik-e, hogy mit jelent: „Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel”? Félek, akad, 

1 Elhangzott 2017. március 3-án a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes Irgalom – Táncjáték Arany 
János balladái nyomán című előadása premierjén Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban.


