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A  sza b a d k a i g im n á ziu m  
fa la i k ö z ö t t  a s z e l lem i é le t  
t e r m é k e n y í tő  n y o m a it  k e 
r e s v e  m á r  ed d ig  is n em  
e g y  o ly a n  je l e n tő s  e m lé k ,  
é le t r a jz tö r e d é k  v a g y  m á r- 
m á r e l f e l e d e t t  ú t tö r ő  m u n 
k a  k e rü lt  f e ls z ín r e , a m ely  
irod a lm i v a g y  s z e l le m tö r t é 
n e t i  s z e m p o n tb ó l  é r té k e s  
a d a lék o t  j e l e n t  a s o k  t e 
k in t e tb e n  j e l e n tő s  szá za d -  
fo r d u ló  ed d ig  m é g  n e m  
e lé g g é  ism er t  m o zz a n a ta i
n a k  a la p os  é s  so k o ld a lú  f e l 
m é r é s é h e z .

D é r  Z o ltá n  K o s z to lá n y i  
sza b a d k a i é v e in e k  fe ltá rá sa  
u tá n  a fá ra d h a ta tla n  k u ta 
tó m u n k a  so rá n  m e g le l t  ö s 
v é n y e n  halad  to v á b b  a m ú lt 
f e l é .  A  n a g y  p o é ta  ő s z in te  
e l is m e r ő  sza va i é b r e s z t e t t é k  
f e l  b en n e  az é r d e k lő d és t ,  
h o g y  fo k o z o t ta b b  f i g y e l e m 
m el fo r d u l jo n  T  o  n c  s 
G u sztá v  f e l e d é s b e  m erü lt  
é l e t e  é s  m u n k á ssá g a  f e l é .

K é ts é g t e le n , h o g y  a sz á 
z a d fo rd u ló  tá já n  T o n cs  
G u sztá v , a sza b a d k a i f ő 
g im n á ziu m  irod a lom ta n á ra  
k iv é te l e s  e g y é n is é g  v o lt . 
C sö n d b en  és  n a g y o n  s z e r é 
n y e n  d o lg o zo tt , d e  ép p  e n 
n e k  a s z e r é n y s é g n e k  é s  s o 
h a  n e m  la n k a d ó  s z o r g a l
m á n a k  e r é n y e i  a la p já n  k e 
rü lt f e l  a rra  a sz in tre , 
a m e ly  e g y  v id é k i  v á ro sb a n  
—  a z  ő  id e jé b e n  —  a s z e l
le m i é l e t  c s ú c sá t  je l e n te t t e .





'ÉLETJEL MINIATŰRÖK 22.



Szerkeszti:

DÉR ZOLTÁN, KOLOZSI TIBOR, 
LÉVAY ENDRE, PALUSEK BÉLA 
és URBÁN JÁNOS

Műszaki szerkesztő: 
GAJDOS TIBOR

A fedőlapon levő arckép 
FEJES GYÖRGY 
munkája

Sajtó alá rendezte: 
LÉVAY ENDRE



DÉR ZOLTÁN

A tudós tanár
(Toncs Gusztáv élete és munkássága)

1972



Ez a könyv háromszáz számozott pél
dányban készült a szerző aláírásával.

szám

A  Szabadkai M unkásegyetem  kiadása
Pannónia Grafikai Műintézet nyom ása — Szabadka



»Szeretett tanárom, ifjúkorom ked
ves tanára! ( . . .  ) Elmondhatom, hogy 
mióta elhagytam az iskola padjait, nem 
múlt el hónap, hogy ön ne jutott vol
na eszembe. Szavait állandóan hallom, 
mozdulatait állandóan látom. Írói pá
lyámra ön adta az útravalót. A fényt 
osztotta szét tanítványai között, mint 
az én áldott, ezerszer áldott Édesapám.« 
Kosztolányi Dezső, Szabadka híres köl
tő fia írta ezt a levelet Toncs Gusz
távnak 1926-ban. (Az eredeti levél 
Toncs László birtokában. Kecskemét.) 
Egy másik tanítványa így emlékezett 
rá: »A szabadkai gimnáziumnak az ő 
idejében több jeles tanára volt, de az 
ő tekintélyével egyik sem versenyezhe
tett. Komolysága, finom nevelői érzé
ke, kiforrott egyénisége, világos és fe
gyelmezett észjárása, tanító művészete 
feltétlen tiszteletet váltott ki minden
kiben.« (Esztergomy Ferenc: Toncs
Gusztáv. Országos Középiskolai Tanár
egyesületi Közlöny. 1938—1939. decem
ber—január. 4—5. szám.) Balázs P. Ele
mér szegedi egyetemi tanár leveléből: 
»Szeretett Mesterem! ( . . . )  ön tanított 
meg helyesen gondolkozni és írni, de



ön tanított meg, elsősorban a maga 
tiszteletre méltó példájával, a tudomá
nyos búvárkodás szeretetére. Ma is, ha 
valami igazán derűs, tiszta, szép dolog
ra akarok gondolni, Toncs Gusztáv ma
gyarórái jutnak az eszembe, a szellemi 
gyarapodás és lelki felüdülés idődarab
jai.« (Toncs László tulajdonában.)

És idézhetnők tovább a hasonló ér
telmű megnyilatkozásokat. Célunk 
azonban nem az, hogy meghatott tanít
ványok kegyelettel fogalmazott levelei
v e l  jellemezzük Toncs Gusztávot, épp 
csak a jelenség hatását kívántuk érez
tetni. Az emberért a munkája állhat 
jót elsősorban, s Toncs Gusztávról szól
va is a munkásságát szándékozzuk 
vizsgálni, de annyit nem árt jeleznünk, 
hogy a sokaknak ma keveset mondó 
név mögött megismerni érdemes em
beri, tanári teljesítmény nagy tömbje 
rejlik. S ennek megismerését nemcsak 
a Toncs Gusztáv iránti kötelező kegye
let írja elő, hanem városunk történe
tének érdeke is.

Aki a szellemi jelenségek természe
tét ismeri, jól tudja, hogy a nagy dol
gok nem előzmény nélkül születnek. 
Az, hogy a századforduló Szabadkája 
Kosztolányi Dezsőt, Csáth Gézát, Sztró- 
kay Kálmánt és a Lányi testvéreket 
adta a kultúrának, nem lehet véletlen. 
A kor másutt is működő fölhajtó ára
ma kétségkívül mindennél fontosabb. 
De hogy volt mit fölemelni, hogy erre 
ezek a vidékről kiröppent fiatalok ké



peseknek bizonyultak, annak okait a 
bölcsőjük táján kell keresnünk. Koráb
bi munkáinkban ezért fürkésztük 
Kosztolányi önképzőkört éveinek doku
mentumait. Ha időnk engedi, s az ér
deklődés bátorítja, Csáth Géza szabad
kai éveiről is lesz még mondanivalónk. 
De róluk szólva, a középpontban s elő
térben szükségképpen csak ők állhat
nak. Pedig hogy ők felnőhessenek, ah
hoz valami előzmény, bölcső, őket fe
dező szellemi közeg is kellett.

Ennek kutatása túlmutat az iroda
lom keretein, ez művélődéstörténeti 
föladat. Szaktanulmányokban föl-fölöt- 
lik egy-egy név, egy-egy alak, aki 
fontos szerepet töltött be a század- 
forduló Szabadkáján, de rendszeres ku
tatás ilyen irányban csak most kezd 
kibontakozni. Különös módon, de hát
ráltatták ezt a folyamatot a város nagy 
szülötteinek vonatkozó munkái. Első
sorban Kosztolányi Szabadka-képe. 
Legszuggesztívebb erővel ő ábrázolta 
az egykori Szabadkát. S városunk szel
lemi élete ezekben a művekben any- 
nyira sivár, kisszerű, torz és nevetsé
ges, hogy tanulmányozni kedve — e 
művek nyomán — aligha támadna az 
embernek. Ma már tudjuk, hogy ezek
ben a művekben az anyag logikájánál 
nagyobb szerepet játszott az a sivár
ságérzés, mely megírásuk idején Kosz
tolányira nehezedett. Hogy az eredeti 
élmény sem lehetett sokkal fölemelőbb, 
több nyilatkozat és emlékezés mellett



Szabadka történetírója is állítja. »Itt
— írja Iványi István — ( . . .  ) a szel
lemi és közművelődési törekvések, ha 
felszínre kerülnek is, a csekély részvét 
és pártoláshiány midtt ritkán képesek 
megvalósulni.« (Szabadka szabad kirá
lyi város története. II. 1Š92. 533.)

Ám ha így van, a föladat annál 
sürgetőbb és izgalmasabb: milyen volt 
az a szellemi élet, ami volt, s kik 
voltak élesztői, táplálói? Iványi íté
lete a XIX. század végének Szabad
kájára vonatkozik. Az új fejlemények
kel még nem számolhatott. A jelek ar
ra vallanak, hogy a századforduló 
éveiben, 1899 és 1905 között, Szabad
kán is új pezsgés indult. Erre vall 
Toncs Gusztáv pályája is, a visszavo
nultan élő Milko Izidor megélénkülé
se, de Loósz István mind sűrűbb sze
replése is. Toncs munkásságának ta
nulmányozása tehát nemcsak a Kosz- 
tolányiékat fölrepítő műhelyről adhat 
teljesebb képet, de a város kulturális 
életének folyamatáról is új tényeket 
tárhat föl.

Az idő szelektál, s bölcsen teszi. így 
csak azzal terheli az utódot, amit is
merni igazán érdemes. Hogy a század- 
forduló Szabadkájának sok jeles alak
járól ma alig tudunk valamit, az azért 
nem csupán az idő műve. Hibásak va
gyunk benne mi is, akik a jelen haj
szájában nem törődünk eléggé a múl
tunkkal. S most, mikor a történelem 
iránti érdeklődés élénkülni kezd, szin



te elölről kell kezdenünk a munkát. S 
mert elölről kezdjük, az eredmények 
meglepetéssel is szolgálhatnák. Megle
petést ígér a Toncs-anyag is, hiszen 
művei alapján a fukarnak nem mond
ható A jugoszláviai magyar irodalom 
történet ében előkelő helyre volna esé
lye. S megjelent művei nem is fejezik 
ki hiánytalanul az értéket, amit alko
tott.

Témaválasztásunk előzetes megma
gyarázására legyen eléig ennyi. Remél
jük, tanulmányunk során hitelesebb 
megokolással is szolgálhatunk.
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ÉLETE

Toncs Gusztáv Ferenc 1859. novem
ber 28-án született Szegváron. Apja,
Toncs Ferenc a Károlyi-féle mágocsi 
uradalom orvosa volt. Róla különben 
keveset tudunk. Mindössze annyit — 
ami Toncs Gusztáv szemlélete szem
pontjából nem lényegtelen —, hogy 
részt vett az 1848-as szabadságharcban.
Fiát a szarvasi ág. h. ev. »főiskolán«, 
vagyis gimnáziumban neveltette. A diák 
Toncs Gusztáv szorgalmára jellemző, 
hogy hatodikos korában már szobafel
ügyelő, ami azt jelentette, hogy nem
csak a szoba rendjéért, de a vele la
kó diákok tanulmányaiért is felelős 
volt. S ezt a tisztséget csak hetedikes 
és nyolcadikos diákokra volt szokás 
bízni. A fönnmaradt írásbeli értesítés 
szerint erkölcsi viselete »ajánlatos«, fi
gyelme »éber, derült«, szorgalma »ön
cselekvő«, úgyhogy »kitűnő jegyű álta
lános bizonyítványt érdemlőnek talál
ta tik.« Érettségi bizonyítványa 1877. 
június 30-án kelt, érdemjegye: prae- 
clare, vagyis kitűnő.

Érettségi után a budapesti egyetem 
bölcsészkarán magyar—filozófia szakot 
végez. Indexei szerint bölcseletet, lé
lektant, erkölcstant, logikát, nevelés- 10



tant, magyar és külföldi irodalmat, 
magyar nyelvet, ugor nyelvészetet, esz
tétikát, történelmet, természettant, 
vegytant hallgat, amiben az a föltűnő, 
hogy a humán érdeklődéssel párhuza
mosan a természettudományokban is 
tájékozódik. Később közgadasági képe
sítést is szerez, s ezzel eleve kiválik 
a jobbára egyoldalúan képzett tanárok 
közül. Az egyetemen végig tandíjmen
tes. S indexét olyan tudósok jegyzik, 
mint Horváth Cyrill, Lubrich Ágost, 
Budenz József, Kármán Mór, Gyulai 
Pál, Eötvös Lóránd, Alexander Bernát, 
Thewrewk Emil, Greguss Ágost. Tanári 
oklevele 1881. június 4-én kelt, érdem
jegye bölcseletből s magyar irodalom
ból egyaránt dicséretes.

Tanári pályáját a szabadkai gimná
ziumban kezdte, s itt is folytatta har
minc éven át. E harminc esztendő ál
landó tanári munkája közepette írta 
tankönyveit, tanulmányait, cikkeit, me
lyekről később szólunk, s végezte a tu
domány iskolán kívüli népszerűsítésé
nek akkor még intézményesen alig tá
mogatott munkáját.

Kezdettől kivált a szürke tanárok 
közül, nem adta meg magát a vidéki 
értelmiség akkor általános betegségé
nek, a dáridózó tespedésnek. Nyugdí
jazása alkalmából egyik tanítványa, 
F-s., aki mögött Fenyves Ferencet gya
nítjuk, így írt róla: »De harminc év 
alatt mindig együtt haladni, sőt meg
előzni a kort, mindig frissnek, modern
nek lenni, ez nagy dolog. És Toncs 
Gusztáv a harmincesztendős működés



dacára sohasem avult el, nem lett ódon 
tanár, a pedagógiai módszere, a világ
nézete, az elvei mindig újszerűek vol
tak. Belőle harminc év után sem lett 
konzervatív, pápaszemes professzor, 
hanem maradt meleg szívű, érző lelkű, 
modern ember.« Ugyanebből a cikkből 
érdemes még idézni az alábbi sorokat: 
» ... amikor én az érettségi után elbú
csúztam tőle, esküdni mertem volna 
rá, hogy az egyetemen találkozni fo
gok vele.« (Bácsmegyei Napló. 1910. 
július 3.) Fenyves sem titkolja, hogy 
Toncs után a nagynevű egyetemi ta
nárok csalódást jelentettek számára.

Hogy az egykori tanítvány minősí
tésének volt alapja, Toncs művei mel
lett az is jelzi, hogy 1888. május 16-án 
a Természettudományi, 1933. május 
27-én pedig a Filozófiai Társaság tag
jává választja, s cikkeit nemcsak a 
helyi lapok, de országos fórumok is 
közlik, könyveiből országszerte tanul
nak.

Egyetemi tanár mégsem lett. Talán 
azért, mert eredeti, forrásföltáró mun
kát keveset végzett, s az értelmezés
ben és az értékelésekben is jobbára 
elődei, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt és 
mások nyomán haladt. Talán szeren
cséje sem volt. Tény, hogy a Haverda 
Mátyás nyugdíjba vonulásakor kitört 
versengésben is alulmaradt. Pedig a 
megüresedett igazgatói tisztségre ő volt 
a Törvényhatósági Bizottság első je
löltje. Mégis riválisát, Kosztolányi Ár
pádot választották meg. Kárpótlásul 
talán, vagy mert már úgyis esedékes



volt, 1900. december 5-én az új igaz
gató »az I. fizetési osztály 2. fokozatá
ba leendő előléptetésre a legmelegeb
ben ajánlja.« Ez a minősítést is tartal
mazó fölterjesztés különben egy zára
dékot is tartalmaz, mely szerint a kér
vényt Platz Bonifác tankerületi főigaz
gató is nagyon melegen támogatja, s itt 
olvasható az is, hogy »Toncs Gusztáv 
a szabadkai főgimnázium egyik dísze, 
s így a fizetésben való előléptetésre 
minden tekintetben érdemes.« E minő
sítés szerint Toncs Gusztáv »jól beszél 
magyarul; ért németül és franciáiul«. 
Minthogy ez az okmány az 1900-as 
állapotot rögzíti, nem zárja ki azt, amit 
Toncs Lásaló följegyzése állít, hogy ap
ja angolul és olaszul is jól olvasott, 
latinul pedig folyamatosan beszélt.

Toncs Gusztáv nem lett tehát sem 
egyetemi tanár, sem gimnáziumi igaz
gató. A pálya meglepő fordulataként ő, 
a nagy hatású magyartanár, 1909-ben 
megalapítja Szabadkán a felső kereske
delmi iskolát, s ennek választják igaz
gatójává. Megválasztásakor a felügye
lő bizottság elnöke megokolásul fölhoz
za, hogy az iskolát voltaképpen Toncs 
szervezte, s érdemei oly nagyok, hogy 
pályázat mellőzésével kell őt igazgató
vá választani. E tisztségben 1920-ig 
marad, amikor is a kultuszminiszter az 
iskolát beszüntetve Toncsot is elbo
csátja. (Erről okmányok, újságcikkek 
Toncs László tulajdonában.)

Mint gimnáziumi tanár magyar 
nyelv és irodalom mellett filozófiát, lo
gikát tanított; kisegítésképpen és át



menetileg földrajzot, történelmet, ter
mészetrajzot s hosszabb ideig görög
pótlót az általa írt tankönyv szerint. 
A kereskedelmiben az általános mű
veltségi tárgyakon kívül közgazdaság- 
tant is tanított, és több kereskedelmi 
jellegű szaktanfolyamot vezetett.

A pálya fordulatával tehát Toncs 
munkásságának irányában is bizonyos 
eltolódás megy végbe, de az irodalom
mal való kapcsolata végig szoros ma
rad. Nemcsak iskolai óráin és cikkei
ben, tanulmányaiban ápolja ezt a kap
csolatot, de az iskolán kívüli fórumo
kon is. Ezek legfontosabbikáról, a Sza
badkai Szabad Líceum Egyesületről 
majd külön is szólnunk kell. Külön és 
részletesebben, mert nemcsak Toncs 
életében, de a város művelődéstörténe
tében is fontos szerepet töltött be.

A világháború utáni bénultság kö
zepette a közművelődés medre is ösz- 
szeszűkül, s 1920 után, a kereskedelmi 
iskola s az igazgatói állás megszünte
tésével, Tonos Gusztáv nehéz helyzet
be kerül. A munka lehetőségeit azon
ban ekkor is megtalálja. Magántanít
ványokat vállal, mint sorstársa és ri
válisa, Kosztolányi Árpád. Ismeretter
jesztő cikkeket ír a helyi lapokba. Ne
vének súlya van, írásaira a kisebbségi 
helyzettel most ismerkedő magyar ér
telmiség éberen figyel. A topolyai A 
Hét szerkesztője, Mák Aladár szinte 
rimánkodva kéri, hogy írjon számára 
egy Petőfiről szóló cikket: »Igen tisz
telt, kedves Igazgató Ür! — írja 1923. 
február 12-én kelt levelében. — Teg



nap volt nálunk a második Petöfi-ün- 
nepély. Olyan nagy néptömeget együtt 
Topolyán még nem láttam. ( . . . )  Hogy 
A Hét legközelebbi száma hozzájárul
hasson .ennek a tegnapi ünnepélyes 
hangulatnak a fenntartásához, nagyon 
kérem, kedves Igazgató úr, küldjön ne
kem egy erőteljes Petőfi-cikket. ( . . . )  
Nagyon kérem!« (Toncs László tulaj
donában.) Helyzete azonban mindin
kább romlik. Gondosan összeválogatott 
könyvtárát 1922-̂ ben eladja. Aztán bú
torait is, és családjával együtt Magyar- 
országra költözik. 1924-ben Daboson te
lepszik le, és mérnök vej ével magán
iskolát szervez, s ebből él 1928-ig, ami
kor is nyugdíját visszakapja. Pihené
sül szakkönyvekből megtanulja a gyü
mölcstelepítés és -gondozás mesterségét, 
s veje telkén olyan gyümölcsöst létesít, 
amelyet mintaként kezelnek a szakma 
tanárai is. Élete utolsó két évtizedé
ben ideje javát A tudományok rend
szere című főművére fordítja. Halála 
előtt 'két héttel be is fejezi. A család 
a mű sajtó alá rendezésére egy tanár 
ismerősét kéri föl. A munka elhúzó
dik, s a kézirat körülbelül egyharma- 
da a második világháború során — a 
rendszer térképével együtt — elég. 
Toncs Gusztáv ezt már nem élte meg: 
1938. november 26-án, életének nyolc
vanadik évében Budapesten elhunyt. 
Sírja a Farkasréti temetőben van. Sza
badkán utca őrzi emlékét.
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A TUDÓS

Toncs Gusztáv tudós tanár volt, s 
ebben a szókapcsolatban a hangsúlyt a 
tanárra tesszük. Azért a tanárra, mert 
Toncs Gusztávban az ismeretek átadá
sának szenvedélye mindig erősebb volt, 
mint fölfedezésük vágya. Ám az isme
retterjesztésnek sok változata lehetsé
ges. Vannak, akik a kézikönyvek le
tisztult, elrendezett szövegét tanulják 
meg és adják át hallgatóiknak. Ahol 
ilyen kézikönyvek nincsenek, ott a tan
könyv anyagát vagy az egyetemi jegy
zeteket. A tanárok többsége ma is és 
Toncs idejében is így tanított.

Toncs másképpen. A »tudós« jelző 
az ő esetében elsősorban azt jelenti, 
hogy éber figyelemmel követte az iro
dalomtudomány eseményeit, s a leg
meggyőzőbbeket mindig az adott alka
lom, iskolai óra vagy más előadás té
májának, közönségének az érdekei sze
rint tudta sajátos rendbe csoportosíta
ni. Az újjáteremtő konstruálás műve
lete ez, amelyre még, a tanárról szól
va, visszatérünk. Jelen összefüggésben 
az a fontosabb, hogy az irodalomtudo
mány éber és értő figyelme, a hozzá
fűződő kapcsolat Toncsnál nem egy
szerűen a szorgalom műve: annál szó-



rosabb, személyesebb jellegű. Magya
rán szólva: Toncs Gusztávban erősek 
voltak a tudósi adottságok is, és pá
lyája első felében több önálló, fölfe
dező igényű vállalkozásban ki is pró
bálta őket. Kipróbálta a filológiában, 
mely a korban oly nagy szerepet be
töltő pozitivizmus legbecsültebb terüle
te volt, s kipróbálta a műelemzés, mű
kommentálás műveleteiben is. Ezekről 
részletesebben kell szólnunk, hogy ké
szültségét és tudományos szemléletét 
megismerhessük.

Munkásságának egészéből azonban 
nagyon nehéz kiválasztani azokat az 
írásokat, amelyekben a szaktudományt 
eredeti fölismerésekkel gyarapítja. Az 
újat mondás igénye nem volt túl erős 
benne, ezért sokszor a maga eredmé
nyeit, ötleteit szerényen beépítette a 
kész ismeretekből alkotott gondolatme
netbe. S emellett az ‘is problémát okoz, 
hogy — mivel pedagógiai, módszertani 
dolgozataiban az irodalomtudomány 
eredményeit a pedagógiád célnak alá
rendelte — forrásait sem nevezi meg. 
Márpedig elég sokat írt ahhoz, hogy 
utódagos oknyomozással ki lehessen de
ríteni, hol honnan merített.

Hogy sokat és sok helyre írt, ezt 
külön is érdemes hangsúlyozni. Irt a 
kor pedagógiai lapjaiba. A központi 
orgánumokba* így a Magyar Paedago- 
giába, a Hivatalos Közlönybe, a Ta
náregyesületi Középiskolái Szemlébe 
éppúgy, mint a maga szerkesztette 
Tanügyi Lápokba* Több cdkke a szá-



badkai gimnázium értesítőjében jelent 
meg. Rendszeresen publikált a megye 
és a város szinte valamennyi lapjában: 
a Szabadkai Hírlapban, a Bácskai El
lenőrben, a Bácskai Hírlapban, a Bács- 
megyei Naplóban, de találkozunk írá
saival a Budapesti Hírlapban, ahol 
Somsioh Pálról és Hiadorról (Jámbor 
Pálról) írt; valamint naptárakban, al
kalmi kiadványokban. Végül meg kell 
említenünk, hogy tankönyvei mellett 
Mikesről írt könyve önálló kötetként 
jelent meg, és két kiadást is megért.

Munkásságának témaiskálája még 
szerteágazóbb. Ha pedagógiai vonatko
zású cikkeit itt mellőzzük is — majd 
a tanárról szóló fejezetben beszélünk 
róluk —, a szépirodalom köréből valók 
is nagy listát tölthetnek ki. Irt Mikes
ről, VitkoVics Mihályról, Berzsenyiről, 
a Zalán futása ról, Arany Török Bálint- 
jának forrásairól, Széchenyiről, Kossuth 
Lajosról, Jámbor Pálról, Petőfiről több
ször is, Madáchról, Eötvös Józsefről, 
Kiss Józsefről, Gyulai Pálról, Adyról. 
A világirodalom nagyjai közül tan
könyveiben s másutt igen sok szó esik 
a görög és a latin klasszikusokról, de 
a legnagyobb élményt láthatóan Sha
kespeare jelentette számára. A Szabad
kai Hírlap 1886. és 1887. évi számainak 
tanúsága szerint fiatal tanár korában 
elbeszéléseket, rövid színműveket és 
verseket fordított angolból, s nemcsak 
másod- és harmadrendű szerzőktől, ha
nem olyan kiváló íróktól is, mint ami
lyen Byron és Walter Scott.



De túl az irodalmon: írt a civilizá
ció, a kultúra, a társadalomtudomány, 
a lélektan sok nagy kérdéséről. Főmű- 
vének A tudományok rendszere című 
munkáját szánta, amelynek megmaradt 
töredékeit kéziratból ismerjük. És írt 
etimológiai tanulmányt Szabadka ne
véről.

Ha ebből a hatalmas anyagból ki 
kell választanunk s meg kell nevez
nünk azokat a műveket, amelyek leg
beszédesebben példázzák tudósi adott
ságait, elsősorban az alábbiakra össz
pontosítjuk figyelmünket: Vörösmarty 
»Zalán futása« mese és szerkezet szem
pontjából. Arany János »Török Bálint« 
című költeményének forrásai. (Mind
kettő a szabadkai főgimnázium értesí
tőjében jelent meg. Előbbi 1885-ben, 
utóbbi 1887-ben.) Zágoni Mikes Kele
men élete. (Budapest, 1897; Szabadka, 
1906.) Shakespeare drámai művészete. 
(Kiadta a Szabadkai Szabad Líceum 
1909-ben Shakspere drámai művésze
te címmel.) A Szabadka név magyará
zata. (Lenyomat a Bács-Bodrog vár
megyei Történelmi Társulat Évkönyvé
nek 1913. évi I—II. füzetéből.) Madách: 
Az ember tragédiája. (Bácsmegyei Nap
ló. 1923. január 28.) A fölsoroltak mel
lett több értékes dolgozattal is kell 
még számolnunk, így Toncs Petőfi-ta- 
nulmányaival is, de figyelmünk közép
pontjába az említetteket oélszerű állí
tanunk.

A Török Bálint forrásairól s a Sza
badka nevéről szólót mindenekelőtt 
azért, mert Toncs filológusi készültsé



géről ezek tanúskodnak legvilágosab
ban. A filológia a múlt század végén 
a magyar irodalomtudományban is 
mind nagyobb szerephez jutott. A for
rások, a szövegek objektív vizsgálata 
ekkor lett a szakszerűség alfája. Nem 
véletlen hát, hogy Toncs is kísérletet 
tett tudományos világképének filológiai 
megalapozására. Később elsorvad mun
kásságának ez az ága, amiben bizonyá
ra a levéltáraktól s a forrásokat, kéz
iratokat őrző nagy könyvtáraktól va
ló távolsága is részes. De részes lehet 
a nagy elfoglaltság is, amely a tanári 
pályával s a Szabadkán betöltött kul
turális szereppel járt. A fővárosi mű
helyektől való távolság árát — Mikes- 
könyve kapcsán látni fogjuk — ő is 
megfizeti majd, s ez annál fájdalma
sabb lehetett, mert — mint említett 
dolgozatai mutatják — értett a filoló
giához. Értett nemcsak a szorosabban 
értelmezett irodalmi szövegvizsgálat
hoz, de a nyelvészeti jellegühöz is.

Legbeszédesebb példája ennek A 
Szabadka név magyarázata című dolgo
zata. Nemcsak készültsége, de tudomá
nyos erkölcse szempontjából is igen 
fontos ez a tanulmány. Jelentőségének 
megértéséhez jó tudni, hogy a nemzeti 
szupremácia szempontjából a század 
elején nagy súllyal estek latba azok a 
dokumentumok, melyek egy-égy vá
ros, helység, terület, folyó istb. nevé
nek eredetére vonatkoztak; azok az ér
vek, amelyek a terület lakoséiról, bir
tokosairól beszéltek. A nemzeti aspirá
cióknak a helynév-etimológia elsőrendű



küzdőterévé vált, s épp ezért e téren 
a tudósak többsége is hajlott az elfo
gultságra. Hajlottak erre Szabadka ne
vének egykori magyarázói is. »A Sza
badka név — írta Iványi István — 
tisztán magyar eredetű, aimiiből a hely
ség első lakosságára is következtethe
tünk; éspedig oly helységet jelent, ahol 
szabadosok, ahol szabadalmazott jobbá
gyok laktak. Szabadka neve e szerint 
egyértelmű Szabadhely, Szabadszállás 
helységek nevével.« (Szabadka szabad 
királyi város története. I. Szabadka, 
1886. 5.)

A magyarázat igen logikusnak lát
szik, s 1429-től kezdve már oklevelek
kel is igazolható, hogy a város Za- 
bathka névre hallgatott. Annak a ma
gyarázatnak, hogy Szabadka ősi neve 
Subotica vagy Subatica, szinte semmi 
esélye nem volt. Főleg azért, mert je
lenléte csak a törökkortól bizonyítha
tó. S így teljesen meggyőző I vány inak 
az a magyarázata, hogy »népetimplógia 
útján keletkezett olyf ormán, hogy a 
Szabadka szó első két szó tagját az új 
szláv lakosok azonosították a Síubota- 
val (szombat), mely aztán kicsinyítő 
képzővel Suboticává lett.« (Toncs: 
I.m. 8.)

Iványi a korszak legtekintélyesebb 
s legalaposabb várostörténésze. Szavá
nak hitele s magyarázata révén a ma
gyar eredet teóriája igen szilárdan állt 
tehát 1913 b̂an, amikor Toncs a kér
dést ismét napirendre tűzte. S mert a 
délszlávok nemzeti mozgalmai ekkorra 
már kifejlett alakot öltöttek, s a há



ború közelsége is érezhető volt, min
den lépés, mely az őshonosságot iga
zolhatta, a legobjektívebb tudományos 
munka is, patikamérlegre került, s vég
letekig feszült érzékenységbe ütközött.

Toncs Gusztáv mindezt nagyon is 
pontosan, közvetlen közelről érzékel
hette, s jól tudta, hogy a Szabadka név 
milyen erős gyökerű, s szép hangzása, 
a szabadságot idéző jelentése révén 
milyen becses a város magyar lakosai 
számára. Az ősi magyar eredet teóriá
ját mégis kétségbe vonja. Teszi ezt 
egyszerű tudományos okból, a nyelvé
szet intenciói miatt. Föl kellett figyel
nie arra, hogy a magyar szóalkotás 
törvényei s a logika egyaránt tiltako
zik a Szabadka név magyar eredezte- 
tése ellen. Olyan nevekben, mint Sza
badhely, Szabadszállás stb., jelzőként 
van jelen a szabad szó. Ahol viszont 
alapszó, például a Szabadja, Szabadi 
esetében, mind az alapszó eredete, ér
telme, mind a rag nehezen magyaráz
ható. És föltűnnek Toncsnak az ilyen 
helynevek: Zabavka, Zabuska, Zalacs- 
ka, Zavadka, Lehotka, Palánka, Telecs- 
ka stb., ezekben elsősorban a ka kép
ző s a szembeötlő szláv jelleg.

De e támpontról ő nem az okleve
lek felől igazolhatatlan Sobotica felé 
nyomoz, hanem messzebb, az ószláv 
nyelvek irányába, s így jut el ahhoz 
a magyarázathoz, hogy a SzabacLka a 
za-bat-ka elemekből képződött. Ezek 
közül a bat egy ma már kihalt, de ré
gen sok változatban létezett szónak, a



bađnak felel meg, melynek alapjelen
tése: hegygerinc, hegyhát, hegysor,
hegylánc, dombhát, szirt, sziklaszál. A 
za prepozició, mely a hol kérdésre a 
mögött, az után, a túl, a hová kérdés
re pedig a mögé szóval felel, s épp
oly gyakori az ószláv helynevekben, 
mint a ka képző, amely főnevekhez 
járulva kicsinyít, melléknévhez adva 
pedig főnevet alkot. Eszerint: »A za- 
bad-ka jelentése ( . . . )  a kis hegyge
rinc, a kis dombhát mögé, illetve a kis 
dombhát mögött levő vidék s egy ér
telmű a zagorie, a zagorica (hegymögi 
vidék, kishegymögi vidék) elnevezések
kel.« (I.m. 11.)

A magyarázat ilyen kivonatos for
mában is igen logikus és meggyőző. 
Toncs azonban rendkívül tüzetesen, a 
szó elemeit alkotó szavak sok változa
tának elemzése, a történelmi és föld
rajzi tények s az oklevelekben előfor
duló változatok vizsgálata révén jut el 
a konzekvenciáig. Végig rendkívül 
módszeresen halad. Az érvényes, a ri
vális elméletek gondos bírálatából, 
azok elégtelensége felől indul ki, s fo
kozatos építkezéssel jut el a maga ered
ményéhez. Segítették őt ebben Asbóth 
Jánosnak a magyar nyelvben megho
nosodott szláv jövevényszavakról írt 
tanulmányai. Talán a vállalkozásra is 
ezek bátorították, de különben — szó
tárakra, helynévtárakra, térképekre tá
maszkodva — a maga elképzelése sze
rint vizsgálódott. Tanulmánya, miköz
ben a kérdés eldöntésével fontos tudó-



mányos küldetést teljesít, egyúttal az 
elfogulatlan, bátor kutatómunka erköl
csi szépségét is példázza.

A nyelvészet más vonatkozásai, fő
leg a nyelvtanítás problémái máskor 
is szerephez jutnak Toncsnál, de az 
etimológia nem, s munkásságának igazi 
terepe a szépirodalom. Másik filológiai 
jellegű tanulmánya egyben az iroda
lomtörténeti filológia egy érdekes vál
tozatát is példázza. Mint ismeretes, 
Arany János történeti tárgyú elbeszé
léseiben többnyire valamely krónikára 
vagy más írott, esetleg szóbeli forrás
ra támaszkodott. Nála a forrás szinte 
létföltétele volt a költői ihlet működé
sének. Alakítani a semmiből nem sze
retett, de forrásai révén képzelete is 
új erőre kapott. Hogy Török Bálint cí
mű elbeszélő költeményének is volt 
iilyen forrása, azt már Greguss Ágost 
is jelezte, Toncs tehát nem indult ta
lálomra, amikor a források és az 
Arany-mű összehasonlító elemzésére 
vállalkozott, s eredményeit egy koráb
bi közlés után (Szabadkai Hírlap, 1886) 
teljesebb alakban is publikálta. Az ösz- 
szevetés alapjául szolgáló művek: Bu
da veszéséről és Terek Bálint fogságá
ról; Prini Péternek, Majláth Istvánnak 
és Terek Bálintnak fogságokról című 
Tinódi-krónikák, valamint Verancsics 
Antal összes munkái (Monumenta Hun
gáriáé Historica Scriptores) második 
kötetének vonatkozó részei.

Szerencsés vállalkozás volt ez, mert 
a két szerző említett írásaiban Toncs 
az Arany-mű meséjének s jellemeinek



forrásadalékait majdnem hiánytalanul 
földerítette, sőt néhol 'a részletekben is 
igen szoros megfelelésekre bukkant. 
Összevetésének egyetlen gyöngéje — 
amint erre Arany összes művei első 
kötetének jegyzeteiben (Budapest, 1951) 
Voinovics Géza rámutatott —, hogy a 
Monumenta Hungáriáé Historica Scrip- 
tores általa használt szövege a Török 
Bálint születése után jelent meg. Toncs 
alaposságát bizonyítja viszont, hogy 
más filológusok, így Zlinsky Aladár 
Verancsics-művének egy korábbi kia
dását vizsgálva lényegében igazolta 
Toncs összevetését. (Lm. 468.) Az ösz- 
sze vetés jó metodológiája érdekében 
Arany költeményének tartalmát egy
mástól jól elkülöníthető öt részletre 
tagolja, s ezekben az események sze
rinti egyezést és eltérést tüzetesen vé
gigköveti. Az)tán a jellemek vizsgálatát 
végzi el. Munkája, ha csak ennyiből 
állna, akkor is értéke volna az A rany- 
filológiának. A költemény irodalmáról 
szólva Voinovics az első között hivat
kozik rá. Toncs azonban nem érte be 
a megfelelések kimutatásával. Az esz
tétikum, a költői eredetiség iránt min
dig fogékony volt. Tudta tehát, hogy 
egy költemény eredetisége nem mesé
jének eredetiségében áll: »az eredeti
ség — írja ebben a tanulmányában — 
a költeménynek minden ízében jelent
kezik, a mesében éppúgy, mint a szer
kezetben, a jellemzésben, a műfaji jel
legben s a külső formában.« (18.)

S ezt nemcsak tudta, hanem a meg
feleléseket s még inkább az eltérése
ket Arany sajátos szándékára figyelve



kísérte nyomon, s így szinte tetten érte 
a forrásait oly igen tisztelő nagy köl
tő szuverenitásának, alakítómunkájá
nak mozzanatait. Persze csak a téma 
engedte határok között, tehát a tör
ténet és a jellemek alakításában, s így 
a költőiség stiláris és nyelvi tényeit 
épp csak érinthette, de hogy ezek je
lentőségének mennyire tudatában volt, 
tanulmánya végén tételesen is megfo
galmazta. Azon a ponton pedig, ahol 
az összevetés fölhatalmazta, így a köl
temény műfajának meghatározásában, 
túl is lépett a filologizálás korlá-tain, 
amikor megállapította, hogy Aranynak 
ez a műve a maga nemes józanságá
val, de gyors menetével, a főbb moz
zanatokra koncentráló szerkezetével,
párbeszédes részleteivel, tragikus hő
sével balladás szerkezetű históriás ének. 
Jellemzését és besorolását az elbeszé
lés időrendjének vizsgálatával is alá
támasztva végül még külön is össze
foglalja a költemény eredetiségének bi
zonyítékait.

Ez a tanulmány tehát avatott filo
lógusnak mutatja Toncs Gusztávot. 
Olyan tudósnak, aki tudja a maga kor- 
látait, s olyan vállalkozásba kezd,
amelynek anyagát ismeri. Kitünteti
Toncs más tulajdonságait is. Minde
nekelőtt a vizsgálódás áttekinthető 
rendjét, s a fölismerések közlésének
személytelen objektivitását. Nem eről
tette a hűvösséget, némely írásaiban — 
mint látni fogjuk — át is engedi ma
gát az ünnepélyes pátosznak, de in
kább csak ünnepi beszédeiben, népsze



rűsítő előadásaiban. Tudományos vál
lalkozásaiban tárgyszerűségre töreke
dett. Olyannyira, hogy a fölfedezés iz
galmát tükröző előadás, szerkesztés (he
lyett inkább az eredmény áttekinthető, 
logikus közlésére szorítkozott.

Hogy az adatföltárás szenvedélye 
ezekben a munkákban nem érezhető, 
annak a filológushoz illő fegyelem mel
lett az is oka lehet, hogy Toncsban 
nem is igen működtek ilyen szenve
délyek. Öt a mű poétikai kérdései min
dig jobban izgatták, mint a filológiai 
vonatkozások. A filológiától sohasem 
szaikadt el, annak új eredményeit min
dig követni igyekezett, de nem önma
gukért, hanem a mű esztétikumának 
mélyebb megértése végett. E törekvés
nek első s igen tanulságos kísérlete 
Vörösmarty Zalán futása című eposzá
ról írt dolgozata. (Különnyomat: 1885.)

Az eposz csodája, amint ez Ungvári 
Tamás Poétikájában is olvasható, az, 
hogy »Istenek és hősök, emberek és ál
latok, munka és harc; egy teljes és 
harmonikus rendszer részeiként jelen
nek meg. Ezöknek az eposzoknak a lé
nyege a magátólértetődő teljesség,. . .« 
(283.) Ember és Vi'lág, ember és ter
mészet e naív egysége, az eposznak ez 
a szemléleti föltétele ritka adomány, s 
az osztály viszonyok megjelenése után 
különösen ritkán adódnak ilyen törté
nelmi pillanatok. A Zalán...-1 szülő tör
ténelmi helyzet nem volt ilyen, s en- 
nctk következményeit a mű is meg
érezte. Még Arany is, aki a negyven



nyolcat előkészítő nagy évek illúziója 
közepette és a paraszti világkép anya
gából szinte homéroszi eposzt írhatott, 
még ő is nagyon érezte és tudta e mű
faj nehézségeit: » ... beláttam — írja 
Gyulai Pálnak —, hogy 'korúinkban, 
még nálunk is, az eposz nagyon mond
va csinált virág: a költőnek -magát is, 
publicumát is vagy hat századdal hát
ra kéne vinnie.. .Hol az anyag? a gaz
dag mondakör? a mythológia? Csinál
juk! Köszönöm szépen. Ezt csinálni nem 
lehet, ez csiinálódik.« (Idézi Ungvári 
Tamás. I.m. 287.)

Az idézett levél általunk kiemelt 
soraiban szóvá tett hiány Vörösmarty 
esetében még nagyobb mérvű, s Toncs 
ezzel teljesen tisztában volt, hiszen 
élőit te többen taglalták. Gyulai Pál Vö- 
rösmarty-könyve különösen alaposan 
elemezte ezeket a problémákat. Tanul
mányában éppen azt akarja kideríteni, 
hogy diZ Anonymus által kínált szegé
nyes mondaanyag'ból, mitológia híján, 
hogyan tudott Vörösmarty 'igazi eposzt 
alkotni. Pontos abban szólva: »Miként 
alkotta meg műve eseményeid? Melyek 
a nagyszabású alkotás s z e r k e z e t 
b e l i  j e l  e s s é g é i  és f o g y a t k o 
z á s a i ?  ( . . . )  mi a darab meséje? Mi 
benne az eredeti?« (4.) Milyen a mi
tológia, amelyet Vörösmarty alkotott, 
s milyen szerves a részek összefüggése?

Toncs Gusztáv, hogy ezelkre a kér  ̂
désekre választ adhasson, számba veszi 
az eposz előzményeit, forrásait; átte
kinti sorrendben az énekeket, külön a



beákelt epizódokat, s így a részletek 
felől is igazolja a Vörösmarty-irodalom 
már ismert tételét, hogy a költő anya
gát alárendelte a honfoglalás alapesz
méjének.

Ezután külön fejezetet szentel az 
eposz mitológiájának, s ezen belül, il
letve ezzel kapcsolatban az eposz tár
sadalmi viszonyait is elemzi. A mito
lógia alakjait egyenként veszii szem
ügyre, s erő, költőiség, eredetiség szem
pontjából minősíti is valamennyit, s az 
allegorikus alakokat (Hajnal, Éjjel, 
Álom, Átok) az egyéni tettekkel szem
ben gyöngébbnek ítélve, összkeverésü- 
<ket rosszallja. »Az allegorikus alak — 
írja igen találóan — természeténél fog
va élettelen s nem alkalmas mozgal
mas cseleik vény alkotására. Hidegen 
hagy bennünket, ( . . . )  Mi más a dél
szaki tündér keserve ( . . . ) ! «  (28.) Tol- 
dy Ferenc nyomán e mitikus alakok 
egymáshoz való viszonyának rajzát is 
hiányosnak véli, némelyik szerepkörét 
tiszitázatlannak. Különben az eposz mi
tológiáját ő is gazdagnak, teremtésér
tékűnek ítéli.

A hitvilág, a nópjellem, a családi 
élet rajzának jellemzése után rátér a 
szerkezet vizsgálatára, s énekről ének
re haladva, a főalalkok s a fő esemény 
felől, az epizódokat számba véve, f-unk- 
ciójiíkat Vizsgálva arra a szintén elég
gé ismerős ikövetkeztetésre jut, hogy a 
fő esemény az alapeszme nagyságához 
mérten vézna, bonyodalmakban sze
gény, Árpád, a főhős nem eléggé aktív,



az alapeszme központi szerepe nem jut 
eléggé kifejezésre, az epofzódok lazán 
kapcsolódnak a fő cselekményhez.

Az utolsó előtti fejezetben az ok
szerűség szempontjából tekinti át az 
eposzt, s a »megokolt« megoldások mel
lett igen sok gyöngén igazolt fordula
tot talál. A csodás alakok és a földiek 
kapcsolatát nem érzi elég szorosnak, az 
idő és az események visz/anyában 
aránytalanságokat észlel; kevés idő 
alatt túl sok minden történik.

A munka utolsó fejezetében az 
eposzt életre hívó politikai és szemé
lyes indítékot boncolva arra a követ
keztetésre jut, hogy »Vörösmarty mű- 
vénék e politikai s lírai elem esztéti
kailag nem válik javára, bár korában 
főként a politikai oldal hathatósan elő- 
mozdítá a mű érdekességét s hatását. 
Oly epikai műben, mint Zalán futása, 
nincs helyén a lírai áradozás, mely 
azon gyöngeségről tesz tanúságot, hogy 
a költő, mint epikus, nem rendelkezik 
az objektív előadáshoz szükséges nyu
galommal. Az Iliászt nyugodt tárgyias 
előadása teszi páratlanná, a Zrínyiász 
hasonlóképp kitűnik nyugalmával, ami
ben Arany János is valódi mester.« 
(62.)

Ezek után szükségképpen jut arra 
a következtetésre, hogy Vörösmarty a 
nehézségek egy részével nem tudott 
megbirkózni, művének szép részletei 
nem tudtak egésszé forrni, mert nem 
teremtett erre alkalmas fő cselekményt. 
Oki kapcsolatai nem elóg szorosak, a 
csodás elemek nem jutnak kellő sze



rephez, több megoldása valószínűtlen. 
Lírája árt objektivitásának. Az ellen
téteket azonban sikerrel alkalmazza, 
vannaík szép fordulatai s végighúzódik 
rajta a fenséges jelleg. (65.)

Eszerint a Zalán futása csak részei
ben sikerült mű, ami lényegében meg
egyezik az utókor ítéletével. Toncs ta
nulmánya mégis csak némely részleté
ben hiteles, lényegében sikertelen kí
sérlet. És szükségképpen az, mert el
sősorban arra figyel, ami gyöngéje a 
műnek: a cselekményre, s ami elhibá
zott: a szerkezetre. Epikusi objektivi
tást .kér számon egy művön, amelyik
ben a 'líraiság s az általa ihletett rész
letek a legszebbek, a legértékesebbek. 
Ilyenformán, noha tud az eposz elégi- 
kus-ódai hangjának értelméről (61.), 
nem érti politikumának újdonságát: az 
elégikus alaphangban rejlő mély elé
gedetlenséget, a harci jeleneitek komor
ságát, azok funkcióját. S ha érti is — 
hiszen szépségüket hangsúlyozza — a 
szerelmi epizódokat, nem veszii észre 
az eposz halálos, szörnyű csatáival fe
leselő jellegüket. S ha igen, ezt a jó 
szerkezet mérlegén csak rossznak ta
lálhatja, holott Vörösmarty kielégítet
len boldogságvágyának, mély embersé
gének lírája szólalt meg bennük. Az, 
ami a Csongor és Tündében majd ki
bontakozik. (Erről: Tóth Dezső: Vörös
marty Mihály. Budapest, 1957. 72—73.) 
Pedig irodalomtörténész lévén ismeri a 
fejlődés menetét, s így tudja, hogy Vö
rösmarty romantikus eposzt írt. Hogy 
nemcsak a homéroszi, hanem az osszi- 
áni minta is bátorította, ezt már a ko-



rabbi. Vörösmarty nirodalom is tudta. 
Kifogásunk nem is az, hogy a Babitsék 
előtti Vörösmarty-kép kereteiben gon
dolkodott, hanem az, hogy ha már idő
szerűtlennek, sőt érdektelennek vélte 
az eposz politikumát — mint célkitű
zésében leszögezte —, s az esztétikai 
értékek miatt foglalkozott a művel, ak
kor keresnie kellett volna a szépségek
hez közelebb juttató szempontokat.

Toncs azonban a klasszikus eposz nor
máival közeledett a Zalán...-hoz. Olyan 
szervességet kért számon, mint a nö
vényé: »Mint magból a fának, kell elő- 
állani az összeütközésből a tovább fej
lődésnek, a bonyodalomnak.« (42.) Ért
hető, ha a szervesség ilyen szempont
jai felől, a józan és apollói mesebo
nyolítás igényével folyton érzékelnie 
kellett a logikus megokolás hézagait, 
gyöngeségeit. Tanár volta ezúttal in
kább visszahúzta, mint segítette: ta- 
náirosságra kárhoztatta. S ezt nem csu
pán a formula kézenfekvő volta miatt 
mondjuk, hanem azért is, mert a gim
názium ötödik osztálya számára írt 
görögpótló tankönyvében (Szemelvé
nyek a magyar epikusokból és törté
netírókból. Budapest, 1904.) szintén 
szerepelteti a Zalán...-t, s bevallottan 
azzal a céllal, hogy Homérosz magyar 
megfelelőjét adja. Igaz, a görögipótló 
osztályok tananyagában jobbára olyan 
művek kerültek programiba, amelyek
re a magyar irodalomórákon nem ju
tott elég idő. Toncs azonban abban a 
meggyőződésben folyaimadott a Zalán 
futásához, hogy Homérosz után is csa-



lódas nélkül, sőt »büszkeséggel« olvas
ható, s a szemelvényekhez fűzött jegy
zetek is a mű epikai oldalára vonat
koznak. Az eposz sajátosan műfaji ér
tékeit tehát nagyon is (komolyan vette, 
komolyabban, mint a költőiség tényeit.

De ezen a kereten belül aztán olyan 
szorgalommal vizsgálódik, annyi való
ságos hibát, t oblémát vesz észre, hotgy 
munkája tanáros dogmatizmusa ellené
re is igen tanulságos. Mind az alakok 
rajzának megítélésében, mind a mitoló
gia funkciójának bírálatában Gyulai 
Pál alapul szolgáló eredményeihez ké
pest is új s máig érvényes fölismeré
seket közöl. Az egyénítést, az akcióké
pességet, a konfliktusok feszültségét 
vagy gyöngeségét mindenütt jó érzék
kel elemzi. Igen érdekes például mi
kor rámutat arra a nehézségre, mely 
Zalán népe keresztény s a magyarok 
pogány isteneinek konfliktusából Vö- 
rösmartyra, a kereszténységet még tisz
telő Vörösmartyra hárult volna, ha a 
küzdelmet, mint Zrínyi, az istenek vo
nalán is következetesen kibontakoztatta 
volna. (36.) Még érdekesebb az a pél
da, mikor a műfaji szempont elmélyült 
érvényesítése révén szinte önkéntelenül 
jut a műfajinál messzebbre mutató föl
ismeréshez. Ez történik például akkor, 
amikor a hailál eposzbeli szerepéről be
szél. A »lélek sírásáról, mely a föld
ből kizúg«, »az atyák suhogó ámyé- 
kai«-ról. A halálról, melynek az eposz- 
beli táltos szerint mindnyájan alá va
gyunk vetve. »Oda térünk, hol Atti
lának iszonyú árnyéka húzódik, hol



nagy Ugek, nemes Álmossal vigadva 
parancsol a solk ezer népnek, melyet 
dárdával elejtettek. A később jövők
nek ott áll métg üresen az éjnek vég
telen tere. Étét ( . . . )  a Kutigur ár
nyékok is áldva fogadják ( . . . ) .  Igaz, 
hogy fáj elhagyni a ragyogó napot, a 
piruló hajnalt, a kék eget, az édes sze
relmet s a társas örömeket: de aki 
ezekről lemond a földön társai javá
ért, százszorosán vesz részt benne a 
másvilágon.« (29.)

Aligha (kétséges, az ihletett interpre
tálás bizonyítja, hogy Toncs itt ráér
zett az életvesztés ábrázolásának arra 
a kozmikus fenségére, melyben Vörös
marty olyan hatalmas és bensőséges 
tudott lenni. Ráérzett, de nem ezt vizs
gálta, csak a fölvonultatott népek hit
világának az eposzban oly fontos sze
repét. S nagyolbb jelentőségű megsej
tését alá is rendeli a hitvilág és az er
kölcsi, vallási Világrend összefüggésé
nek szervességót nyomozó munkájának. 
A módszeres tanár elejti az olvasói ér
zékenység által kínált lehetőséget.

De hogy ez a módszeresség és az 
esztétikai érzékenység nemcsak gátol
ni, de támogatni is tudja egymást, er
re s Toncs készültségének más voná
saira is szép bizonyíték Mikes Kelemen
ről írt (könyve. Ez az a mű, mely iro
dalomtörténeti munkásságának legna
gyobb eseménye volt, a szakmabeliek 
legnagyobb érdeklődését is ez váltotta 
ki, s eddig ez biztosította ihelyót a ké
zikönyvekben, a lexikonokban, tehát az 
utókor fórumain is.



A cím szerény: Zágoni Mikes Kele
men élete. Az Előszó a címnél ponto
sabban azt ígéri, hogy. új adatokkal 
nem járulhatván hozzá a Miikes-iroda- 
lom eredményeihez, a súlyt arra fek
teti, hogy »az eddigi részletes kutatá
sok eredményeit összefoglalva, őt ma
gát természetes környezetben mutatva 
be, a Törökországi levelek alapján fő
ként egyéniségét, emberi és írói jelle
mét domborítsam ki egységesebben és 
teljesebben, mint ahogy eddig előttünk 
állott.« (5.) A könyv elbeszélő részei
nek bőségét mentegetve a földolgozott 
események érdekességére hivatkozik, s 
arra, hogy a művelt ifjúságnak köny- 
nyen érthető s gyönyörködtető olvas
mányt is akart nyújtani.

Céljához híven Toncs Mikes életé
nek minden fontos eseményére kitér. 
Az életrajzok bevált módszere szerint 
időrendben haladván előadja a család
ról, a gyermekkorról már földerített 
ismereteket. Aztán a Rákóczi melletti 
szolgálat tényeit. Mivel a szabadság
harc s a lengyelországi, angliai és 
franciaországi évek idejéből magáról 
Mikesről kevés a följegyzés, a föltéte
lezett környezet, tehát Rákóczi és ud
vara rajzával, történetük fölidézésével 
igyekszik ábrázolni a 'közeget, melyben 
Mikes is létezett. Mikes jelenlétét nem 
erőszakolja, de egy-egy hiteles adat 
révén mindig érzékeltetni tudja, hogy 
a közeg nem pusztán háttér, jelen van 
benne könyvének hőse is. Hiteles adat 
révén, amikor közli például, hogy Mi
kest Rákóczi Munkácson bejárónak ne



vezte ki (18.), s föltevés révén, ami
kor krónikájában Rákóczi vereségéhez 
érve azt írja, hogy »Mikes azonban 
nemcsak a dicsőség verőfényes napjait 
látta, hanem nemsokára a gyászos ve
reségeket is.« (19.) Hasonló módon 
föltételezi, hogy ott-tartózkodásuk ide
jén a párizsi irodalmi életből is meg
ismert Mikes egyet-mást, »meglehet — 
írja —, hogy Sévigné asszonynak egyik
másik, közkézen forgó levelét, mint ek
kor szokásban volt, le is másolta ma
gának.« (30.)

Hogy Sévigné-né leveleinek részük 
van a Törökországi levelek megírásában, 
igazolt tény, hogy hol jutott hozzájuk 
Mikes, már kevésbé. Ezt a bizonyta
lanságot használja ki Toncs, igen tar
tózkodóan, mikor a franciaországi hó
napok nagy hézagait ilyen logikus föl- 
tételezésekkel igyekszik kitölteni. Ám 
ahol ilyen lehetőség nem kínálkozik, 
marad a Rákóczi-udvar eseményei mel
lett, hiszen azok Mikesre is mindig ki
hatottak. Könyve harmadik fejezeté
től különben a Mikesre vonatkozó ada
tok is megsűrűsödnek. Innét az emig
ráció törökországi szakaszát ábrázolja 
Toncs, s erről Mikes levelei elég sok 
adalékot kínálnak. Ezek birtokában 
már nemcsak a fejedelem politikai 
helyzetét, kapcsolatait tudja nyomon 
kísérni, de a színhelyeket, a tágab/b s 
szűkebb környezetet, az emigráció hét
köznapjait, a házirendet, egészség, be
tegség, halálozás hullámverését. S is
mét — de most már nagyobb bizton
sággal — Mikes olvasmányait, fordí



tásait, s így jut az irodalomtörténeti 
jelentőségű időtöltéshez, a Törökorszá
gi levelekhez.

Az időrend medrében haladva kü
lön fejezetet szentel az író élete egy 
fontos csomópontjának, ahol a haza
térés ügyében Mikes választását el
mondja, s -ahol e választás motívuma
ként Mikes és Rákóczi kapcsolatáról, 
valamint a Kőszeghy Zsuzsi iránti sze
relemről minden fontosat előad. (V. 
fejezet)

A VI. és a VII. fejezetet az emig
ráció belső életének és külpolitikai esé
lyeinek Rákóczi haláláig terjedő sza
kaszára fordítja.

Az utolsó politikai föllángolás, vagy
is a Rákóczi József közreműködésével 
zajló, Ausztria elleni háború részletes 
elbeszélése után (VIII. fejezet) az 
emigráció és Mikes számára a haza
térés áhított útjai lezárulnak, s mikor 
a III. Károly halála alkalmából elkül
dött amnesztiakérvényét is visszauta
sítják (IX. fejezet), voltaiképpen az 
élet külső, politikai érdekű esemény
sora is lezárul. Toncs ezen a ponton, 
mintegy bensőbb eseményt, iktatja 
könyve menetébe Mikes 'időtöltésének 
tartalmaként fordításait, előbb vallás- 
erkölcsi iratait (IX. fejezet), aztán a 
Mulatságos napokat. (X. fejezet) S 
ezekről mint az író életének fontos 
eseményeiről olyan tüzetes jellemzést 
ad, mintha kertészkedésének jelleg
zetességeit ismertetné.



Ebben a folyamatban magától érte
tődően kerülnek sorra a Törökországi 
levelek. A XI. fejezet 'keletkezésüket, 
indítékúikat, mintáikat, Mikesnek erről 
a műfajról vallott nézeteit, az »édes 
néném« kilétét tárgyalja, majd részle
tesen ismerteti a leveleket. A XII. fe
jezet a keletkezés és a műfaj vitás 
kérdéseiben igazítja el az olvasót és 
szűri le a meggyőzőnek vélt konzek
venciát. A XIII. fejezetet a levelek stí
lusának jellemzésére szánja. S mikor 
ezzel is elkészült, tehát az életrajz és 
a mű ismeretében nyit egy lényegösz- 
szefoglaló fejezetet, melyben Mikes jel
lemét és szemléletét jellemzi.

Ezután még egy életrajzi fejezet kö
vetkezik — a XV. — az utolsó évek 
eseményeiről, a rokonokkal való leve
lezés kései fájdalmas öröméről, Mikes 
haláláról. A XVI. fejezet, vagyis a leg
utolsó már a mű utóéletéről szól: ha
zakerülésének, kiadásának, értelmezé
sének történetéről.

Mint ez a vázlatos ismertetés is mu
tatja, Toncs nem álszerénységből ne
vezte könyvét életrajznak, éppen csak
— igen természetes módon — Mikes 
műveit is az élet szerves részeként fog
va föl, azokról is elmondta mindazt, 
amit tudott. S korántsem a hályogko
vács naiv gyanútlanságával, hanem egy 
jól átgondolt szerkezet rendjében. Nem
hiába hangsúlyozta olyan gyakran a 
mű szervességének követelményét, 
könyve ebben a tekintetben magasan



fölülmúlja a népszerűsítő művek szo
kásos rendszerességét: a gépiesen vég
hez vitt ismeretcsoportosítást.

Hogy konstrukciójának értelme és 
eredetisége .kitessék, érdemes idéznünk 
a róla szóló bírálatok vonatkozó pasz- 
szusait. ». .. nem sikerült összeolvasztva, 
egységesen ismertetnie a bujdosó író 
életét s műveit; amit bizonyít anyagá
nak azon elosztása is, hogy úgyszólván 
kizárólag életrajzi adatokat közlő I— 
VIII., illetőleg IX. fejezetek után öt 
fejezeten át Mikes műveinek fejtege
tése, majd egy fejezetben Mikes egyé
niségének, jellemének rajza következik, 
s csak ezen hosszas megszakítás után, 
átmenet nélkül, a IX. fejezet közepén 
rég megszakadt fonalhoz kötve folytat
ja újra a XV. fejezetben Mikes életé
nek történetét, elbeszélve utolsó éveit 
s halálát. A XVI. fejezetben végül új
ra Mikes munkáiról, azoknak sorsáról 
ad fejtegetéseket.«

Ez a passzus Gyulai Ágostnak az 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1898. 
évfolyamában (160—167.) megjelent 
terjedelmes bírálatából való, mely több 
szempontból is fontos dokumentuma 
Toncs pályájának. Jelen összefüggés
ben azért, mert idézett passzusát a 
könyvnek szinte minden bírálója átve
szi, illetve megismétli. így a Magyar 
Kritika -i, -y szignójú kritikusa, aki 
hivatkozik is Gyulai Ágostra (1898. 11. 
185—186.), s Császár Elemér is, aki 
nem hivatkozik. (Magyar Paedagogia. 
1898. 437—441.)



Aki Toncs könyvét nem olvasta, e 
bírálatok alapján szerkezetét csakugyan 
zavarosnak hihetné. Valójában azonban 
az életrajz »fonalának« megszakítása 
nagyon .is mély megfontolást fejez ki. 
Toncs, mint láttuk, azon a ponton sza
kítja meg az életrajz menetét, ahol a 
külső események meg is szakadtak, 
amikor már minden lezajlott, amit az 
élet legnagyobb szenzációjának, a le
veleknek megértéséhez ismernünk kell.

S hogy az élet külső eseményei kö
zül a legutolsó évek történetét a leve
lekről s Mikes jelleméről közölt feje
zetek után, a könyv legvégén hozza, 
az több szempontból is megokolt. Elő
ször azért, mert a rokonokkal váltott 
valóságos levelekről így az el nem kül
döttektől elválasztva, külön beszélhet, 
de az igazi ok mélyebb, bízvást mond
hatjuk: művészibb. Mikes emberi ar
ca, jelleme a maga vonzó és megkapó 
mivoltában a levelekről s a jellemé
ről szóló, »közbeiktatott« fejezetekben 
bontakozik ki igazán. E fejezetek előtt 
közölni az életrajz utolsó stációját óha
tatlanul hangulati esést, sőt törést 
eredményezett volna. A bujdosósors le
zárulásának szomorú tényei után kez
deni el a levelekről s a jellemről va
ló értekezést, ez ellen Toncs művészi 
ösztöne tiltakozott. És joggal, mert így 
a levelek s a jellem elemzése, fölmu
tatása után ez az utolsó életrajzi fe
jezet az elégikus epilógusok tartalmas 
líraiságával zárhatja le a könyvet, s 
állíthatja helyre az életrajz áramlását.



Toncs bírálói azonban a szerkesz
tésnek ezt a bensőbb logikáját nem is
merték föl, mert megszokták, hogy az 
életről és műről szóló fejezetek csak 
külön tömlbökben helyezkedhetnek el, 
vagy ha nem, hát a művek születésük 
időrendje szerint legyenek jelen az 
életrajiban. Toncs viszont — a leve
lek valóságos időrendjét máig sem is
merjük — anyaga természete szerint 
alakította ki könyve szerkezetét. S 
nemcsak a vitatott megoldásban, ha
nem a részletekben is. Az életrajz fo
lyamatát olyan tömbökre tagolta, me
lyek fontos vonatkozási pontok, gócok 
körül képződvén valóban fejezeteit al
kotják az életrajznak. S ezeken belül 
az életvitel, a fejedelmi udvar belső 
eseményeire vonatkozó ismereteket, 
ahol csak lehetet, úgy szőtte össze a 
nagy politika eseményeivel, hogy a 
történet változatos legyen. Az egyszerű 
információk és az író életére mélyeb
ben kiható mozzanatok finom és haj
lékony átmenetekkel kapcsolódnak 
egymáshoz, a tények összeillesztése, ha 
nem túl szoros, a folyamat akkor is 
szervesnek tetszik.

A munka értékének igazi próbája 
mégsem a szerkesztés, hanem a hite
lesség. Ami a tények ismeretét illeti, 
Toncsot semmi gáncs nem érheti. Föl- 
készültségét még legalaposabb bírálói 
sem vonják kétségbe. Senki sincs, aki 
tévedésen, felületességen érné. Ennél 
azonban fontosabb, hogy rendkívüli 
biztonsággal uralja anyagát. Sehol sem 
fölényeskedőn, sehol se tudálékosan, de



mindenütt a teljes anyag átértésének 
kilátójáról vizsgálódik. S ennek kö
szönhető, hogy a legfontosabb ponton, 
Mikes írói és emberi jellemének ki
rajzolásában is érvényeset tud alkotni.

Pedig ez nem lehetett könnyű. Ki
rály György, Zolnai Béla és mások ku
tatásai, Mikes-interpretációi előtt a 
Mikes-filológia sok mindent tisztázott 
ugyan, de a Rákóczi-kultusz és a Mi- 
kes-kép legnagyobb hatású képviselő
je Thaly Kálmán volt. S Thaly, mint 
ismeretes, erősen ellegendásította, a 
századvégi köznemesi hazafiság kissé 
híg kurucságához stilizálta a bujdosó
kat. Toncs nem szegődött e romanti- 
záló tendenciához, s tartózkodott a de- 
heroizálás már akkor is létező kísérté
sétől is. Ö a levelekre figyelt, s azok 
alapján alkotta meg a maga Mikesét. 
A fejedelem hűséges emberét, aki vál
lalta a száműzetést is. A fölkelés esz
mei tartalmait nem élte át mélyen, de 
Rákóczit nagyon tisztelte és nagyon 
szerette. Vállalta -hát vele a száműze
tést is, de a remények folytán érezte 
e szerep terhét, keserűségét, s átélte 
azt az ellentmondást, mely békére, ott
honra vágyó természetéből s egy forra
dalom, e mozgalom vezére iránti el
kötelezettségéből támadt. S Toncs en
nek az ellentmondásnak a tudatában, 
ezt szem előtt tartva ábrázolja hősét.

Így intepretálja Mikes hazafiságát 
is, melyet Lévay József népszerű ver
sével összhangban sokan a nem alku
vó haza- és szabadságszeretet magasz
tos példájává avattak. Toncs ihletet-



ten rajzolja azokat a vonásokat, me
lyekre a szülőföld után vágyakozó, a 
tündéri Erdélyt folyton emlegető, ma
gasztos Mikes-levelek följogosítják. De 
eközben is tudja és jelzi is, hogy szűk 
körű patriotizmus ez. Nem annyira 
eszmei, politikai természetű indítékok 
fűtik, inkább a szülőföldhöz való ra
gaszkodás érzései. S mind ezen a pon
ton, mind Mikes vallásosságának jel
lemzésénél állandóan észleli, hogy egy 
természetes, egyszerű és józan, »re
ális« természettel van dolga. Toncs Mi
kese inkább földközelben létező szel
lem, s mint ilyen 'korántsem fennkölt, 
korántsem túlheroizált, hanem játékos, 
könnyed és színes kedély. Lényegében 
olyan tehát, amilyennek a legújabb 
Mikes-irodalom rajzolja.

Teljesen érthetetlen tehát a Magyar 
Kritika már idézett recenzensének az 
a megrovása, mely Toncs Mikes-képét 
a Lévay-vers Mikesével azonosítva ki
jelenti, hogy ebből a heroizmusból — 
»Magános fa vagyok, melyre villám 
szakad, / Melyet vihar tördel, de lega
lább szabad / Levegővel élhet« — Mi
kesben semmi sem volt. »Mély vallá
sossága, derűs, ártatlan humora, tiszta 
erkölcse, kötelességtudása, mind ( . . . )  
gyengéden érző egyszerű lelkének sa
játja.«

Igaz, Toncs egy helyen, ahöl arról 
beszél, hogy Mikes mi mindent áldo
zott föl Rákócziért, a kötelességtudás
ból eredezteti ezt a »heroikus« hűsé
get. Ahol azonban kiélezett alakban 
merül föl a kérdés: mért nem ment



haza Mikes, mikor az amnesztia ezt 
lehetővé tette, akkor Toncs világosan 
megmondja, hogy a Rákóczii iránti hű
ség, becsület, kötelességérzet: a »vak 
szeretet« és a Kőszeghy Zsuzsi iránti 
szerelem miatt. S ebben a megokolás- 
ban a »szív«, amit a Magyar Kritika 
bírálója olyan döntőnek tart, vagyis a 
szeretet nagyon jól megfér a köteles
ségérzettel. S Mikes emberi arcán sem
mit sem torzít Toncs azzal, hogy hű
ségét nem fokozza le az együgyűség 
szintjére. Ezzel is közelebb áll a mai 
Mikes-képhez, mint a Magyar Kritika 
recenzense. Lévay népszerű verséből 
pedig éppen nem a szabad levegőért 
a villámok csapását is önként viselő 
magános fa kópét idézi Toncs, hanem 
azokat a sorokat, melyek Mikes ma
gányát érzékeltethetik, s ezeket sem 
Mikes jellemének rajzánál, hanem az 
életrajznak abban az utolsó fejezeté
ben, ahol Mikes teljes magára mara
dásáról s haláláról beszél.

Az anyag átértéséből eredő bizton
ság a levelek elemzésében is időálló 
nyereségekhez juttatja Toncsot. A tar
talmi rétegeket világosan és meggyő
zően különíti el. Érzékeli és jelzi az 
ihlet, a kedv apályait s a kedély szín
változásait. Külön nyomatokkal figyel
meztet a drámára, mely e levelek mö
gül kiérzik, az » alapgondolat«-ra, me
lyet Erdélyi János nyomán így fogal
maz meg: »Mit ér a bujdosásban eltöl
tött élet? Semmit, feleli Mikes, mert 
az haszontalan élet, de az Isten ren
delésében meg kell nyugodnunk. És ott



rejtőzik (a dráma — D. Z.) az alap
hangban, a fájdalmas lemondás hang
jában, melyet eleinte az ifjúság ara
nyos jó kedvének tréfáiba burkol, ké
sőbb a férfias megadáséba, mely vé
gül a megőszült bujdosó fájó, remény
telen sóhajtásában hal el.« (159.)

Említettük, hogy Erdélyi nyomán 
jut el Toncs ehhez a fölismerésig, de 
nem úgy közli, mint a kölcsönvett in
formációt, hanem átérlelten, ihletetten, 
s hogy mennyire alkotó módon, kitű
nik a folytatásból, melynek során — 
végigfutva a leveleken — fölidézi az 
író lelki változásait, a nyugodt felszín 
mögött zajló dráma mozzanatait.

Megfontoltságára és alaposságára 
vall, hogy a megsejtett mélyebb tar
talmak, a fölismert líraiság, a »bána
tos hang« ellenére sem véti szem elől, 
hogy Mikes számára az önkifejezés volt 
a döntő »mondanivaló«, s a levelek 
egységét is csak a bennük megnyilat
kozó egyéniség adja. S ezzel Mikes mű
fajáról — elhatárolván azt a történet- 
írástól, az emlékirattól — rögzíti azokat 
az igazságokat, melyeket ma is kép
visel az irod alom történetírás.

Ugyanez mondható el a levelek ke
letkezéséről írt fejezetről. Álláspont
ját ezekben a sokat vitatott s aknákat 
rejtő kérdésekben így foglalja össze: 
»a) a levelek napló alapján készültek; 
a napló nyomai bennök felismerhetők; 
Mikes a napló adatait csoportosítva 
dolgozza fel; — b) Mikes az egyes le
veleket legtöbbször később írja meg, 
mint az eseményt naplójába bejegyzi;



— c) végleges irodalmi formájukat 
egész csoportok évekkel később nyer
ték, pl. a Rodostóban való megtelepe
dés előtti időből kelt levelek; — d) Mi
kes a leveleken egész törökországi éle
te alatt dolgozott s bizonyára számos 
részletet többször is átdolgozott; — e) 
a néne alakja nem történeti személy, 
hanem művészi alkotás, tehát ebből a 
szempontból vizsgálandó.« (231.)

A Magyar Klasszikusok sorozatban 
megjelent Mikes ̂ gyűjtemény (Mikes 
Kelemen: Törökországi levelek. 1958)
Bevezetésében Barta János a levelek 
keletkezéséről lényegében ugyanazt ír
ja, mint Toncs, s egybevág ezzel A 
magyar irodalom története (1964) má
sodik kötetének Mikes-fejezetében kö
zölt magyarázat is, melyet az író leg
alaposabb ismerője, Hopp Lajos írt. 
Igaz, hogy a Toncs által közölt ered
mények elemei már készen álltak, ami
kor ez a könyv készült, de korántsem 
ilyen tisztán és összefogottan. Hogy 
mennyire nem, a könyv bírálatai igen 
beszédesen tanúsítják. A legingerültebb 
kritikákat ugyanis éppen Toncs kelet
kezésmagyarázata váltotta ki. Császár 
Elemér főleg azt kifogásolja, hogy 
Toncs elfogadta ugyan az ő magyará
zatát, de azért mégis azt a 'benyomást 
kelti, mintha valami eredetit nyújtana. 
Gyulai Ágost még huzamosabban és 
ingerültebben időzik ennél a problémá
nál, s szemére veti Toncsnak, hogy »e 
kérdésben nem tudta magától az örö
met megtagadni, hogy ő is ne álljon 
elő egy — legalább látszólag — új né



zettel, mely azonban nem egyéb, mint 
a Toldy- és a Császárnéié fejtegetések 
egy-egy elméletének kapcsolatából 
eredt, belső valószínűtlenségben szen
vedő vélemény-kísérlet.« Toncs néze
teinek ismertetése után így folytatja: 
»Látjuk, hogy Toncs Gusztáv vélemé
nye Toldy nézetéből módosításképpen 
csak az egyszerre készültséget tagadja, 
Császár Elemér véleményéhez pedig 
módosításképpen csak a Toldytól elfo
gadott naplóalapot adja hozzá.« Gyu
lai annak föltételezését, hogy Mikes 
naplót vezethetett, különösen rossz 
néven veszi, Toncs igyekezetét, hogy 
ezt igazolja, »mesterkedésnek«, »újság- 
vadászatnak« bélyegzi. Ezzel szemben 
az alaposságáról híres Barta János a 
már idézett előszavában, a legújabb 
eredmények ismeretében ilyeneket ír: 
»Miután Mikes, talán már török földre 
érkezésük óta, j egyezgette a maga és 
a kis udvar életének mozzanatait, kö
zelebbi ösztönzést is kapott anyagának 
levélformába való öntésére...«; »Mai 
felfogásunk szerint tehát nem valóban 
elküldött levelekről van szó; Mikes 
naplóba gyűlt feljegyzéseit utóbb, bi
zonyos nagyobb szakaszokban dolgozta 
fel levelekké.« Igaz, a naplóelméletnek 
van egy gyönge pontja, kétségessé te
heti azt, amit Hopp Lajos külön nyo
matékkai hangsúlyoz, hogy Mikes »fia
talos írói ambíciójától és Párizsban csi
szolódott ízlésétől pedig távol állt a 
napló igénytelen műfaja. írói távlatá
nak, kedvtelésből írogató, csevegő haj
lamának a levél-műfaj felelt meg.« A



levélforma ilyenképpen a fesztelenség, 
a világiasság, a szabadabb és oldot
tabb önkifejezés műfajaként esik lat
ba. Toncs naplóelmélete azonban nem 
kerül szembe ezzel a műfaji tudatos
sággal, mivel ő nem állítja, hogy Mi
kes eredetileg naplót vagy memoárt 
akart Írni, sőt rögzíti is, hogy nem tud
juk: »eredetileg mi volt a célja« ezek
kel a föl jegyzésekkel. (55.) Biztosan 
csak annyit állít, hogy leveleiben vala
miféle naplóra, föl jegyzésekre (153.) tá
maszkodott. Ennek nyomait nem mes
terkedéssel, hanem elődei nyomán ere
deti bizonyítékokkal is kimutatja, de
— Barta és Hopp magyarázatával tel
jes össizhangban — a levélformát mé
lyebbről: a korból s Mikes jelleméből 
eredő, tudatosan vállalt műformaként 
magyarázza. Magyarázata némely rész
lete — főleg amit egyéniség és levél
forma találkozásáról, a levél vallomá- 
sos jellegéről, bizalmasságáról, dévaj- 
ságra, csevegésre is alkalmas mivoltá
ról s a levélben megnyilatkozó szóp- 
ségigény tudatosságáról ír (130—137.)
— mind-mind megegyezik Barta és 
Hopp írásainak vonatkozó passzusai
val.

Abban persze igaza van Gyulai 
Ágostnak, hogy Toncs lényegében kész 
eredményekből aükotta meg a maga ál
láspontját, de nagy tekintélyű elődök 
egymástól elütő teóriáiból, s ehhez éles 
szem, jó érzék, erős intelligencia: szu
verén áttekintés kellett. A folyóiratok
ban rejlő sokféle tanulmány adatainak 
összehasonlító vizsgálata, a lepárlás ké-
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pessége. Teljesen jogos tehát az Elő
szó bán jelzett remény, hogy az elszór
tan megjelent adatok könyvvé érlelése 
nem puszta ismétlés, s az a meggyőző
dés is, hogy az ő összegezésében a tan
tételek tisztaságával fogalmazódnak a 
részeredmények.

Vonatkozik ez a keletkezés kérdé
sében végzett munkájára is, de a kri
tika mégis megtévesztően elvétette irá
nyát, amikor e kérdés körül toporgott. 
»Császár Elemér analitikus módszerű 
kritikai dolgozata« valóban már -az ösz- 
szefoglalás jegyében készült, de ha hé- 
zagtalan lett volna is, akikor is csak 
a keletkezéstörténetét illetően lett vol
na az. Toncs azonban Mikes életének 
és műveinek egészét átfogta. Életrajz 
címén valójában monográfiát írt, s 
könyve értékét nem lehet a keletke
zéstörténetben produkált eredményein 
mérni. S voltaképpen ez magyarázza 
Gyulai és Császár ingerültségét is. Ne
héz volt elviselniök, hogy az általuk s 
az elődök által összehordott részletek
ből egy tanár eleven, szerves egészet 
alkot: »dacára látszólagos sikerének — 
írta Gyulai — nem jelent haladást a 
Mi kés-irodalomban.« A sikerre utaló 
szavakat mi húztuk alá. Császár Ele
mér bírálata még árulkodóbban mu
tatja, hogy Toncs olyasmit művelt, 
amit a bogarászásból tudós karriert 
ügyeskedő, szikkadt lelkű és korlátol
tan reakciós Császár haláláig nem tu
dott: olvasmányos művé, közvagyonná 
alkotott, zárt körökben ismert adalé
kokat. »Aki nem ismeri Mikes életét,



az sokat tanul belőle, aki ismeri, az 
mindig szívesen meghallgatja a hű Mi
kes Kelemennek sok reménnyel kez
dődő, sok csalódással véget érő pálya
futásának történetét.« így Császár Ele
mér, s hogy ennek ellenére mégis így 
gúnyolódik Toncson: »Nem vehetjük
rossz néven ezt az ambíciót, a tudomány 
mint a mesebeli mágnc hegy vonzza 
magához a halandókat.« — ennek még
iscsak az az oka, hogy Toncs nem ma
radt meg a kaptafánál, hanem a »szak
emberek« eredményeit is fölülbírálta. 
Hogy túllépett az ismeretterjesztés sze
rény határain, ez késztette Gyulai 
Ágostot is megtorló tüzetességre. Ki
érződik ez a Magyar Kritika idézett 
bírálatából is.

Mindezek ellenére sem állíthatjuk, 
hogy Toncs könyve hibátlan munka. 
Amiit szemére vet két bírálat is, hogy 
Mikest nem ágyazta be a magyar iro
dalom folyamatába, azt helyénvaló ész
revételnek tarthatjuk, bár szoros kap
csolatot, érintkezést a lényegben — ki- 
szakítottsága miatt — ma is csak óva
kodva létesít a magyar irodalomtudo
mány. Jogosabb lehetne az a kifogás, 
hogy a levélműfaj világi jellegét, en
nek újdonságát az itthoni konzerzatív, 
visszakatalizáló, visszalatinosodó iro
dalomhoz képest Toncs nem ismeri föl, 
de ilyen hiányérzete mincs az egykorú 
kritikának. Sőt a személyesség termé
szetes bájának megnyilatkozása miatt 
Mikes helyét a XVIII. század »zordon, 
darabos« nagyjai mögött jelöli ki pél
dául a Magyar Kritika recenzense:



»Nem reprezentánsa a XVIII. század
nak, kitűnő író, -de még nincs helye a 
legnagyobbak panteonjában. »Toncs 
sem állítja, hogy ott volna a helye, de 
mai fölfogásunkhoz ő áll közelebb, 
amikor úgy érzi: »Mi tudjuk igazán 
élvezni és benne gyöngyörködni, egy 
reális kornak gyermekei a múlt század 
első felének egyik reális gondolkozású 
s meleg szívű gyermekében.« (235.)

S ez a vallomás minősítés is, s egy
úttal a szerző és tárgya kapcsolatának 
bensőséges voltára utal. A könyv so
rán sohasem lép ki inkognitójából ez 
a vonzalom. Beleiktatódik az érvelés
be, a jellemzésbe. Ez lehet a titka an
nak, hogy a Magyar Kritika recenzense 
»elejétől végig élvezetes olvasmány
nak« mondja Toncs művét, s hogy ha
tását még Gyulai s Császár sem vonja 
kétségbe. Akarva-akaratlanul ők is 
tudták, hogy kitűnő összefoglalással 
állnak szemben. S mikor e belátást 
Császárban a személyes sérelem eltor
zította, a korszak egyik legjobb szak
embere, az idézett lap felelős szerkesz
tője, Négyesy László ilyen korrekció
val igazítja helyre Császár bírálatát: 
»Nem hallgathatjuk el azt a megjegy
zést, h'ogy t. bíráló ítéletét igen szi
gorúnak tartjuk, s a könyvről még 
jobb véleményűnk van, mint neki. Iro
dalomtörténeti szempontból is lelkiis
meretes munka eredménye, pedagógiai 
szempontból pedig — ami bennünket 
elsősorban érdekel — ifjúsági irodal
munk határozott nyereségének mond
hatjuk, jó hasznát fogja venni az iro



dalomtörténet tanára is. Ifjúságnak va
ló ilyen derék életrajz már rég nem 
jelent meg, különösen írva van jól, 
okosan, élvezetesen, sallang nélkül, 
diszkrét könnyűséggel. A tudományos 
és művészi szempontnak sem összeza
varását, hanem eléggé sikerült össze
egyeztetését látjuk e munkában. Csak 
nem fogjuk hibáztatni az ifjúsági írót, 
ha komolyan veszi tárgyát s ő is mé
lyére hatol a kérdésnek, ha ő is átku
tatja a tárgy egész irodalmát és maga 
is gondolkodik felőle? Vagy az ilyen 
kutató és gondolkodó írónál jobb len
ne ifjúsági írónak a puszta kompilá- 
tor? Természetesen t. bíráló, aki tud
valevőleg egészen benne van a Mikes- 
kérdésben, az ő szempontjából tekinti 
a dolgot.«

Négyesy álláspontja önmagában is 
nagyobb súllyal eshetne latba, mint 
Gyulai Ágosté és Császár Eleméré 
együttvéve, de nem volt elszigetelt. A 
Pesti Napló *-gal jelzett bírálata is ve
le egybehangzó értékelést közölt, ami
kor a többi között ezt írta: »A szerző 
előszavában példátlan szerénységgel 
jegyzi meg, hogy könyve csak össze
foglalása azoknak az adatoknak, ame
lyeket Mikesről mások gyűjtöttek össze, 
de — reméli — azért mégse végzett 
haszontalan munkát, mert eddig még 
nem volt Mikes-monográfia, amely ma
gában foglalta volna az ő sokfelől szer
zett adatkészletét. Ebben nagyon igaza 
van; könyve csakugyan a legteljesebb 
mű, mely eddig Mikesről megjelent (az 
én kiemelésem — D. Z.), s hozzátehet



jük, hogy mindenképpen nagyon derék 
munka, mert a szerző előadása vonzó, 
érdekes, a kéip, amelyet Mikesről és 
koráról vázol, eleven...« (1898. január 
6.)

Mindez együttvéve, az ingerült bí
rálatok s a dicséretek azt tanúsítják, 
hogy Toncs Mikes^könyvére fölfigyelt 
a szakma, s olyan tüzetesen foglalko
zott vele, ahogyan csak fontos jelen
séggel szokás. A kuruckor akkor leg
népszerűbb és legbuzgóbb történetíró
ja, Thaly Kálmán is megnyilatkozott, 
s 1898. február 20-án kelt levelében így 
köszönte meg Toncsnak a könyvet: 
»Tisztelt Uram! Mikes Kelemenről 
nagy szorgalommal és szeretettel írt 
becses műve szíves megküldéséért fo
gadja hálás köszönetemet. Kíváncsian 
lapoztam át máris a könyvet és azt 
igen helyesen felfogott, jól sikerült — 
sőt sok tekintetben hézagpótló — ta
nulmánynak találtam. Annak is őszin
tén örülök, hogy a halhatatlan érdemű 
magyar bujdosóról munkámból oly nagy 
számban merített ön adatokat. Hazafias 
üdvözlettel kész szolgája dr. Thaly 
Kálmán.« (Toncs László tulajdonában.)

Mikes pályájának Viszontagságai, 
nagy fehér foltjai a későbbi kutatást is 
a részletek iránti figyelemre csábítot
ták, — a Mikes-irodalomban mindig 
csak a fölfedezés, a titokfejtés számít
hatott nagyobb érdeklődésre, így Toncs 
könyve sem foglalkoztatta huzamosan 
a céhbelieket, de a Rákóczi hamvainak 
hazahozatalakor, 1906-ban új erővel 
föllángoló kuruckultusz ismét előtérbe



állítja. Ekkor jelenik meg másodszor. 
(Az első kiadást a budapesti Lampel 
Róbert cégje intézte, a másodikat a 
szabadkai Kladek és Hamburger könyv
nyomdája.) Ez a kuruckultusz inkább 
a Thaly gerjesztette nemesi rajongás 
jegyében zajlott, a rapszódiák, keser
gők kissé felszínes érzelmess égével, s 
ebben a közegben Toncs Gusztáv jó
zan, okos, esztétikai érzékenységet em
beri és morális fogékonysággal, egye
sítő Mikes-könyve csak egészséges, tisz
tító funkciót tölthetett be. Eredeti föl
fedezésekkel nem dicsekedhetett, -bár 
amit Mikes nyelvéről ír, új volt a ma
ga korában, de értéke nem is újdon
ságaiban van, hanem abban, hogy a 
szétszórtan tengődő hatalmas anyagot 
megszűrte, értékelte és életszerű, szer
ves művé alkotta. S ez olyan érdem, 
mely a Mikesnirodailomban máig helyet 
biztosít számára. A legújabb magyar 
Irodalomtörténet már idézett fejezeté
neik nagyobb, válogatott irodalomjegy
zékében ott van Toncs Goisztáv mű
ve ás.

Petőfiről írt tanulmányainak tudo
mányos értékéről bizonyosat jóval ke
vesebbet mondhatunk, noha a beléjük 
fektetett munkából ítélve ezekhez Toncs 
igen nagy reményeket fűzött. Hátra
maradt iratai között két vaskos dosz- 
sziét töltenek ki a költő műveiről ké
szült jegyzetek s a kiadatlan tanulmá
nyok. Különösen a versek földolgozá
sára fordított nagy figyelmet. E _dosz- 
sziékban megőrzött jegyzetek arra val
lanak, hogy Toncsot 1887-től a húszas



évek derekáig, tehát mintegy harminc 
éven át kisebb-nagyobb megszakítások
kal, de szinte állandóan foglalkoztatta 
Petőfi. Munkája határozott módszeres
séget mutat, s arra vall, hogy rendkí
vül tüzetesen, sok szempont szerint 
szinte »felgöngyölítette« Petőfi életét 
és műveit. Az életrajzi följegyzésekből 
részletes naptárt készített. Arról, hogy 
mikor hol járt Petőfi, mely verseit hol 
írta, hol datálta. Sok jegyzet szól a 
szülőkről, a származás kérdéseiről: hol 
született, milyen vallásban nőtt föl, kik 
voltak a szülei, ősei?

Némi egyszerűsítéssel a két dosszié 
anyaga két alapszermpant szerint külö
níthető el. Az egyik csoport a körül
ményekről, a korról, a társadalomról 
való tudást gyűjti össze, a másik a 
belső adottságok adatait. E két csopor
ton belül sor kerül <a költői pálya kül
ső eseményeinek, az eszmei hatásoknak 
a fölmérésére, valamint a költő eszméi
nek, hajlamainak, érzéseinek a tanul
mányozására. Található itt vázlat és 
két dolgozat Petőfi szerelmeiről s a 
szerelmes versekről; külön dolgozat a 
költő tárgyköreiről; az életről és a ha
lálról vallott gondolatokról; a költő 
képzeletéről, képeiről stb. Nem túlzás, 
ha azt írjuk: Toncs a Petőfi-mű prob
lematikájának szinte egész szövevényét 
tanulmányozta.

Érdeklődése az idők során alakult, 
módosult. Az 1888-ból származó dolgo
zat még az élet és a halál eszméjének 
a versekből kiolvasható mozzanatait 
veszi számba. Később a költő képzele



téré irányul a figyelem, végül pedig 
egyéniségére, amelynek átvilágító jel
lemzésével Tcmcs az egész életmű jel
lemzését véli megoldani. Készülődésé
nek — a jegyzetek tanulsága szerint — 
nagy lendületet adhatott Ferenczi Zol
tán 1896-ban megjelent három kötetes 
Petőfi-életrajza. Alapos jegyzeteket ké
szít a könyvről; főleg a költő szárma
zására, gyerekkorára vonatkozó adato
kat jegyzi szorgalmasan. Itt-ott kriti
kusan is. Főként ahol a tényeket s a 
jellem alakulásának kézenfekvő össze
függéseit Ferenczi nem ismeri föl. 
Toncs viszont éppen erre készült: az 
egyéniség fejlődésének okszerű magya
rázatára. Annak megfejtésére, hogyan, 
miféle külső erők és belső adottságok 
révén emelkedett az egyszerű mészáros 
fia a világirodalom első vonalába.

Az irodalomtörténész Toncs ritkán 
elmélkedik, de az egyéniség alakulásá
nak rajzához készülve, némely jegyze
te szerint, végig kellett gondolnia az 
ember, az egyéniség alakulásának vég
ső kérdéseit is. Azt, hogy az egyéniség 
mennyiben »születik« s mennyiben 
»terméke« a kornak. S jóllehet vizsgá
latát szociológiainak nevezte, az egyé
niséget a külső és belső erők összha
tása révén létrejött »-eredménynek« te
kintette. S ebben a kölcsönhatás hang- 
súlyozása ugyanannak az ösztönös és 
józan fölfogásnak a bizonysága, mely- 
lyel más tanulmányaiban is találkoz
hattunk, s amely sokszor szinte dialek
tikus megoldásokra képesíti őt.



Nemcsak érezte, de tudta is, hogy a 
XIX. század költészetében a műfajok 
szerint való megközelítés egyre kevés
bé vezethet célhoz. Az egyéniség ka
tegóriájához is azért ragaszkodott, azért 
becsülte sokra, mert gyújtópontnak vél
te, amelyben a forma s az életrajz té
nyei összefutnak. Egyik kéziratos Tá
jékozásában így ír erről: »Minden köl
tői alkotás a költői egyéniség kifolyá
sa, az egyéniség pedig részint a benne 
rejlő erőket, részint a körülmények ál
tal benne keletkező hatásokat tartal
mazza. A költemény okozat, az egyéni
ség ok. Ügy járunk tehát el, hogy Pető
fit vizsgálván mint dal-, óda- stb. költőt, 
e költeményeinek sajátságait egyénisé
ge sajátságaiból fogjuk leszármaztatni.« 
Ily módon — véli Toncs — nem más 
művekből elvont normák szerint, ha
nem aszerint mérheti Petőfi műveit, 
hogy önmagukban milyenek. Hiszen az 
ember nem szorítható műfajokba. »Ma 
csak egy műfaj van különböző címek 
alatt, a lírai költészet.« Ez az állítás
— Toncs szerint — Petőfire különösen 
érvényes, mert ő semmiféle szabálynak 
nem vetette alá magát. Tehát a mű
fajokat csak műformának tekintve 
óhajtja vizsgálni, vagyis aszerint, mi
lyen sikerrel tud bennük a költő szel
leme érvényesülni. Olyan fölfogás ez, 
melynek hajlékonysága még ma . is 
szembeötlő.

Semmi kétség: legtöbb becsvággyal 
s legszorgalmasábban Petőfi egyénisé
ge című tanulmányán dolgozott. Ennek 
1888-ban egy változatát már meg is



írta. E dolgozat tartalmának rövid is
mertetése sejtetheti, miről is szólt: 
Egyénisége megértésének kulcsa. — 
Életpályája egy képben. — Egyénisé
gének sokféle felfogása. — Alakja. — 
Érzékenysége. — Saját nyilatkozatai 
érzékenységéről. — Derült és komoly 
hangulatai. — Impressziók. (Példák.) 
(Megnyilvánulásai a külsőségekben.) — 
Gyors elhatározása és cselekvésmódja. 
(Példák.) — Képzelete és értelme. El
vei, világnézete. — önérzetessége, füg
getlenség« és szabadságérzete. — Sze- 
retete és gyűlölete. — Petőfi jellemé
nek pozitív iránya. — A tettek embere. 
Rajta van az ifjúság bélyege.

Annyi ebből a tartalomjegyzékből is 
sejthető, a teljes szöveg alapján pedig 
tudható is, hogy Toncs Petőfi egyéni
ségéről alkotott koncepciója lényegé
ben megegyezik kora Petőfi-képéved, s 
eredetinek csak annyiban mondható, 
hogy az egyéniség ismert tulajdonsá
gait a versekből vett sok-sok idézettel, 
fölismeréssel igen részletesen rajzol
ja ki.

Ezzel a dolgozattal azonban elége
detlen lehetett, mert utána még sokáig 
gyűjtötte az adatokat egy nagyszabá
sú új kifejtés számára. Filológiai, kro
nológiai táblázatok, tárgykör szerinti 
vizsgálatok eredményeit szerette volna 
egy logikusan fölépített műben hasz
nosítani. Ez a mű azonban érett for
mában nem készült el. Ami elkészült 
s megjelent — lesz még róla szó —, 
nem ugyanaz, amely a tervezetekben 
megvalósulni készült.



Eredményeit illetően értékesebbnek 
véljük azokat a tanulmányait, melyek 
Petőfi képzeletéről szólnak. Ezekből 
egy rövid részlet nyomtatásban is meg
jelent (Szabadkai Hírlap. 1887. novem
ber 20. 47. szám). Ennél azonban jóval 
fontosabb az a kéziratos dolgozat, mely 
szintén korai lehet, de sok találó ész
revételt közöl, s olyan sajátságokra fi
gyelmeztet, melyeket azóta föltárt 
ugyan a PetőfMrodalom, Toncs idejé
ben azonban még többé-kevésbé újdon
ságnak számítottak.

Az elméleti apparátus itt sem hi
valkodó, de igen átgondoüt. Kifejti, 
hogy mit ért ‘képzelet alatt, s mik e 
fogalom összetevői. Ennek során beszél 
a szemléletről, annak elemeiről mint a 
képalkotás alapjairól. Aztán a képzet- 
társításokról, az eszmekapcsolatokról s 
az érzéseknek a .képzeletre tett hatá
sairól. Mai megítélésünk szerint is lé
nyeges összetevőkről. Toncs nagyon jól 
tudta, s hangsúlyozta is, hogy a szub
jektivitásnak a költői -képekben, leírá
sokban milyen fontos a szerepe. Külö
nösen Petőfi esetében, akit eredendően 
lírai természetnek tartván, eszerint 
igyekezett megérteni és jellemezni is. 
Erejét is szubjektivitásában, annak 
merész, eredeti, sokszínű megnyilatko
zásában jelölte meg, s értelmi fegyel
mét — bizonyára Gyulai nyomán — 
Aranyénál alábbra is becsülte.

Petőfi képzeletének természetéről a 
részletek sok hiteles adalékot közölnek, 
de a versek öntörvényű szépségét Toncs 
ezekben az elemzésekben sem tudja



föltárni. Sokszor tartalmi ismertetésre 
szorítkozik, s annak hangsúlyozására, 
hogy az illető versben milyen szárnya
ló, milyen emelkedett, mennyire merész 
és mégis mennyire tiszta és biztos a 
képzelet járás. Hiába a gondos készült
ség s a lelkes műszeretet, Toncs a líra 
elemzésének hatékonyabb módszereit 
még nem ismerte. Ez sokban csökkenti 
szóban forgó tanulmányainak értékét, 
s alighanem egyik oka annak, hogy 
ezek a dolgozatok kéziratban marad
tak.

A megjelentek láthatóan alkalmi 
cikkek, nem valamely tudományos föl
adat megoldása miatt -készültek, hanem 
jubileumra, s így nem a művekkel 
foglalkoznak, hanem a jelenséget mél
tatják. Az 1923-as centenárium so
rán, mikor a jugoszláviai magyarság 
akklimatizálódását épp hogy elkezdte, 
érthető okból Toncs is a magyarság 
reprezentánsaként méltatta Petőfit: em
berség és magyarság eszméinek zseni
ális összegezőjeként. Azt ekkor sem 
hallgatja el Toncs, hogy Petőfi költé
szete »maga az élet, maga a világ«, 
tehát e költészet kivételes gazdagságát, 
de legnagyobb nyomatékkai zsenialitá
sának erőt adó szerepét, nagyságának 
bátorító, fölemelő szépségét hangsú
lyozza. (Bácsmegyei Napló. 1922. de
cember 31.) A vajdasági magyar értel
miség akkori közérzete ilyen cikket kí
vánt, ilyet sürgetett — mint láttuk — 
szinte könyörögve a topolyai A Hét 
szerkesztője is. Cikket, mely a többi 
néppel való testvériség jogát s a ma



gyarság lehetőségét a legtisztább példa 
fölmutatásával tudja igazolni. »Petőfi 
a mi hitünk, reménységünk, oltalmunk, 
erős várunk, csak igazi magyar és em
beri szívvel s megértéssel hallgassunk 
szavára. Petőfi a magyar szellemnek 
inkarnációja és egybeolvadása az egye
temes emberi szellemmel, amelynek ra
gyogásából a magyar vonást, amelyet 
ő adott neki, többé soha semmiféle ha
talom nem törölheti ki. (A Hét. 1923. 
február 18.)

Ez bizony nem tudomány már, ha
nem publicisztika, annak is retorikus 
kissé, s ha fontos, csak azért, mert kor- 
történeti adalék. A sok éven át gyűj
tött anyag s az előmunkálatok gyümöl
csének inkább az a tanulmány tekint
hető, amely Petőfi címmel a Szabadkán 
1923-ban megjelent Petőfi Naptárban 
látott napvilágot. Ám ez a tanulmány 
sem összegezése az előzményeknek, ha
nem — bizonyára az alkalom kívánta, 
hogy ilyen legyen — inkább népsze
rűsítő pályakép. A versekre támasz
kodva bestzél a költő szüleiről, a költő 
irántuk való érzéseiről. Beszél a gyer
mekkorról, a versekről, melyek ebből 
az élménykörből származnak. A sza
badság és diosőségvágy korai megnyi
latkozásairól, a vándorlás éveiről, aztán 
a költővé ért Petőfiről. S ettől kezdve, 
noha tovább is az életrajz folyamatát 
követi, már a költészet .eseményeit so
rolja: a bordalökat, az úti jegyzeteket, 
a hazafias verseket, táj verseket stb. így



jut el a szerelmi lírán át a tetőpontig: 
a nagy szerelmes versek és politikai 
költemények magaslatáig.

Ismertetésünk szükségképpen egy
szerűsít. Ha részletesebb lehetne, ki
tüntetné, hogy Toncs ismeretterjesztő 
munkájának szerénysége nagy szer
kesztői ügyességet rejt. Ez a dolgozat 
ugyanis, miközben a versek révén élet
szerűen tükrözi az életrajz drámai fo
lyamatát, a költő élményeiről szólva 
egyéniségéről is közli, ami az élményt 
kifejező vers megértéséhez szükséges, 
összetett és átfogó pályaképet ad te
hát, noha előtérben végig a költő éle
te áll. Pályaképet, mely minden fonto
sabb adatot közöl, minden fontosabb 
élménytípusról és műről beszél. Eszté
tikai elemzésbe nem mélyül, de érez
tetni tudja a tüneményes jelenség je
lentőségét. Arányosan, lendületesen, az 
anyag fölötti uralom biztonságával, s 
hangjában is kevésbé retorikusán, te
hát tisztábban, mint az előbb említett 
újságcikkek. Üj tudományos fölisme
réssel nem szolgál ugyan ez a tanul
mány sem, de rendelkezik az ismeret- 
terjesztő munkának egy ritka sajátsá
gával: szerényebb, mint a tudás, amely 
mögötte rejlik, s tartalmasságában föl- 
fölvillan a lepárlás előtti bőség gaz
dagsága is.

Toncs Gusztáv irodalmi világképé
ben igen fontos helyet töltött be Ma
dách nagy műve, Az ember tragédiája. 
E mű kapcsán Madáchot Petőfivel, Goe
thével, Daniéval egy sorban emlegeti. 
Ügy vélte, hogy Madách költőnek ki



sebb Petőfinél, de gondolkodónak sú
lyosabb. S mert a filozófia, a gondol
kodás, a tudomány problematikája sok
kal jobban érdekelte, mint a tanárok 
vagy a filológusok többségét, érthető, 
ha a Tragédia értelmezésének kérdései 
erősen foglalkoztatták. Ügy érezhette, 
hogy ezekben a kérdésekben eredeti
sége inkább térhez juthat, mint más 
írók értelmezésében. Már az 1911-ben 
tartott líceumi előadásában is szinte 
fölfedi ihallgatói előtt a mű rejtett ér
telmét. (Bácskai Hírlap. 1911. novem
ber 17.) Az 1923. január 28-án közölt 
nagyobb Madách-cikkében (Madách: 
Az ember tragédiája. Bácsmegyei Nap
ló.) pedig az önálló vizsgálódás öntu
datának ilyen megnyilatkozásaira fi
gyelhetünk föl: »És ez a rész a mesé
nek önálló momentuma, de a magya
rázók rendesen elsikkasztják, mert hi
ányos koncepciójukba nem tudják be
leilleszteni.« Egy másik helyen: »A ma
gyarázók ezt a részt rendesen beol
vasztják az utolsóba (ami hiba) s je
lentését elhomályosítják.«- Szó szerint 
vehetjük hát, mikor azt ígéri, h'ogy a 
mű jelképeinek jelentését olvasói szá
mára megfejti.

Szokatlan gesztus ez Toncstól, aki 
nemcsak szavakban, kanem egész ma
gatartásában szerénységre törekedett, 
s inkább az eredmények gondos tol
mácsolásával, mint fölfedezésükkel 
akart kitűnni. Az alázat ebből az írá
sából sem hiányzik. Kalauzul Arany 
Jánost választja, akinek vonatkozó 
megállapításai — úgymond — »a he-



Íves felfogást egyszerre kijelölték.« 
Hogy dolgozata ennek ellenére a meg
fejtés szándékának lendületével indul, 
s végig polemikus, sőt zárópasszusai
ban retorikusán bizonykodó is, annak 
az az oka, hogy a Tragédia értelme
zése körül sohasem volt egészen elren
dezett a helyzet, s a benne fölmerülő 
filozófiai, erkölcsi kérdések mindig ele
venbe vágtak. Érzi ezt Toncs is, noha 
tartózkodik az aktuális vonatkozások 
föltárásától. Ám ha meggondoljuk, 
hogy írása 1923-ban, a világháború 
utáni megrendültség közepette jelent 
meg, akkor megértjük, miért ez a lel
kes bizonykodás Madách nagysága s 
művének értelme mellett. És ezzel a 
tanulmány tendenciájának lényegéhez 
értünk.

Toncs írásának fő célja ugyanis an
nak bizonyítása, hogy a Tragédia nem 
pesszimista, hanem progresszív szelle
mű, fölemelő alkotás. »Ádám az embe
ri szellem alkotó erejének szimbolikus 
alakja, akinek bukása éppen abban áll, 
hogy haladó törekvéseit nem érheti el.« 
S e küzdelem értékének — mondja 
Toncs — nem árt, hogy kudarccal vég
ződik. A haladás támaszaként értelme
zi Éva alakját is, de legnagyobb jelen
tőséget annak tulajdonít, hogy a gátló 
tényezőkkel: Luciferrel, az emberi ter
mészettel, a tömegekkel szemben a mű 
az emberért való küzdelem dinamikus 
akaratát mobilizálja. Ezért ez a mű 
»maga a friss élet, amely hirdeti a jö
vőt, az újjáalakulást, a fölemelkedést, 
a legnemesebb világnézetet, melyet va



laha költő a szép formájába öltöztetett. 
Ez a filozófia nemesít és erősít. Nem 
ismer csüggedést, lemondást, kislelkű- 
séget. Hisz a magasabb rendeltetésben, 
vallja az eszményiséget s bízik, hogy 
az ember szellemének legmagasabb 'ki
bontakozását el fogja érni. — Madách 
filozófiája: a haladás, az alkotó szel
lem, a magasM tekintő, a magasba vá
gyó lélek filozófiája. Mintha a bibliá
val mondaná: Sursum corda!«

Lendületes tiráda, hatásos befejezés, 
de igaza nagyon is kétséges. A Tra
gédiát ugyan a legújabb, már idézett, 
magyar irodalomtörténet is optimista 
műnek minősíti, de meggyőzőbb okfej
tés konzekvenciájaként. Toncs viszont 
éppen itt, a konzekvencia-alkotásban a 
leggyöngébb. Itt követi Aranyt a leg- 
gépdesebben. Már abban is, hogy a tör
ténelmi színeket teljesen Lucifer szám
lájára írja, s Madách álláspontját a 
lelkesült Adám szavaiból véli kiolvas
ni, holott Lucifer tagadása nemcsak 
romboló erő, de mozgásba hozó, a libe
rális illúziókkal szemben kijózanító 
kritikai erő is, s Madách álláspontját 
a mű egésze tükrözi. Hangsúlyozza ezt 
Toncs is, de végül mégsem a kétsé
gekkel viaskodó, a haladás ellentmon
dásait a maga tragikus mivoltában 
megnevező, a legrosszabb esélyekkel 
szembenéző, a kudarcok miatt szenve
dő, a kiábrándító tanulságok láttán 
megrendülő költő lírai erejében fedezi 
föl a mű értékét, hanem a haladás 
igenlésének elég szimpla tételében.



S mindezt nem azért mondjuk ilyen 
nyomatékkai, hogy Toncsot elmarasz
taljuk, hanem azért, hogy tanulmánya 
belső ellentmondását, s ennek igen ér
dekes és értékes mozzanatait fölfed
hessük.

Arról van szó, hogy az idézett be
fejezés retorikájával szemben az előz
ményekben a mű megfe. késének köze
lében is látjuk Toncsot. Leginkább pe
dig akkor, amikor Ádám öntudatra éb
redésének drámáját interpretálja. »Mert 
mi más ez az öntudatra ébredés — ír
ja —, mint önerőnknek, a természet
ben való állásunknak, embertársaink
hoz és Istenhez való viszonyunknak 
fölismerése. Életfeladataink és végső 
céljaink tisztába hozatala. A saját sor
sunknak a magunk erejéből való meg
alkotása.« S mivel Toncs azt is vilá
gosan látja, hogy a Tragédiában benne 
vannak Madách egyéni keservei, »nem
zetének nagy szenvedései; benne korá
nak kínos küszködései, amelyek a XIX. 
század emberét és korát átformálták«, 
s világosan látja, hogy a mű olyan 
válságos állapot termése, amikor »a 
népek mintegy megvizsgálják szellemi 
életüket, régi eszményeikkel leszámol
nak, újat alkotnak. . .«, — különös, 
hogy az eszmélkedésnek ezt a válsá
gos mivoltát a megfejtésben nem tudja 
kifejezni. Pedig merész és találó nagy
vonalúsággal még ilyen egyetemes ér
vényű megfelelésről is tud: ez a fajta 
ötotudatra ébredés »az egyén életében 
akkor áll elő, amikor a gyermeki gyá
moltalanság, a boldog öntudatlanság



lassankint önismeretté bontakozik;« 
»Ez a folyamat ( . . . )  gyakran meg
nyugvással végződik. De a „magasabb 
elmék és mélyebb szívek” (mint Ádám 
is) az ebben az állapotban fölmerült 
kérdéseket hányják-vetik magukban s 
iparkodnak kielégítő megoldást találni. 
Boldog, aki megtalálja. De hányán nem 
esnek kétségbe, mint Ádám, hányán 
nem akarnak öngyilkosok lenni, mint 
Ádám, akinek válságát megdöbbentő 
képekben látjuk magunk előtt.«

E gondolatok megoldást hordozó 
magva az a fölismerés, hogy az illú
ziók utáni eszmélkedésnek mind az 
embereknél, mind a nemzetek s az 
emberiség történetében be kell követ
keznie, s ezek az eszmélkedések nagy 
válságokkal esnek egybe. Ha a Tragé
dia ilyen eszmélkedés műve, szinte ké
zenfekvő a következtetés, hogy éppen 
ez benne a fontos, az érték: az, hogy 
drámai alakban tárja föl »az eszmél- 
kedést«, vagy ahogy az újabb Madách- 
irodalomban olvasható: a kor nagy el
lentmondásait. Ebben bátor, ebben 
»progresszív«. Abban, hogy leszámol az 
illúziókkal, de nem adja meg magát a 
csüggedt megalkuvásnak sem. »Sőt — 
mint Sőtér István írja —, idegen a 
liberalizmusnak attól a szárnyától [is], 
mely a 48 előtti hitek és küzdelmek 
minden emlékét fel akarja már szá
molni, s minél kellemesebben kíván 
berendezkedni a fennálló körülmények 
között. Madách művében a 48 előtti 
haladás-igény szólal meg utoljára, 
szembenézve mindazokkal a vereségek



kel, melyek érték, szembenézve a tör
ténelem, a természettudomány — a va
lóság súlyos cáfolataival, a tagadás el
söprő érveivel — s felel rájuk, aho
gyan tud!« De, lévén költői mű, nem 
a bölcseleti vagy a politikai programa 
fontos benne, hanem a lelkület, a haj
lam, az érzelmi, akarati készség, mely 
a pesszimizmussal szembeszegül. (A 
magyar irodalom története. IV. Buda
pest. 1965. 344—345.)

Toncs írásában végül fennkölt apo
lógiában hígul föl a jó gondolati mag, 
pedig amikor arról beszél, hogy »az 
elégedetlenség, új állapot teremtésére 
irányuló igyekezet« dolgozik a műben, 
mág nem szakad el az eszmélkedés vál
ságos természetét kifejező interpretálás 
lehetőségétől. Hogy végül elszakad, an
nak bizonyára az az oka, hogy túlbe
csüli az eszkatológiai megoldást: az Űr 
akaratában való megnyugvást. Az 1911- 
ben tartott előadásban még ilyen isko
lás nyíltsággal ölt formát ez az Arany
tól kölcsönzött és Madách nyilatkoza
taival is igazolható gondolat: »Ádám 
álomképeiben nem szabad látnunk az 
emberiség történetét. Az álomképek 
Ádámnak az ő jövője, de nekünk nem 
az. Az álomképek lélektani képek, 
amelyek Ádám lelkiállapotából fakad
nak. Zárt egységet alkotnak, s csak ar
ra szolgálnak, hogy dokumentálják a 
költő alapgondolatát, mely szerint az 
isteni gondviselésbe vetett hit nélkül 
folyó élet kétségbeeséssel, öngyilkos
sággal végződik.« Viszont »A remek
mű utolsó mondatából fényesen maga



sodik ki az alapgondolat: az ember 
életének nagy, nemes és komoly tartal
ma van. Az élet tartalma eszmények
ből áll, melyeknek értékük van; az 
élet nem dőreség, mint Lucifer tanít
ja. Érdemes élni, de az életnek nemes 
tartalmát csak úgy lehet kifejteni, nagy 
céljait csak úgy lehet elérni, ha ko
molyan küzdünk értük. Küzdelmeinkbe 
a nagy tömeget is bevonjuk s, törek
véseinket az istenben való bizalomra 
alapítjuk.«

Az Űr utolsó szavainak és Ádám 
meghódolásának az újabb interpretálá
sok is jelentőséget tulajdonítanak. Ső
tér István például úgy látja, hogy a 
Tragédia alakjai három szférát képvi
selnek, három szférában mozognak: 
Adám a »tiszta szellem«, Lucifer az 
»anyag« képviselője, Éva pedig a ter
mészet, az erő kétarcú szerepében hol 
a romlást, hol a menekvést jelenti. Ső
tér különösen Éva szerepét véli fon
tosnak: ő ad Ádám elvontságának élet
szerű drámaiságot, »ő egy bensőséges, 
meleg üzenet«, a Paradicsom üzeneté
nek képviselője. Benne és a Földszellem
ben s általuk a megbékíteni tudó, rej
tett természeti erők vannak jelen a 
drámában s ezzel »ideál és reál« egy
ségének, szintézisének (Aranynál és 
Gyulainál is fölmerülő) ígérete. Az Űr 
végső szavai voltaképpen e három szfé
ra egységét hirdetik, s ez az egység 
volna — Sőtér szerint — a haladás fi
lozófiai alapja, s egyben a mechanikus 
materializmus elutasítása is. »A Tra
gédia drámai és eszmei konfliktusainak



valódi megoldása: a „kiengesztelődés”, 
a kiegyenlítődés — a három szféra, a 
három főszereplő, vagyis a valósággal 
(a történelemmel és természettel) 
szemben kialakított, háromféle emberi 
magatartás között. Adám éppoly ke
véssé vesztes vagy győztes, mint akár 
Éva, akár Lucifer. Az igazi erőpróba 
hátra van még Ádám számára: az Ür 
tirádája szerint rajta múlik, hogy a 
jövendő történelemben neki vagy Lu
cifernek lesz-e igaza.« (Lm. 346—351.)

Ezt a magyarázatot azért kellett 
ilyen hosszasan idéznünk, mert fényé
nél nyomban kitűnik, hogy Toncs ér
telmezése hol veszíti el saját talaját. 
Ott, amikor csak az »ideál«-ban, csak 
az eszmékben érzékeli a mű nemes 
áramát, s nem látja a pőre, az illú- 
ziótlan valóság, s az eszmények ellen
tétében a nagyobb esélyt: föloldásuk, ki- 
békítésük igényét, s így a mű prog
resszivitását is a küzdelem elvének 
deklarásával, lendületes ráfogással 
kénytelen hangsúlyozni, holott az ideál 
és reál drámai szembesülésének tényé- 
bol is kimutathatta volna egy tépet- 
tebb, egy válsággal küzdő haladásesz
mény jelenlétét. Tehette volna ezt an
nál inkább, mert az 1911-es előadásban 
még ő is idealizmus és realizmus el
lentétével véli megnevezhetőnek a mű 
konfliktusába sűrűsödő ellentéteket. 
Akkor azonban a már idézett vallás- 
erkölcsi értelmezésbe torkollt a gon
dolatmenete, 1923-ban viszont, amikor 
a filozófiai, költői oldalt sokkal elmé
lyültebben dolgozza ki, az ideál-reál



ellentét problematikát kezeli felülete
sen. Ez a végső oka, hogy ideál-reál, 
nemzeti válság és remény, történelmi 
és természeti végzet, pesszimizmus és 
haladás kapcsolatát nem tudja megkö
zelíteni, s hogy az értékes részletek 
nem tudnak szerves gondolatmenetté 
összeállni.

Mindezek után joggal merül föl a 
kétség: érdemes-e ennyi időt veszteget
nünk Toncs Madách-interpretálására? 
Hiszen ez se jobb a sok száz hasonló
nál, melyekkel senki sem számol. S 
valóban: a Madách-irodalom nemigen 
lett gazdagabb általa, talán a létezés
re eszmélés modern élménye felől kö
zeledők tudnák hasznosítani az öntu
datra eszmélés szűkebb s tágabb ér
telmezésének gondolatát, de nem va
gyunk benne biztosak, hogy ez Toncs 
fölismerése. Abban viszont biztosak  ̂va
gyunk, hogy ez a tanulmány elejétől 
végig egy nagy élmény és egy bonyo
lult problematika megértésének ihleté
vel halad, sodor célja felé. Olyan szem
besülés ez, -ahol a művel való kapcso
lat szorossága, az értelmező elme ér
dekeltsége, az avatottság még ott is 
érzékelhető, ahol ikevés a gondolati ho- 
zadéka. A sikerültebb részekben pedig 
nem egy átlagos magyar tanár, hanem 
egy igényes gondolkodó mozdulataival 
vázolódnak föl a gondolatok. S ez az 
avatottság nemcsak Toncs készültségé, 
nek, világképének mérése szempontjá
ból fontos, hanem Szabadka egykori



szellemi életének, az itteni műhelyek 
potenciájának mérhetősége szempont
jából is.

Ugyanebből a szempontból véljük 
fontosnak Toncs Shakespeare-ről tar
tott előadásait, s a füzetet, mely ezek 
szövegét tartalmazza. Az előadások a 
Szabad Líceum pódiumán hangzottak 
el 1908. január 24-én és február 14-én, 
a füzet a líceum kiadásában jelent meg 
Szabadkán 1909 elején. Amint az egy
korú újságok írják, és az Előszóban 
Toncs is elmondja, felolvasása egy Sha
kespeare-ről tartott előadássorozat zá
róaktusa volt. Az övét megelőző elő
adások külön tárgyalták Shakespeare 
életét és korát; az angol históriákat; a 
tragédiákat és komédiákat; a római 
tárgyú drámákat és külön a nőalako
kat. Tonosnak a líceum végrehajtó bi
zottságának határozata szerint valami
lyen összefoglalást kellett adnia, olyat, 
mely »a sokféle sugarat, melyet a fel
olvasások tükre vetett, egyetlenegy su
gárkévébe foglalja össze; hogy a nyúj
tott részletképeket egyetlenegy, nagy 
vonásokban rajzolt képpel egészítse ki.«

Toncs tisztában volt vele, hogy ilyen 
összefogott képet adni sokkal nehezebb, 
mint valamelyik drámáról érdekeset, 
fontosat mondani. Előadását igen hite
les ötlettel e nehézségek bevallásával 
exponálja. Magasról kell átfogni a 
shakespeare-i birodalmat, tehát az 
absztrakcióhoz kell folyamodni — ma
gyarázza olvasóinak. Hozzáértése még
is akkor teszi legtanulságosabb vizs



gáit, amikor az absztrahálás közepette 
is éreztetni tudja a mű eleven való
ságát.

Módszere az, hogy a mű szakaszai, 
műfajai helyett az őket életre keltő 
szellem tulajdonságait jellemzi: a lé
lek természetét, arányait; a képzelet 
természetét, határait; Shakespeare ér
zelmi világát; emberismeretét, tapasz
talatait. Ezután Shakespeare eredetisé
gének kérdését boncolgatva természet
szerűleg jut a művek központját alkotó 
jellemekhez, realitás és eszményítés 
kérdéseihez; innét a cselekmény jel
lemzésére tér át, s ennek kapcsán — 
mint a jellemek természete általi cse
lekménybonyolítás következményét — 
méltatja Shakespeare dramaturgiai for
radalmát, újszerűségét az antik drá
mákhoz mérten. Ezt követően Shakes
peare műfaji vívmányait veszi sorra, 
rámutat arra a többletre, amely Sha
kespeare javára a korabeli művekhez 
mérten kiütközik, de nem azzal a szán
dékkal teszi ezt, hogy az írót korából 
kiemelje. Ellenkezőleg: füzete zárófe
jezete éppen kor és tehetség szerencsés 
találkozásának eredményeként értelme
zi Shakespeare kivételes teljesítményét. 
»Az ő drámai egyénei — írja — hű 
képei az akkori angol társadalmi élet- 
nek.« (52.)

A kérdésben járatos olvasó joggal 
mondhatná, hogy ebben a gondolatme
netben nincsen semmi új. S botor do
log is lenne kutatni, hogy az irdatlan 
Shakespeare-drodalomhoz hozzáj árult-e 
Toncs Gusztáv akár szemernyi újdon-



Sággal is. Még reklámozottabb szerzők 
esetében is meddő és végtelen lehetne 
az ilyen murika. Mi nem is erre, ha
nem arra szeretnénk figyelmeztetni, 
hogy ez az előadás milyen természete
sen és sikeresen váltja be azt, amit 
ígért. Azt, hogy felülről, az egészet át
fogó igénnyel jellemezzen, s mégis 
anyagközeiben, élményszerűen.

Módszerének van egy eléggé szem
beötlő »titka«: a példák működtetése. 
Shakespeare eredetiségét méltatva, a 
fölfogás dúsító, a kölcsönvett motívu
mokat fölgazdagító példájaként idézi 
Bernhard ten Brink tanulmányaiból 
a Romeo és Júlia eszméjének érvénye
sítését föltáró mozzanatokat. Jellem és 
cselekmény dialektikus kölcsönhatását 
magyarázva a Julius Caesar nagy je
lenetét idézi föl, azt, amelyben Brutus 
s utána Antonius, mindkettő a maga 
módján temeti Caesart. A tér és idő
keretek forradalmi kitágításának pél
dájaként a Macbeth eseménygazdagsá- 
gát idézi. Idézi a szó szoros értelmé
ben: »Képzeljük magunkat a színház
ba...«  (39.)

A példák szaporíthatok. De önma
gukban csak sémáját jelezhetik Toncs 
módszerének. Pedig nem ez a fontos 
bennük, hanem a ritmus, mely az 
absztrakció és a művekhez való oda- 
hajlás szellemi játékát lüktetésben tart
ja. Egy remek idegenvezető viszi így a 
maga közönségét, átpásztázva ragyogó 
tájakat, s közbe egy-egy jellegzetes fá
nál, műemléknél hosszabban időzve új 
izgalommal tölti föl a megismerőked



vet. A szóban forgó kérdés mindig ki
lendülő gócot alkot, ahonnan a konk
rét példa felé lehet fordulni, s a konk
rét példától ismét vissza poétikai kér
déshez, sőt tovább a lendület ívén 
Shakespeare jelentőségének új bizonyí
tásához, esetleg ezen a célon is túlra. 
Igen jól megfigyelhető ez az előbb idé
zett Macbeth-példa esetében, ahol a 
tér- és időkeretek shakespeare-i forra
dalmát magyarázva Toncs föidézi, mi 
minden történik ebben a drámában alig 
három óra alatt. S mikor lendületes 
fölsorolása végére ér, mintha az átélt 
események magasrendű izgalmától 
megmámorosodna, elragadtatva kérdi: 
»Vajon nem bámulatos alkotás-e a drá
mai művészet? Nem a legbámulaitosabb 
művészet-e...?« (40.) S miután erre a 
kérdésre igennel felel, utolsó mondata 
ismét Shakespeare-re utal, aki a mű
fajt erre a rangra emelte.

A »céhbeli« fanyaloghat e csapon- 
gás láttán, de nincs igaza. Toncs nem 
saját szavaitól mámorosodik meg: a té
nyek és a Shakespeare-irodalom köl
dökzsinórját nagyon szorosan fogja, de 
a szakma belső kérdéseit sehol sem 
engedi különszerephez, az ő szakszerű
sége teljesen az élmény tudatosításá
nak célját szolgálja. Elragadtatása is 
mindig a műtől ittasul, s természeté
ben ez az őszinte alázat ki is fejező
dik. A Shakespeare-irodalom némely 
tévedésit, így Tolsztoj nézeteit sem 
azért cáfolja, hogy a felülbírálás sze
repében imponáljon, hanem a mű azo
nosuló átélésének fejleményeként, a hi



bákat hánytorgató okoskodás hatályta
lanításának őszinte indulata által so
dortatva. Tehát a maga helyén.

S ez igen fontos adottsága a kultú
ranépszerűsítő Toncsnak. Füzetében 
igen sok világirodalmi jelenség, név és 
mű bukkan föl Homérosztól Petőfiig. 
Shakespeare korának jelentős szelle
mei, a dráma nagy képviselői. De se
hol sem hivalkodón, pontosabban szól
va: mindenütt a shaikespeare-i mű sa
játosságait:, jelentőségét kitüntető pár
huzamokban, analógiákban. Ehhez nem
csak Shakespeare^;, de a vele össze
vetett jelenséget, Szophoklészt, Moli- 
ére-t, Comeille-t, Racine-»t is jól kel
lett ismernie, hiszen Toncs nem nevek
kel dobálózik, hanem jellegzetességek
ről, sokszor részsajátságokról beszél. És 
mindenütt az avatott hitelességével. 
Fontos adalék ez horizontja tágasságá
hoz is, de még inkább a tudás mobili
zálhatóságát bizonyítja. Azt, hogy 
Toncs tudása nem jegyzeteikben lapuló 
ismerethalmaz volt, hanem dinamikus 
készültség, intelligencia, mely az alkal
mi  ̂szándék hívására a tudás tárházá- 
bóf nyomban elő tudta hívni a szük
séges érveket, példákat. Érveket az iro
dalom, a történelem, a poétika, a pszi
chológia -köréből. Amikor például egyé
niség és műforma viszonyának kérdé
se felől indulva tér rá Shakespeare 
formaválasztó, formateremtő adottsá
gára, tudása a bölcsesség természetes
ségével segíti az általános és a kőnk-



rét összefüggését az előadás spontán 
folyamatában megvalósítani. Es így 
van ez szinte mindenütt.

Mindez két alapadottság erejét mu
tatja: egyik az anyag elrendezésének 
adottsága, másik az élményszerűség, 
mely a friss olvasás heveny izgalmát 
tudja közvetíteni.

S az utóbbi mozzanatot azért is ki 
kellett emelnünk, mert túlmutat Ton- 
cson, már a közönségről is megsejtet 
valamit. Egy intelligens tanáma/k bizo
nyára a század elején is akadt elég 
tennivalója, s ha Toncs érdemesnek 
tartotta Shakespeare műveit újra vé
gigöl vasni, s mondanivalóját róluk 
ilyen nehéz munkát föltételező előadás
ban összefoglalni, azt aligha magya
rázza a szereplés vágya. Ilyen vállal
kozásra csak igazi figyelem, megbecsü
lő érdeklődés sarkallhat. S az egykorú 
beszámolók megerősítik ezt a föltéte
lezést. »Napjainkban a Shakespeare- 
kultaisz új hullámokat vet. A Kisfa
ludy Társaság nemrég hatalmas lépése
ket tett ebben az irányban. A Szabad
kai Szabad Líceum Egyesület is meg
tette a magáét. — Igazat kell adnunk 
a kiváló felolvasónak. A líceum Shakes- 
peare-ciklusa tartalmasság, a témák 
megválogatása, a rendezés logikussága 
tekintetében méltó volt arra a nagy 
érdeklődésre, amellyel az intelligencia 
mindvégig látogatta. Toncs Gusztáv, a 
gimnázium tudós irodalomtanára mai 
előadásával megkoronázta a vállalko



zás erkölcsi és közművelődési sikerét. 
A közönség melegen megtapsolta az él
vezetes és tanulságos előadást.«

A nagy érdeklődést s a nagy sikert 
nemcsak ez a cikk (újságkivágásból 
ismerjük, ezért nem közölhetjük a dá
tumát — D. Z.), de minden szabad
kai újság egybehangzóan hangsúlyoz
za. Így a Szabadkai Űjság 1909. feb
ruár 5-i számának vonatkozó cikke 
(Shakespeare drámai művészete), s a 
Bácskai Hírlap ugyanilyen című írása 
is (1909. március 7.), melyek már az 
előadás szövegének megjelenése alkal
mából íródtak. Az előbbi cikk azért 
is érdekes, mert szerzője, Havas Antal 
rokonszenves irigységet éreztet azok
kal szemben, akik jelen lehettek az 
előadáson, s örömet amiatt, hogy Toncs 
remek előadásáról a füzet révén most 
már az is tudomást szerezhet, »aki bár 
megfizethetné az elég sovány belépő
díjat, de mint jó magam is, nem sze
retek „állva tanulni”, hanem az is, aki 
( . . . )  megveheti a füzetet és maga is, 
( . . . )  családja is tanulmányozhatja, 
épülhet rajta. . .« A Bácskai Hírlap dr. 
sz. á. szignójú cikke a szabadkai 
Shakespeare-kultusz meghonosítójaként 
méltatja a líceumot, s külön nyoma
tékkai Toncs füzetét, »Mert nyomtatás
ban még jobban tűnik ki a tudós szer
ző mély gondolkodása, esztétikai kivá
lósága, boncoló elméje — és mindez 
párosulva azzal a választékos színgaz
dag stílussal, mely az elvont fejtege
téseket is teljesen megóvja az egyhan
gúságtól.«



Ha e mondat nem volna ennyire 
pongyola, állításait ma is aláírhatnánk. 
Ennél azonban fontosabb, hogy ezek az 
újságcikkek Toncs kiemelt szerepe mel
lett rendkívül figyelmes és hálás kö
zönségről is tudósítanak. Közönségről, 
mely egész előadássorozatot végighall
gat. Előadássorozatot, melyben csak 
Tonccsé ikétszer két órán át tartott. 
Közönségről, amely e vállalkozást sar
kallta, neki akusztikát adott, igazolta. 
Akik tudják, mit jelent ez, városunk 
múltjának kutatásában jó lesz vele szá- 
molniok. Megeshetett, hogy — mint a 
Szabadkai Újság maliciózus szerzője 
megjegyzi — sokan új ruhájukat, ka
lapjukat bemutatni jelentek meg eze
ken az előadásokon, de mi tudjuk, 
hogy az ilyen divatbemutatóra már 
századunk elején is adódtak más al
kalmak is. Ha a hölgyek kétórás elő
adást is végighallgattak divatbemutató
juk érdekében, ez róluik tsem a leg
rosszabb bizonyítvány, — a szervezők 
és előadók részéről pedig olyan telje
sítmény, amelyet akkor lehetne ponto
san mérni és minősíteni, ha ilyesmit 
ma is megkísérelnénk.

Más természetű munka, de szintén 
művelődéstörténeti érdekű Toncsnak 
Hiadorról írt dolgozata ás. Hiadort 
ugyan számon tartja az egyetemes ma
gyar irodalom története is, annak leg
újabb szintézisében is elég megtisztelő 
terjedelemben szerepel (A magyar iro
dalom története. III. 1965. 722—723.), 
de a róla szóló írásoknak inkább csak



Szabadka művelődéstörténete szempont
jából van jelentőségük. Vonatkozik ez 
Toncs Gusztáv dolgozatára is, mely egy 
szabadkai esemény, Hiador síremléké
nek fölállítása ürügyén íródott s jelent 
meg a Budapesti Hírlapban. (1907. ja
nuár 23. 20. sz.) A vállalkozásban az 
az érdekes, hogy Hiador, akit Szabad
ka eredeti neve szerint Jámbor Pál
ként ismert éveken át, igazgatója volt 
a szabadkai gimnáziumnak. S méghoz
zá olyan igazgató, akit, mint a már 
idézett várostörténet írja, 1861-ben »iro
dalmi érdemeiért egyhangúlag« válasz
tottak meg, s helyét az alatt az idő 
alatt sem töltötték be — 1865—1868 —, 
amíg országgyűlési képviselő lévén 
munkáját nem végezhette el. Végül 
mégis új igazgatót neveznek ki, de mi
kor ismét kedve támad, újra megvá
lasztják, s 1873-tól 1881-ig ő a gimná
zium igazgatója. (I.m. II. 532.)

Jámbor Pált, azaz Hiadort szerették 
tehát Szabadkán. Nemcsak azok, akik 
megválasztották, de — Toncs tanúsko
dása szerint — tanítványai is. »Tanít
ványai voltak, akik rajongással szeret
ték, mert érezték, hogy az álmai -közt 
élő költőt csak ők és egyedül csak ők 
értik, akik nem az álmok értékét né
zik, hanem magukért a költői álmokért 
lelkesednek. Hiadomak csalódásai közt 
legtöbb örömet tanítványainak ragasz
kodása nyújtott, kik ma is hálás szív
vel gondolnak rá, arra a Hiadorra, aki 
bennök az irodalom szeretetét föl tud
ta kelteni és meg tudta gyökereztetni.«



Toncs, aki e szeretet és megbecsülés 
ismeretében, éppen a síremlékállítás el
határozásának alkalmából írta cikkét, 
meglehetősen kényes föladatra vállal
kozott. Egyfelől Jámbor Pál szabadkai 
jóhíre, másfelől Hiador irodalmi rossz
híre lengett fölötte. Emellett ő még 
személyesen is ismerte Hiadort, feszé
lyezhette vagy inspirálhatta tehát ez 
az emlék is.

ízlésére és bölcsességére vall, hogy 
olyan cikket írt, amelyikben sem Hi,a- 
dor emberségének vonzó tényeit, sem 
a műveiről kialakult érvényes igazsá
got sérelem nem éri. S ezt nem haj
lékony diplomáciával érte el, hanem 
azzal, hogy jó érzéKkel fölismerte az 
alakja sorsában rejlő tragikumot. Hia
dor ugyanis nem volt reakciós szel
lem. Nem vett részt »abban a művelet
ben sem, amikor a Honderű őt Petőfi 
ellen kijátszotta. Negyvennyolcat meg
győződéssel vállalta, szolgálta, utána 
emigrációra kényszerült, ahol Béran- 
ger-t sikerült barátjának megnyernie, s 
jóhiszeműségét, hajlamát a rajongásra, 
ártatlan csapongásra hazatérte után is 
megőrizte. De volt egy nagy baja: te
hetsége, a nagyon szerény, reményte
lenül anakronisztikus volt. Toncs meg 
sem kísérli ezt a gyöngeséget elken
dőzni. A szakember tisztességével meg
írja, hogy Hiador »Egész élete egy 
nagy és hosszan tartó csalódás. Ami
kor föltűnt, a múlt század negyvenes 
éveinek első felében, ragyogó tüne
ményt látott benne az a költői iskola, 
mely Vörösmarty, de főiként Bajza után



mindenek fölött finomságra és előke
lőségre törekedett s életet adott egy 
olyan költészetnek, mely csinált érzel
meket, túlságosan ölfinomított gondo
latokat hangzatos nyelven, színtelen 
előadásban, halvány, beteges képekben 
énekelt meg, amelyet azonban a Pe- 
tőfiek és Aranyok egészséges, erőtől 
duzzadó népies-nemzeti költészete rö
vid idő alatt elsöpört.« A pálya iro
dalmi vonatkozásait végig e meggyőző
dés jegyében jellemzi Toncs. A diráma- 
írás terén ölszenvedett kudarcok Hia- 
dorjáról például ezt írja: »a kudarc 
okát nem Önmagában és darabjaiban 
kereste, hanem másokban, ( . . . )  sem 
tehetségét nem ismerte föl, sem ko
rát nem értette meg.« A Gyulai Pál 
által megsemmisítő bírálattal illetett 
irodalomtörténet Hiador járói pedig ezt: 
»0, aki tudós nem volt s aki költői 
álmai közt a rendszeres gondolkodást 
kívánó tudományos hajlamokat soha
sem fejlesztette ki miagában, tudomá
nyos munka készítésére vállalkozott. . .« 
A politikus Hiador kudarcait is abból 
eredezteti, hogy »erre a pályára sem 
készültsége, sem tehetsége, sem vér
mérséklete nem predesztinálták.« S 
még egy fontos mondat: »Rajongott a 
szabadságért, de az élet mivoltát he
lyesen felismerni sohasem iparkodott.«

Ezeket a magyarázatokat és minő
sítéseket sok érdekes információ, a tű
nődő emlékezés mozzanatai tagolj ák, de 
így is világos kép áll össze belőlük. 
Méghozzá kettő. Az egyik Hiadorról, 
aki mértéktelen ambíciók és rossz ön
ismeret áldozataként, sérült, nem e vi



lágra való, kissé megható, kissé szá
nalmas különcként rajzolódik ki, — és 
Toncsról, aki az ember iránti kegye
let oldó, mérséklő tónusában is a di- 
agnoszta világosságával elemzi a lélek 
alkati gyöngeségeit, jellem és szerep 
inadék válts ágának esetét.

Hogy Rákosi Jenő Budapesti Hír
lapja miért közölt tanulmányt 1907- 
ben Hiadorról, a talmi forradalmárról, 
Béranger csődbe jutott barátjáról Ady 
föllépése után egy évvel, nem tudhat
juk, de az bizonyos, hogy Toncs írása 
mentes az irodalompolitikai spekuláció
tól. öt a jelenség érdekli, figyelme a 
tűnődő bölccsé: fölény jellemzi és jó
indulat. Szigorában is kíméletes, mél
tányosságában is tárgyilagos, s böl
csességének gondolati magva: az önis
meret fontosságának elve az érdektelen 
pályát tanulságos példaként tudja in
terpretálni.

Ennek a Hiadorról írt dolgozatnak 
van egy önmagán túlmutató mozzana
ta: az önismeret s a viszonyok józan, 
reális megítélésének követelménye leg- 
világosabtoan itt szerepel mértekként. 
S hogy Toncs szemléletének valóban 
sarkalatos pontja volt ez a mérték, más 
írásaival is igazolható. Láttuk, hogy 
Mikes-könyvében milyen megértéssel 
ábrázolta hősét, aki »Az erős indulatot 
és a szenvedélyt nem ismerte s ha né
ha felforrott is benne a bosszúság, ha
rag; ha egy-egy pillanatra elkeseredett 
is: csakhamar erőt vett magán, lelki 
békéje visszatért és a derűs nyugalom,



a józanság s az okos belátás úrrá let
tek lelki életében.« (I.m. 180.) Emlékez
hetünk arra a mozzanatra, ahol a buj
dosósors, a politikai természetű emig
ráció és Mikes toajlaimaiinalk ellentmon
dását festi, s arra a fontos passzusra, 
melyben MilkeSt éppen reális gondol
kodása alapján érzi saját korához kö
zelállónak. (235.)

Ezek az utalások Toncs szemléleté
nek magvát fedik föl: azt a szemléleti 
alapot, melyet reformizmusnak lehet
ne nevezni, ha élesebben volna körül
határolva. Reformizmusnak, amely a 
múlt minden vívmányát nagy megbe
csüléssel kezeli, de kész a javítás, a 
megújítás, a továbbfejlődés útjainak 
állandó fürkészésére. Nem kényszerű
ségből, mint a forradalomtól rettegő 
reformereik, hanem az őszinte belátás, 
a szellem természetes alikotóhajlama 
miatt. Hogy Toncs ismerte és értette 
a tudomány és politika radiikális ten
denciáit, a líceumban tartott előadá
saiból s újságcikkeiből biztosra vehe
tő, de nem érezte soha reakció és prog
resszió konfliktusát olyan véresen ko
molynak, pontosabban magát e konf
liktusban annyira érdekeltnek, hogy 
állásfoglalása a tartózkodó tárgyilagos
ságnál hevesebb, elkötelezettebb for
mákat ölthetett volna. A kiegyezés utá
ni magyar értelmiség védett világában 
nőtt föl, s amilyen őszintén hajlott 
minden értelmes reform támogatására, 
olyan kevéssé érezte a közelgő társa
dalmi, politikai kataklizmákat, s így a



radikális számvetés szükségét és az 
ilyen igényetekéi való határozott szem
befordulás kényszerét sem.

Ez magyarázza, hogy liberális re
formizmusa sem kérgesedett dogmatiz- 
mtussá. De ez a nagyvonalúság könnyen 
válhatott volna cseppfolyós bizonyta
lansággá, ingaitagsággá is. S ezen a 
ponton tűnik ki valódi jelentősége sze
rint az önismeret és korismeret igénye. 
Ez az igény nem csupán józanságot je
lent, nem jelenti a kisszerű számítga- 
tás kánonizálását, hanem ember és sze
rep megítélésének azt a módszerét, 
mely hajlamok és föladatok találkozá
sának termékenysége alapján végzi az 
értékelést. Legbeszédesebben a Petőfi- 
tamJlmánydk tanúskodnak erről, leg
pőrébben pedig a Széchenyiről és Kos- 
suthról szóló megnyilatkozások. Utób
biakra érdemes külön is kitérnünk.

A jelek arra vallanaik, hogy alapo
sabban Széchenyit ismerte Toncs. Sze
melvények gróf Széchenyi István mű
veiből címen 1900-ban igen alapos is
kolai segédkönyvet szerkeszt, s enneik 
elején átfogó jellemzést ad Szécshenyi 
életéről és műveiről. Itt utal azokra 
a tanulmányokra, könyvekre is, ame
lyeket munkájához fölhasznált. Az elő
adás, mint a tankönyveké általában, 
végig tartózkodó, informatív jellegű, de 
az így is kitűnik, hogy Széchényi alko
tásait, az intézményeket s az írott mű
veket milyen nagyra becsüli. »Hazánk 
legnagyobb politikai írójia és gyakor
lati moralistája, ( . . . )  Bölcsesség és 
erény szól minden lapjáról, minden so



rából; alapvető munkája pedig, a Hi
tel, minden időkben a magyar haza- 
szeretet bibliája lesz!« így ír Toncs 
Széchenyiről könyve előszavában. (4.) 
Ahol pedig a forradalom és Széchenyi 
viszonyára kerül sor, így: »Széchenyi a 
beállandó zavar okát Kossuthban látta, 
de nem vette észre, hogy Kossuth csak 
kifejezést ad a haladási vágy forduló
hoz jutott irányzatának. A nemzet 
gyorsabban akart haladni, mint Szé
chenyi taktikája kívánta s a Széchenyi 
jóslatát, mely oly tökéletesen bevált, 
nem értette meg. A zavart, a forradal
mat senki sem látta, sem maga Kos
suth. . .«, sem mások. (21.)

Igen fontos passzus ez, mert kide
rül belőle, hogy a forradalomról Toncs 
éppúgy vélekedett, mint Kemény Zsig- 
mondtól napjainkig oly sokan, közvet
len következményei szerint ítélve meg, 
szinte a »ziavar«-ral azonosította. De 
jelen van ebben a passzusban a tör
ténelem szemléleténeik az a készsége 
is, mely az eseményék törvényszerűsé
gének, kikerülhetetlenségének belátásá
ra is képes. Ez a belátás készteti Ton- 
csot arra, hogy Széchenyit, Kossuthot, 
Deákot szinte egyforma megbecsülés
sel értse s értékellje. S ezt elvi szín
vonalon teheti, vagyis azon az alapon, 
hogy mindnyájan rátermettek a kor 
által rájuk kirótt küldetés betöltésére. 
Annak igazolására, hogy Toncs milyen 
következetesen végiggondolta ezt a 
korban oly nagy szerepet betöltő prob
lematikát, álljon itt egy részlet egy, 
1902-ben Kossuthról tartott emlékbe-



szádéból: »De a nagyságnak a megíté
lésében nem az emberi gyengeség a 
mérték, hanem az alkotás maradandó- 
sága, s ezt tartva szem előtt mondhat
juk, hogy Széchenyi és Deák alkotása 
mellett maradandó értéke van a Kos
suth alkotásainak is. Széchenyi nélkül 
nincs Kossuth, Kossuth alkotásai nél
kül nincs Deák. ( . . . )  E három hal
hatatlan államférfi, ha egyben-másban 
ellentétben állott is az életben, egy
másnak történelmi kiegészítése, egy
másnak folytatása, akik az új Magyar
országinak megteremtésén fáradoztak 
valamennyien: az egyik megveti az ala
pot, a másik felvonja a falakat, a har
madik tető alá hozza. Széchenyi riadó 
szózatával föléleszti halálos álmából a 
nemzetet, s új eszmékkel, új célokkal 
látja el. A „convulsio nélküli reforma- 
tio” talpra állítja, de a nemzet, amidőn 
már egészségének és erejének tudatá
ban áll: a célokat messzebbre tűzi ki, 
a társadalmi életiből átviszi a politikai 
életre s követeli magának azt, amihez 
(• • • ) joga van: saját sorsának saját 
eszményei szerinti vezetését, követeli 
önállóságát s Kossuth szózatával ki is 
vívja mindazt, ( . . . )  ami megilleti; 
amikor pedig ez a jog s az új állam 
megtámadásban részesül, ő a nemzeti 
védelem szervezője, s ( . . . )  küzdelem
re vezérli a nemzetet, mely a harcban 
elbukott ugyan, de Európa előtt kivív
ta a maga létjogát s nevét ismét be
iktatta az európai népek életkönyvébe. 
S amidőn Deák Ferenc vette kezébe a 
nemzet sorsának intézését, ő is csak 
Kossuth vívmányaira helyezkedett: új



életre ébresztette a 48-i magyar álla
mot s kivívott életjogának megfelelő- 
leg megszervezte neki az önállóságot a 
dualizmus (keretében. E ihárom nagy 
emberünket miért állítanák tehát egy
mással ellentétben? Azért, mert Szé
chenyi mint politikus nem volt forra
dalmi vezér, Deák pedig szerencsésebb 
volt? Nekiik a ihaza sokát köszönhet, de 
legalább ugyaniannyit Kossuth Lajos
nak.« (10—12.)

A mai olvasó nemigen méltányolja 
ezt a nivelláló igyekezetei, sőt irritál
hatja is, hogy Kossuth csak e hármas
ság egyik tagjaként kerül itt szóba, s 
hogy a szónok még ezt is szinte men
tegetőzve, bizonykodva teszi. Ám ha 
tudjuk, hogy ez a beszéd 1902-ben egy 
államilag ellenőrzött gimnázium Kos- 
suth-ünnepségén hangzott el, akkor 
megérthetjük, hogy miért ikell a trón
fosztó Kossuth jelentőségét (ilyen lojá
lisán bizonygatni. (Az emlékbeszéd 
szövegét a szabadkai Krausz és Fischer 
könyvnyomda adta ki 1902-ben Kos
suth Lajos címen.) Ez a helyzet ma
gyarázza Toncsnak azt az igyekezetét 
is, hogy az uralkodó, vagyis a Ferenc 
József irápfli hűséget és a sziaibadság- 
foarc hősei iránti kegyeletet egymással 
jól megférő érzésekként mentegeti. De 
hogy Deák Ferenc tettét, a kiegye
zést olyan nagy vívmánynak te
kinti, az már nem tekinthető taktikai 
engedménynek, hanem abból az illú
zióból ered, melyben a millennium ma
gyar értelmisége élt, hogy a dualiz
mus a nemzeti lét tartós alapja. Toncs



ugyan érzi, s ebben a beszédében is 
jelzi, hogy epigonkomak tartja a ma
gáét, melyéből hiányzanak a nagysza
bású eszmék és harcok, csaík kicsinyes 
küzdelmeik zajlanak, de Kossuthból ép
pen azt nem tudja teljes szívvel vál
lalni, ami igazán nagy volt benne: a 
forradalom vezérét. Mentegeti a »for
radalmi láz« vádjától, s a trónfosztást 
Ausztria által adott okokból magyaráz
va iis »szerencsétlen ballépésnek« mi
nősíti.

Ha ebben az utóbbi kérdésben nem 
is könnyű őt felülbírálnunk, s ha a ki
egyezés Deákját nem iis lehet felelőssé 
tenni a dualizmus csődjéért és konzek
venciáiért, való 'igaz, hogy Toncs állás
pontjában olyan kompromisszumra is
merhetünk, amely híjával van mind a 
politikai 'érzékenységnek, mind a hely
zet alapos ismeretének. A politikától 
egyébként is tartózkodott. Akkor, ami
kor a tisztviselők és -tanárok zöme az 
uralkodó politika szekerét tolta, tartóz
kodása még erény is lehetett, de a po
litikai jellegű kérdések tárgyalásánál 
ez az avatatlanság óhatatlan hátrá
nyokkal járt. Jóhiszeműsége naívság- 
nak hat, szónoki lendülete sajnálatosan 
nélkülözi a szakszerűségnek azt a ne
hezekét, mely irodalmi tárgyú munkái
nak fedezetet ad.

Toncs Gusztáv szellemének nyitott
ságára, az új iránti fogékonyságára 
vall, hogy ha a politikától tartózkodik 
is, az irodalom politikai ihletésű jelen
ségeit mértéke már ismerős törvényei 
szerint, erejük, jelentőségük szerint



igyekszik mérni. All ez nemcsak Pe
tőfiről szóló írásaira, de a legújabb je
lenségeik iránti magatartására is. Jog
gal mondható kivételesnek az a figye
lem, mellyel ez a klasszikusokba mé- 
lyedt irodalomtanár a Nyugat-nemze- 
dék költőire {fölfigyel. A tanárok több
sége ekkor jobbára csak paródiákból, 
gúnyversékből ismerte a szóban forgó 
költőket. A Toncs László által őrzött 
följegyzésekből tudjuk, hogy Adyval 
már 1915 előtt sokat foglalkozott, s azt 
tartotta róla, hogy egyénisége merész, 
forrongó, szinte korlátlanságra törek
vő. Újításait illetően azt, hogy Ady az 
egyéniség vívmányai és a nyugati de
kadensek nélkül is az lett volna, ami 
lett. Fölfigyelt az új eszmékkel együtt 
születő új nyelvre, verselésre, s csodá
latra méltónak tartotta Ady szimbólu
mait, vakmerő nyelvét és sok irányú 
értelmét.

Hogy Toncs valóban foglalkozott a 
modern magyar költészettel, erről hi
telesebb dokumentumaink is vannak, 
így egy, sajnos dátum nélküli újságki
vágás például arról tudósít, hogy a sza
badkai líceum Kiss József ünneplésére 
rendezett műsorán apja betegsége miatt 
Toncs Margit »olvasta fel Toncs Gusz
távnak Kiss Józsefről írt hatalmas és 
kimerítő tanulmányát«, melyet hosszan 
tartó taps követett. (A líceum ve
zetőségének hivatalos igazolása szerint 
1914-ben történt ez az esemény.) 
Ennél azonban jóval érdekesebb a Ba
jai Hírlap 1918. március 7-i és a Bajai 
Független Újság 1918. március 5-i be



számolója, melyékből kitűnik, hogy 
március 3-án, vasárnap a megszokott 
érdeklődés mellett Toncs Gusztáv a 
Bajai Szabad Líceumban A magyar iro
dalom helye a világirodalomban cím
mel nagysikerű előadást tartott. Ennek 
során beszélt az irodalom nemzeti jel
legéről, mely nyelvéből és anyagából 
következik, beszélt a magyar irodal
mat megtermékenyítő idegen hatásról, 
s arról, miért nem tudott irodalmunk 
eddig Európába beérkezni. Részben a 
történelmi eseményekből, részben ha
nyagságból eredeztette e hátrányt, de 
azzal a meggyőződéssel, hogy már a 
kapuban vagyunk. Nos, ennek az elő
adásnak az elején beszélt Toncs a Nyu
gat íróiról is. Irányukat — mint a Ba
jai Hírlap írja — nem kritizálta, csak 
azt a felfogásúikat »helytelenítette«, 
hogy a hagyományt, a régebbi magyar 
írókat nem becsülik annyira, mint az 
irodalomtörténetírás. »Az Ady—Gyóni- 
féle irodalmi harcban — mondta Toncs
— két irány küzd egymással. Ady az 
európai áramlatoik radikális képviselő
je, Gyóni a múlt hagyományait egye
síti saját természetével.«

Fogódzónak ez nem sok, de annyi 
kivehető belőle, hogy ebben az esetben 
Toncs jóhiszeműsége sokkal nagyobb, 
mint tényismerete. Ö is bizonyára be
ugrott annak a manővernek, mely a 
háború idején Ady ellen Gyónit kijátsz
va az előbbi nemzeti felelőssége iránt 
akart kétséget támasztani. Igaz, hogy 
Toncs nem vonja kétségbe Ady jelen
tőségét — 1918 márciusában ehhez már



nem kellett bátorság sem —, de a Gyó
nj—Ady kontroverzia mégis arányté- 
yesztés jele, s annak jele, hogy Ady és 
a nemzeti múlt viszonyáról a lényeget, 
egy új hagyomány fölmutatását, nem 
tudja. Arányté vesztését nem menti, 
csak magyarázhatja qiz, hogy Gyónit 
szíját (költőjükkénít tartották számon a 
szabadkaiak. Szabadkáról vonul be a 
háborúba, s feltűnésére különösen élén
ken reagáltak. S része lehet ebben az 
Ady-'fölfogásiban Loósz István Adyról 
írt könyvének is f Ady Endre lírája 
tükrében. Szabadka, 1914.), mely tár
gyilagosságra törekvő szándéka ellenére 
is sok vonatkozásban értet len, legin
kább épp Ady magyarság-verseinek in- 
terp retálásába n.

A legújabb magyar irodalom iránti 
nyitottság tehát nem finomult, nem 
mélyült Toncsnál szakmai fogékonyság
gá. Igazi terepe voltaképpen a magyar 
irodalom Mi'kes és Arainy (közötti sza
kasza maradt. Értékeset ezen belül al
kotott.



A PEDAGÓGUS

A szerkesztő

Toncs Gusztáv neve mellett a tanár 
nemcsak azért jelent többet, mint ál
talában, mert irodalomtörténészként is 
értékeset alkotott, hanem azért is, mert 
tanári működése is rendkívül sokrétű. 
Kezdettől túllátott az oskolai óráik ke
retein. Tellvintete átfogta a tamügy egé
szét: az iskolák állapotát, a pedagógia 
elméleti és gyakorlati kérdéseit, ese
ményeit a mozgalmi ember (figyelmével 
kísérte. A mozgalmi emberével, ami azt 
jelenti, hogy nemcsak tájékozódott, ha
nem kereste a cselekvés, a változtatás 
intézményes formáit. Ennek a törek
vésnek a szolgálatára alapította — alig 
négyéves tanári működése után — fo
lyóiratát, a Tanügyi Lapokat is. Az e- 
gyetemről hozott friss tudás, ambíció 
és a négyéves tanári gyakorlat birto
kában szükségképpen folyamodott eh
hez a leghatékonyabb ».mozgalmi« fó
rumhoz. Olyan vállalkozás ez, melynek 
jelentősége ismét csak túlmutat Toncs 
művének keretein, s az egykori Bács- 
Bodrog megye és Szabadka iskolatör
ténetének is fontos mozzanata.



A lap életre hívását megokoló cik
keik egyértelműen arra hivatkoznak, 
hogy a vármegye tainügye a vidék gaz
dagságához, iskoláinak számához képest 
elmaradott. Ennek orvoslása végett vé
li Tones fontosnak olyan szemle mű
ködését, amely a föllendítéshez szüksé
ges pedagógiai elvek és módszerek meg
ismeréséhez a pedagógusokat hozzáse
gíti. S hogy az orvoslás munkája haté
kony lehessen, nagy súllyal emlegeti 
az önismeret, a helyzetfelmérés szüksé
gét. »Csak magában Bács-Bodrog me
gyében — írja a lap irányát ismertető 
cikk — meghaladja az iskolák száma 
a 400-at, melyekben 900-nál több egyén 
fáradozik a nevelésügy előmozdításán; 
( . . . )  De habár e számokat ismerjük 
is, nem dicsekedhetünk azzal, hogy 
tanügyi állapotainkat mindenben is
merjük. ( . . . )  Az iskolák egymással 
majdnem semmi összeköttetésben nem 
állván s az úgynevezett közművelődési 
hetilapok egyébbel foglalkozván: nem 
tudjuk, maly szellemi élet van a szom
széd városban, mily tanügyi mozgal
mak jelölik a jövő irányát; nem tud
juk, mink van, s mire volna szüksé
günk.«

A Tanügyi Lapok tehát nem keve
sebbet ígér, mint azt, hogy a vidék e- 
gész oktatásügyének szemléje lesz: a 
gimnáziumoktól az ipariskolákon át az 
elemiig, sőt az óvodáig terjedő teljes 
skálát átfogja. Kiterjeszti figyelmét az 
anyagi, a társadalmi föltételekre, s az 
egyes kérdéseknek, iskolatípusoknak a- 
rányos helyet biztosít.



Ami a lap szellemét illeti, a prog
ram a javulás minden »törvényes« le
hetőségének propagálását ígérd, s ezen 
belül a tanügy magyarosításának szol
gálatát is, amit ekkor országos törvé
nyeik is szorgalmazták (például az 1879. 
évi 18. t.c. 6. §-nak 2. pontja), de a lap 
többször is elhatárolja magát a magya
rosítás erőszakos formáitól, s a nem
zetiségi és felékezeti torzsalkodást ma
gától idegennek tartja. »Azon eszmék
hez — olvasható az idezétt cikkben —, 
melyeket a magyar nyelv oktatásához 
hozzá szoktak fűznii, semmii közünk.« 
Külön nyomatékkai beszél a program
cikk a lapnak a társadalom felelősségét 
tudatosító szándékáról, a közöny áttö
résének szükségéről, s arról, hogy ezt 
a munkát a nyugodt objektivitás szel
lemében kívánja végihez vinni.

A Tanügyi Lapok 1885. szeptember 
1-én indult, tehát a tanév folyamával 
párhuzamosan haladt, havonta kétszer 
jelent meg, s egy esztendeig működött. 
Sikereinek és megszűnésének története 
önmagában is tanulságos, de erről szól
ni érdemben csak tartalmának ismere
tében lehet.

Ami eszmei vonalát illeti, arról nyu
godtan rögzíthető, hogy megfelelt a 
programcikk ígéretének. Az adott ke
reteket tisztelni igyekezett, nem volt 
•kihívó sem az országos, sem a helyi 
tanügyi hatalmakkal szemben, de az ő- 
szánte szabadelvűség jegyében nem szű
nő szorgalommal kereste, elemezte az 
elmaradottság okait s az előbbre ha



ladás lehetőségeit. Programcikkeire, elvi 
tanulmányaira ez éppúgy jellemző, mint 
módszertani dolgozataira.

Vonalának jellegzetességei között_az 
adott állapot szigorú 'bírálata igen ha
tározott. A »boros, toros« tespedés, a 
tunyaságot hizlaló jólét, melyet Kosz
tolányi regényei avattak bácskai jel
legzetességgé, először ezekben a cik
kekben fogalmazódik meg a felelős bí
rálat komolyságával: »Aki ismeri vidé- 
künk viszonyait — írja Toncs a Nép
nevelési egyesület érdekében című cik
kében —, tudja, hogy itt van szellemi 
erő, van gazdagság, sőt tetterő is; tud
ja, hogy a közönynek, a szűkkeblű- 
ségnek, a kezdeményezők lenézéséinek 
a jólét betegsége az oka.« (34.) S eb
ből nyilvánvaló, hogy Toncs nem a 
szegényekre gondol, amikor a szabad
kai közönyt bírálja, hanem a tehető
sekre. Amikor az alapítandó népműve
lési egyesület föladatait fölvázolja, első 
helyen arról beszél, hogy »Vidékünk
minden gazdagsága dacára is_nagy
számban mutat fel családokat, melyek 
gyermekeiket nem képesek nevelni. A 
népnevelési egyesületnek lernie feladata 
rulhával, könyvekkel s általában isko
lai szerekkel látni el őket, 'hogy fel
növekedvén a társadalominak értelmes, 
becsületes és törekvő .polgárai lehesse
nek. Ily anyagi segítség hiányában hány 
tehetség vesz, vagy züllik el s kényte
len szaporítani az amúgy is félelme
tesen növekvő proletárságot!« (36.)



Élettársa, Schindler Matild



A 
szabadkai 

otthon



Pa
lic

si 
em

lé
k



A Tanügyi Lapok első száma



Hónapok múltán, miikor ez a kö
zöny lapja buzdítására sem oldódik, 
még nyersebben és nyíltabban veti föl 
a felelősség kérdését: »Hát nézzétek a 
gőgös, büszke földesurat; ő a szellem 
munkásait nem is tekinti embereknek.« 
(282.) De nincs jobb véleménnyel a 
gazdag jövedelmű tisztviselőről, a szel
lemi élet üres demagógjairól, a módos 
kereskedőről, az úrhatnám iparosról 
sem. »Mennyi bénája és sántája van a 
társadalomnak! Elégedjetek meg ezek
kel s ne lássátok az épületek falai közt, 
az utcán, a köztereken ( .. .)  s a nyil
vánosság minden zugéiban jelentkező 
korrupciót, erkölcstelenséget.« »Kell-e 
mondanunk — írja ugyanebben a cikk
ben —f hogy a kultúra létét nem a 
malmok száma, nem a lovak nagysága, 
szépsége, nem az agárfuttatások (...) 
bizonyítják, hanem erkölcsi tőkénk 
nagysága, fejlettsége, az értelmi erők 
műveltsége, a tudományosság, a magyar 
hazafiasság, amelynek corollariuma az 
öntuda'tosság és önzetlenség...« (284.) 
Egy Nerno aláírású cikknek a címe is 
ez: A közöny klasszikus termőföldje. 
S legtömörebben talán ez foglalja ösz- 
sze, ez bírálja azt a kórt, mellyel a 
Tanügyi Lapok szemben állt: a kor
látolt utilitarizmust, az »erkölcsi és 
szellemi« érték iránt Erüket értékren
det, a személyeskedéssel elegy pártos- 
kodást, a haladás érdekeit keresztező 
félekezefcieskedést. (150—151.)

Mindebből nyilvánvaló, hogy Toncs 
lapja a társadalom módosabb képvise
lőit olyasfajta eszmény jegyében bírál



ja, melyet Széchenyi és Eötvös példájá
ból tanult becsülni. Gsa'khogy a korszak 
birtokosai és gazdag polgárai már rég 
eltávolodtak ettől az eszménytől, őket 
jobb belátásra bírni, alkotóbb életfor
mára kényszeríteni ekkor már nemigen 
lehetett ilyen buzdításokkal és bírála
tokkal. Ezért, bármily rokonszenves is 
a Tanügyi Lapoknak ez a kritikai ten
denciája, nem mentes a naív jóhisze
műségtől sem. Épp ezért fontosabbak 
azok a szakmai cikkek, amelyek a föl- 
világosult, haladó ember eszményét a 
pedagógia keretein belül érvényesítik.

A társadalomibíráló cikkek és a szak
mai megnyilatkozások szerves össze
függését igen jól szemlélteti például 
Farkas Antal szegedi főreáliskolai ta
nárnak Lányiskoláink című tanulmá
nya, mely a lap többi cikkénél jóval 
élesebben marasztalja el a hazai lány
iskolákat. S elégedetlenségének egyik, 
talán legfontosabb oka, hogy az isko
lákban hasznos műveltség, alapos tu
dás helyett úri fényűzésre nevelik a 
lányokat. Még az ipariskolákban is. »S 
tessék csak megfigyelni a növendék lá
nyok bizalmas diskurzusát: szakasztott, 
mintha csak a nagyzás, a túlterjeszke
dés nyavalyájában sínylő mamák és 
nénik jól ellesett s begyakorolt nyelvű 
beszédét hallanók. Éppen úgy irigy
kednek egymásra, éppen úgy kigúnyol
ják s leszólják szegényebb vagy talán 
egy és más hátrányban lévő társaikat.« 
(67.)



A »művelt lelkű, okos nő«, a te
vékeny »honleány«, e reformkorban 
fogant eszmény tehát Farkas mértéke 
is, s hogy nem elszigetelt, érdekesen 
tanúsítja az a lapszemle, mely a Zalai 
Tanügy cikkeit ismertetve ilyen rész
leteket lát jónak kiemelni: »Kisasszo
nyokat nevelünk a szegény családok 
gyermekeiből, kik vagyonosabb társa
iktól eltanulják a oifrálkodás vágyát; 
kiknek orrát bántja a rántás szaga, 
gyenge arcukat s fehér kacsóilkat meg- 
vörösíti a tűzhely, s mikor nevelésük 
befejeztetett: no akkor látják csak,
(...)  mivé lettek ( . . . ) !  Képezdéirtk s 
egyéb n eveid éink is megszívlelhetnék 
mindezen körülményeket. . .« (143.)

Túlbecsülnünk persze hiba volna ezt 
a reformizmust, hiszen ha hangsúlyoz
za is a tudás, a műveltség fontosságát, 
eszménye mégis inkább a sütni, főzni, 
varrni is megtanító gyakorlatiasság, te
hát kísért még benne a reformkor >ud- 
varházi asszonyeszmánye is. Farkas ter
jedelmes tanulmánya azonban nemcsak 
eszménye, de szakmai oldala miatt is 
érdekes, azért is tehát, mert súlyos bí
rálatát a pszichológiai, a didaktikai 
szempontok felől is megpróbálja igazol
ni. S ez a törekvés tendenciát jelez. A 
Tanügyi Lapok szakfolyóárat, s ez köz
leményeinek természetében is Skifejező
dik. Elsőrendű érdeme tehát, hogy ha
ladó szándékait ezekben a szakközle
ményekben is érvényesíteni tudja. Ta
nulmányt közöl például a botbüntetés
ről (Zajzon Dénes: A botbüntetés kér
déséhez. 245—249.), s ebben ismét csak



a gyermek erkölcsi-szellemi épsége, a 
meggyőződés őszintesége érdekében ér
vel a botbüntetés ellen. Folytatásokban 
közli Raoul Frary francia író érteke
zésének ismertetését, melynek közép
pontjában a gimnáziumi görög és latin 
tanítás kérdése áll. Az Rf. jelzésű is
mertetés nem azonosul fenntartás nél
kül Fraryvel, mert sok helyen »alanyi
nak« érzü, szeszélyesnek, végletesnek (a 
természettudományos tárgyak iránti el
lenérzés bennünk is kétségeket tá
maszt), de azt nem rejti véka alá a 
tárgyilagos ismertető, hogy a szépség 
és hasznosság elvének összekapcsolása, 
a holt nyelvekkel szemben propagált 
élő nyelvek s az ezek melletti érvelés 
szellemessége meghódította, és az is
mertetett tanulmánytól a jö»vő iskolá
járól való gondolkozás fölfriss ülését re
méli. (310.)

Csak részletes ismertetés mutathat
ná ki, hogy ezek a tanulmányok a 
bennük képviselt eszméket milyen lel
kiismeretesen bontják olyan összete
vőkre, melyek közelről érintik a taní
tás gyakorlatát. A közlemények egy 
másik csoportja a szó legszorosabb ér
telmében is didaktikai jellegű. Ezek 
közül a Fíiedrich Fröbel német peda
gógus szemléltető módszeréről szólót 
(Pozsonyi Béla: Fröbel Frigyes és a 
természet. 249.) azfért érdemes kiemel
nünk, mert az elvont reáliák életszerű 
tanításának lehetőségére hívja föl a 
figyelmet; A magyar nyelv tanítása 
mondattani alapon című Toncs-tanul- 
mányt (163., 199., 215.) pedig dialekti



kája miatt. Toncs ugyanis azért szor
galmazza az anyanyelv mondattani a- 
lapon való tanítását, mert a beszédré
szek voltaképpen csak a mondaton be
lül nyerik el igazi értelmüket. A mon
dat hategóriái szeriint haladva a nyelv- 
alakok kifejtésében a növendék minden 
szót kettős mivoltában ismerhet meg: 
az értelem felől mint mondatrészt, s 
az/tán mint beszédrészt. »Ezen eljárás 
által megerősödik azon tudat, hogy a 
nyelv szerves egész, melyben a szók 
nemcsak önállásulkat mint beszédré
szek, hanem függésüket is mint mon
datrészek kimutatják; a nyelv a nö
vendék elméjében nem esik darabokra, 
hanem egészképpen tűnik fel, amint
hogy az is.« (94.) Toncs persze nem 
vonja kétségbe a beszédrészekre vonat
kozó dogmatikus szabályok megtanítá
sának szükségét, de ezeket az ismere
teket már mondattani tudásra kívánja 
alapozni.

A Tanügyi Lapok eddig ismertetett 
cikkeiben olyan vonásokra figyelhet
tünk föl, melyek Toncs egész pedagó
giai gondolkodását jellemzik: az er
kölcsi, szellemű igény magasságára, a 
reformszándék dinamizmusára, a hasz
nosság, a gyakorlatiasság szorgalmazá
sára, az emberiességre, a módszertani 
írásokban pedig az életszerűség és a 
szervesség igényére.

És fölfigyelhettünk a horizont tá
gasságára. Arra, hogy a szerzők nem
csak emlegetik a »haladottabb« Nyu
gatot, a »művelt Nyugatot«, mint ak
koriban oly sok cűkk, hanem tanulmá



nyozzák és tolmácsolják is azt, ami fi
gyelmük szögében érdekesnek mutatko
zik. Ezek ellenére sem állítható, hogy 
a Tanügyi Lapok orientációjára ez az 
egyetemesség volna a jellemző. Ígéretét 
e tekintetben is beváltja: maradt saját 
vidékének a lapja. S ezt a keretet friss 
és fogékony tájékozódással igen követ
kezetesen ki is tölti. Oikket közöl a 
bácskai tanügy s a Szegeden létesíten
dő egyetem összefüggésedről. (113.) Tá
jékoztat a helyi tanár- és tanítóegye
sületek tanácskozásairól. Megjelenteti a 
megyei tanfelügyelő évi jelentését, mely 
rendkívül tüzetes jegyzéke a kor ok
tatási viszonyainak s ezen belül a nyel
vi, vallási színképnek, az anyagi, tech
nikai föltételek színvonalának. (234., 
253., 263.) Tanulmányban foglalkozik 
Zenta város tanügyi szervezetével (259., 
276.), a női tornászás problémáival 
(295.), a betűismertetés és az olvasás 
módszerével (219.), a tankötelesek ösz- 
szeírásával. ígéretéhez híven szemlék
ben .ismerteti a tanügy szempontjából 
fontosabb könyveket, tanulmányokat, 
eseményeket. Néhány tankönyvbírálat 
ás helyet kapott hasábjain. A pedagó
gusokra, az oktatásra vonatkozó új 
rendelkezésékről is olvashatunk benne.

Az egyes közleményeket alaposság, 
higgadt tárgyilagosság jellemzi. A lap 
általában tartózkodik mind a kihívó 
állásfoglalástól, mind az irányító szán
dék hangsúlyozásától. Éles viták he
lyett a tanulságok jelzésére törekszik, 
s nagy gondot fordít arra, hogy olva
sóit folyamatosan informálja a magyar



tanügy nagyobb eseményeiről s tüzete
sen a megyei vonatkozásokról. S mivel 
ezt a folyamatosságot egy éven át biz
tosítani tudta, ilyen rövid (idő alatt is 
fontos intézménnyé szilárdult. A lapot 
propagáló szövegek bizonyára okkal hi
vatkoznak arra, hogy a munkatársak 
országos színvonalat képviselnek, mert 
Farkas Antal, Zajzon Dénes, Czehe 
Győző, Balás Imre, Kováts István írá
sai valóban képzett, avatott szerzőkre 
vallanak. Erre utal az is, hogy a Tan
ügyi Lapok hamar kapcsolatot létesített 
más orgánumokkal, könyvkiadókkal, 
hogy munkájára nemcsak a vidéki saj
tó figyelt föl, hanem a fővárosi is. A 
•budapesti újságok közül elsősorban az 
Egyetértés, mely több számról hírt a- 
dott, a 15. számot pedig részletesen is
mertette, s a folyóirat működését ör
vendetes jelenségként méltatta. Termé
szetesen fölfigyeltek rá a megye szak
emberei is, s mikor a lap válságba ke
rült, előbb a szabadkai gimnázium ta
nári kara, aztán a megyed tanítóegye
sület szabadkai járásának köre vállalta 
szellemi és anyagi támogatását.

Mindez azonban nem bizonyult ele
gendőnek a további működéshez, s vol
taképpen az első számtól nagy nehéz
ségekkel küzdött a Tanügyi Lapok. A 
szerkesztő s az őt támogató néhány 
munkatárs erejének elég nagy hányada 
arra ment rá, hogy erősítsék a társa
dalmi és a szakmai érdeklődést, hogy 
több olvasót, munkatársat nyerjenek 
meg. Az első cikkek még természetes
nek veszik, hogy a lap által javasolt



mozgalmak számára meg kell érlelni a 
fogékonyságot. Országos föllendülésről 
beszélnek, melynek a megyében is meg
vannak a föltételei. Számolnak a ne
hézségekkel, a közönnyel, de bíznak az 
előreihaladás lehetőségeiben. Különösen 
a tanügy társadalmi fölkarolását véli 
Toncs közeli és kikerülhetetlen föladat
nak. Mindenütt megkezdte munkáját az 
a mozgalom — írja —, amely iskola- 
egyesületeket hívott életre, s nem kés
het tovább Bács-Bodrog megyében sem. 
Sürgeti a társadalom vezető egziszten
ciáit, és sürgeti a pedagógusokat. De 
már az első számot sem fogadta méltó 
megértés. Mint Dudás Gyula cikkéből 
kitűnik, az egyik zombori lap azzal 
vonta kétségbe a Tanügyi Lapok élet- 
képességét, 'hogy »szórakoztatásnak ko
moly, tanulmánynak pedig könnyű az, 
amit produkálhat.« (42.)

Toncsot bántotta az értetlenség, de 
személyes él nélkül válaszolt (43.), s 
érveinek zömét Dudás Gyula mondta 
el. (A tanügy érdekei Bács-Bodrog me
gyében. 41—43.) Ez a védelmező c*ikk 
nagyon meggyőzően mutatja, hogy vol
tak, akik kezdettől fölismerték a vál
lalkozás értelmét, lehetőségeit. Azt,
hogy az országos tanügyi lapok nem 
mélyülhetnek el a helyi kérdésekben, 
s hogy nagy szükség van a megyei tan
erőket szervező, összefogó, tájékoztató 
orgánumra. A 10. szám után azonban 
a szerkesztő már panaszkodva írja,
hogy »a minden oldalú áskálódás és 
irigykedés folytán ( ...)  lapunk oly
mértékben nem terjedt el az érdekelt



körökben, mint azt a mutatott jó elő
jelek után gondolhattuk volna;. . .«_ Oka 
ennek — mondja — »a végtelen kö
zöny is, mely vidékünk minden szelle
mi mozgalmát megöli...« (145.) A bo
rítólap a megmaradt példányokra to
borozza az új előfizetőket, a régieket 
pedig az előfizetési díj (kifizetésére kéri. 
Hogy nem gépies formaságból, az a 15. 
szám olvasókhoz címzett bejelentéséből 
jól kitűnik. Itt adja tud túl a szerkesz
tőség, hogy Székely Simon, miután a 
Tanügyi Lapok bevételéből a költsége
ket nem fedezhette, a kiadásról lemon
dott, s annak terhét a szabadlkai főgim
názium tanárai vállalták magukra. U- 
gyanez a szám közli Farkas Antal egy
kor szabadkai, ékkor szegedi főreális
kolai tanár nyílt levelét, melyben a 
nehézségek patetikus folidézésével be
szél a vállalkozás bátor »idealizmusá
ról«, méltatja a lap jó irányát, értékes 
közleményeit, s tanúskodik életrevaló
sága mellett. (227.) Sőt ezen túlmenően 
részletes javaslattal áll elő, melytől re
méli, hogy megvalósításával a lap a 
pedagógustársadalom támogatását el
nyeri.

Az általa kezdeményezett találkozó 
a lap vezetői és a helyi pedagógusok 
érdeklődő képviselői között 1886 tava
szán létre is jött. Ezen megállapodás 
született arról, hogy a Tanügyi Lapok 
a megye és Szabadka oktatásügye 
szempontjából hasznos és szükséges or
gánum, s jövőbeli fenntartása érdeké
ben egy tizenegy tagú bizottságot léte
sítettek, amely a szervezés és a szer



kesztés gondjait magára vállalta. »Re
méljük — fejeződik be a közlemény —, 
hogy május 15-én több örvendetes rész
letet közölhetünk s ugyanakkor a szer
kesztő bizottság névsorát is köztudo
másra hozzuik.« (268.)

A beharangozott közlemény végül is 
a június 15-i számban jelent meg. A 
cikk visszatekint a lap egyéves múlt
jára, emlékeztet a kitűzött programra, 
kiemelve az önismeret elmélyítését sür
gető passzust, fölsorolja az akadályokat, 
melyekkel meg kellett küzdenie, be
szél a lap fönntartásának megingatha
tatlan hitéről, a válságról, amelyen át
vergődött, a misszióról, amelyet be kell 
töltenie, s végül az előbb említett ér
tekezletről, melyen egy választmány 
vette át a lap ügyeit. Ez a választmány 
a szerkesztéstől visszalépő Toncs utód
jául Balás Imre gimnáziumi tanárt bíz
za meg a lap ideiglenes vezetésével.

A fordulat nem meglepő, mert már 
Farkas Antal is Dalás Imréhez intézte 
az idézett nyílt levelet, de annak sem
mi jele, hogy Toncs lemondását a vá
lasztmány vagy Balás szorgalmazta 
volna. Toncs ekkor még fiatal tanár, 
Balás pedig a gimnázium legrégibb ta
nárainak egyike, Fankas egykori kollé
gája, a városban bizonyára a tekintélye 
is nagyobb, ezért jut a lap ügyében 
ilyen szerephez. Meg is kísérli a társa
dalmi támogatás megszervezését, a sza
badkai tanítók köre kilátásba is helye
zi mind a szellemi, mind az anyagi tá
mogatást, de vagy nem váltotta be ígé



retet, vagy Balás bizonyult tehetetlen
nek, tény, hogy a Tanügyi Lapok Toncs 
lemondásával megszűnt létezni.

Hogy Toncs miért vonult vissza a 
szerkesztéstől, csak találgathatjuk. Az 
anyaigi nehézségeket egy társadalmi 
összefogás talán elháríthatta volna, de 
kérdés, hogy lehetett-e bízni a tanító
kor már jelzett ígéretében. Márpedig 
ilyen szakfolyóirat sem akkor, sem ké
sőbb nem tudta magát állami vagy tár
sadalmi támogatás nélkül fönntartani. 
Minden jel arra vall, hogy a Tanügyi 
Lapok által olyan gyakran hangozta
tott közöny a nyolcvanas évek dereká- 
jánaik Szabadkáján még nagyon is 
masszív volt. A lap ugyan el tudott egy 
évig tengődni, de Toncs legfontosabb
nak vélt elgondolása: az intelligencia 
széles köreit mozgósító iskolaegyesület, 
melytől a szegény sorsú tanulók támo
gatását, a tehetségek j*utalmazását, a jó 
tanítóik kitüntetését, a rászoruló iskolák 
segélyezését, a társadalom alkotó, ser
kentő részvételét remélte, többszöri fel
szólalás, sürgetés ellenére sem valósult 
meg. De Tonos munkatársainak segít
ségét sem érezhette elég intenzívnek. 
Voltaik hívei, támogatói, mint például 
Farkas Antal, Balás Imre és Dudás 
Gyula, de a szemlék, a krónika rovatai 
bizonyára így is nagy megterhelést je
lentettek egy olyan lapnál, melyet jó
formán maga szerkesztett.

A közöny okait keresve szembe kell 
néznünik a lap gyengeségeivel is. Az, 
hogy szakfolyóirat volt, nem vált min
denben a javára. Hogy »tanulmánynak



könnyű, amit produkált«, ez a vád nem 
helytálló, de az igen, hogy »szórakoz
tatásnak« túl komoly volt. Ha nem a 
szórakoztatás, csak az olvasmányosság 
igényével nézzük, akikor is száraznak, 
terhesen iskolásnak mondhatjulk közle
ményeinek jó felét. Ha a lap helyzetét, 
kapcsolatait egyengető cikkektől elte
kintünk, a Tanügyi Lapotk alig külön- 
böziik a tanáregyesületi közlönyök sok
szor alapos, sdkszor hasmos, de több
nyire steril és monoton szakszerűségé
től. Oka lelhet ennek a fiatal szerkesztő 
még iskolás szalkmai alázata s a kelle
ténél nagyobb tisztelete a fővárosi min
ták iránt, s imég inikább az, hogy a re
mélt és sürgetett társadalmi mozgást 
nem sikerült elindítania, és így a moz
galmi szándák mozgalmi téma nélkül 
maradt.

A Tanügyi Lapok azonban így is 
fontos dokumentuma vidékünk művelő
déstörténetének. Az akkori oktatásügy 
szellemi és anyagi állapotát hívebben 
tükrözi, imint bármely más sajtószerve 
ennek az időszaknak, s tükrözi a ma
gasabb, korszerűbb nevelés igényének 
erejét s megvalósításának rossz fölté
teleit.

Tonos pályája szempontjából is több 
volt alkalmi vállalkozásnál. A kudarc, 
mint lemondása és panaszai sejtetik, 
bánthatta, de emberi, tanári hitelét 
csak növelte. A szerkesztést jó ízléssel 
és szerényen csinálta: nem állt előtér
be, nem rakta tele lapját saját dolgoza
taival, s minden megnyilatkozását az 
ügy őszinte tisztelete jellemezte. Visz-



szavoniulásával nem is kellett föladnia 
terveit, más fórumokon, módosult alak
ban, de valamennyit újra napirendre 
tűzhette, s többségüket megvalósította. 
A nevelési iránycikkek, a könyvbíréla- 
tok s a módszertani cikkek szerkesztő
je tankönyvekben, módszertani tanul
mányokban fejti ki mondanivalóját, a 
mozgalmi szándék pedig majd a Szabad 
Líceum s a kereskedelmi iskola meg
szervezésében talál érdekeire. A Tan
ügyi Lapokat tehát bízvást tekinthetjük 
magnak, mely az érett Toncs munkás
ságának csíráit magában rejtette.

A pedagógiai író

Azoknak a szándékoknak részletes 
megvalósítására, melyeknek a Tanügyi 
Lapokban hangot adott, egy évtizedes 
szívós készülés után kerül sor. Cikke
ket, dolgozatokat ezalatt is ír, de érté
kesebb mimikái — tanulmányai, tan
könyvei — 1895 után jelennek meg. Et
től -kezdve aztán mind gyakrabban. Pá
lyájának, ide értve most irodalomtör
téneti -működését is, ez az 1895-től 
1905-ig terjedő évtized a legterméke
nyebb szakasza. Természetes ez, hiszen 
ekkor van ereje teljében.

Ennek a termékeny periódusnak a 
tankönyveiknél is korábbi nyitányaként 
két tanulmánya hívja föl magára a fi
gyelmet. Az egyik Kölcsey Ferenc pe
dagógiai nézetei címmel a Négyesy ál
tal szerkesztett Magyar Paedagogiában



jelent meg 1896-ban. (473—499.) A má
sik ugyanott 1894-ben. (456—462.) Az 
utóbbi címe: Költői olvasmányok fejte
getése a gimnázium ötödik osztályában. 
Az előbbi, noha később jelent meg, első 
helyen érdemel figyelmet, mert legtisz
tábban és legteljesebben foglalja össze 
Toncs .pedagógiai eszméit, s emiatt a 
másodiknak említett módszertani érte
kezés elemzéséhez is kulcsot adhat.

A Tanügyi Lapok jellemzésekor 
többször is azt mondottuk, hogy a lap 
fölvilágosult, alkotó szelleme a reform
korra utal, s hogy kora intelligenciá
ját Toncs egy Száchenyi-szerű esz
mény jegyében bírálja és sürgeti cse
lekvésre. Az előbb említett Kölcsey- 
tanulmány ennek az eszménynek a leg
valószínűbb forrását fedi föl. Nem ál
lítjuk, hogy Toncs szemlélete egészében 
Kölcsey tői ered, de azt igen, hogy ben
ne olyan ideált tisztelt, akiinek jellem
zésébe oltva nézeteit, eszményeit a leg
teljesebben fogalmazíhatta meg. Nem
csak azokat, melyeket Kölcsey megtes
tesített, hanem azokat ás, amelyekkel 
szemben állt.

Toncs alaposságára és szakszerűsé
gére vall, hogy mielőtt egy pedagógiai 
szakfolyóiratba egy költő pedagógiai 
nézeteiről tanulmányt írna, számba ve
szi a szóba jöhető források körét, végül 
levonja a szorosan értelmezett pedagó
giai konzekvenciákat, s javaslatot tesz 
arra nézve, mely osztályban kell taní
tani a nevelési szempontból leggazda
gabb művet: a Parainesist. Jelen össze
függésben azonban jóval fontosabb,



hogy miért véli Toncs Kölcseyt és mű
vét eszményi nevelőnek. »Egyik tulaj
donsága — írja dolgozata zárórészében
— egészséges világnézete, melynél fog
va hasonlíthatatlanul magasabban áll a 
legtöbb ily irányú s irodalmunkban 
közforgalomban lévő műnél. Az ifjú 
lélekhez csaik egészséges világnézet il
lik, olyan, mely ha látja is az élet és 
a társadalom betegségeit, hisz az erény 
magasztos eszményében, s tudja, hogy 
ha ideig-óráig letűnik az emberi élet 
horizontjáról, az emberiség haladásának 
mégiscsak egyik mozgatója s nélküle 
igazi nagyság a társadalomban és tör
ténelemben nincs.« Tehát az etikai i- 
gény az, ami Toncsot a Parainesisban 
leginkább vonzza. Az a meggyőződés, 
hogy az ember célja nem a boldogság 
hajszolása, hanem az erényes élet. S 
túl a mű tanulságain, maga Kölcsey is 
azért emelkedik ideállá Toncs szemé
ben, mert »hirdetője a szeplőtelen tisz
ta erkölcsnek, a nemzeti műveltségnek, 
mely azonban a nyugati nagy nemze
tek műveltségével ( ...)  megfér, sőt azt 
meg is kívánja, és a tiszta humaniz
musnak.« S hogy e méltatás pedagógiai 
érvényét Toncs milyen szorosnak tudja, 
jól kiviláglik ebből a fontos passzus
ból: »Kölcsey hivatásos pedagógus nem 
is volt soha, noha minden tulajdonság 
megvolt benne, ami a kitűnő pedagó
gusokban feltalálható: kiváló elme, szé
les körű és mély tudomány, beható íté
let, nemes érzés, emberszeretet, önis
meret, kötelességtudás, erényes jellem.« 
(Kiemelés tőlem. D. Z.)



Az erényes életről való szavalás 
Toncs idejében is divat volt, de ben
ne nem alkalmi szólam, hanem meg
győződés ez az eszmény, s nemcsak 
Kölcsey ihleti a jellem fontosságának 
hangsúlyozására, de a kor legnagyobb 
hatású bölcselő p e d a g ó g u s a , Johann 
Friedrlch Herbart is, aki ugyanazt val
lotta, hogy a nevelés célja az erény, 
s ennek eszköze a jellemszJilárdság ala
kítása. És ez az elv Herbart egész 
rendszerét áthatja az alapelvektől a 
módszertani mozzanatokig. Toncs nem
csak ismente ezt a rendszert, de hi
vatkozik is rá, s azt a módszertana dol
gozatát állítja Herbart szellemében va
lónak, amelyet előbb a Kölcsey-tanul- 
mánnyal összefüggésbe hoztunk.

A Kölcsey-tanulirraány tehát olyan 
interpretálása egy nagy szellemnek, 
melyben az interpretátor a maga ki
forrt nézeteivel vesz részt. Azonnal ki
derül ez, ha a részletekre ds figyelmet 
fordítunk. Azokra a részletekre, mely
ben Toncs azt fürkészi, milyen mód
szerekkel képzelte Kölcsey a végső célt 
elérni. Mivel a végső cél nem »idétlen 
tudósok«, hanem »ihletett, lelkes pol
gárok« nevelése, vagyis az életre való 
nevelés, Toncs külön nyomatékkai 
emeli ki Kölcseynefc azt a gondolatát, 
hogy nem kész és teljes isimeréthalmazt 
kell tanítani, hanem elsősorban a »ta
nulás metódusát«. Aminél — fúzi hoz
zá Toncs — sokan ma is többre becsü
lik a léleknyomorító, mechanikus ta
nítást. Kölcsey gondolatait azért is véli 
vonzónak, mert nem süllyednek az is



koláskönyvek »száraz, sokszor tudákos 
hangjáig«, hanem elveit a társadalom, 
a történelem és a lélek vizsgálatából 
vonja le, s a nevelésben az önismeret
nek döntő szerepet tulajdonít. A Pa- 
rainesis alapgondolatát Toncs így fog
lalja össze: »ismerd meg magadat; az
után tökéletesítsd elmédet, szívedet, 
akaratodat, s minden erőddel oda tö
rekedjél, hogy az emberi társadalom
nak javát előmozdítsd!«

Ezekben a gondolatokban könnyű 
fölismernünk azt a dialektikát, mely
re más összefüggésekben már rámutat
tunk. Toncs elveinek kiforrottságára 
vall, hogy meggyőződésének ott is nyíl
tan ad hangot, ahol ütközik Kölcsey 
gondolataival. Így jár el például az 
iskolai nevelés kérdésében. Toncs meg
érti Kölcsey idegenkedésének, az isko
láról való rossz véleményének szemé
lyes okaiit, motívumait, de tételét a ma
gánjellegű képzésről nem fogadja el 
érvényesnek. A Herbart-tanítvány így 
érvel saját meggyőződése mellett: »Köl
csey korában a nevelőiskola eszmény
képe még nem volt ismeretes, s neki 
arról az iskoláról, mélyben a tekintély 
elvével a szeretet elve társul és a 
büntető 'hatalom szelídséggel gyakorol
tatok; melyben az oktatás tartalmának 
éppen úgy nevelnie kell, mint az ok
tatás közös folyamának, a gyakorlat 
által; mely a szellemi diszciplínát az 
iskolai élet külső és belső rendjével 
köti össze; melyben a legfőbb hata
lom a tanító erkölcsi személyisége;



melyben tehát minden körülmény: az 
értelmi és érzelmi nevelés, a tett és 
az aikarat gyakorlása mind egy közös 
célra szolgál, az erényes jellem kifej
tésére, mondjuk, Kölcseynek erről az 
iskoláról még nem volt fogalma, kü
lönben ítélete az iskoláról általában 
másként hangzott volna.« Ugyanilyen 
határozottan bírálja Köl ;sey retorikai 
érdeklődésének túltengését, a »demok
ratikus szellemű« tudományok, vagyis 
a reáliák iránti figyelmetlenségét, no
ha jelzi, hogy ez a Parainesis kanikrét 
céljából eredt, abból, hogy unokaöcs- 
csét a megyei, illetve az országgyűlési 
küzd elmékre akarta fölkészíteni.

De térjünk vissza az előbb aláhú
zott mozzanatokhoz, a bennük kifeje
ződő elvekhez, melyeik az oktatás tar
talmát, az oktatási folyamat közösségi 
jellegét, a nevelő személyiségét a ne
velés fontos összetevőiének tartják. A 
Kölcsey-tanulmánynak talán ezek a 
leginkább Toncsra valló gondolatai. 
Találkoztunk velük a Tanügyi Lapok
nak abban a cikkében, mely a botbün
tetés ellen érvelt, visszatérnek majd 
egy külön tanulmányban, mely A rend
tartás fegyelmi intézkedéseiről szólva 
szögezi le, hogy a nevelő nem bíró, el
ső -dolga az oktatás, s föMlágosítással, 
meggyőzéssel, nemes érzelmek fölkel
tésével 'kell tanítványait jó irányba 
terelnie, hogy a megrovás mély peda
gógiai hatás nélkül mit sem ér. (Or
szágos Középisikolai Tanáregyesület! 
Közlöny. 1902—1903. 41—‘54.)



Olyan tanár gondolatai ezek, aki 
nemcsak a maga erejében, személyisége 
hatékonyságában bíziik, de a tanulók 
emberségében, jó Irányú fogékonysá
gában is. A Kölcsey-tanulmányfoól előbb 
kiemelt passzus másik eleme, a neve
lés közösségi jellegének hatékonyságá
ról vallott meggyőződés szerves követ
kezménye ennek a szemléletnek. Hogy 
mennyire szerves, szépen bizonyíthatja 
egy másik tanulmány is, mely szintén 
1895-ben jelent meg, s a címe is ez: 
Közös foglalkozás és osztályozás. (Ma
gyar Paedagogia. 1895. 107—117.)

Az osztály figyelmét — fejtegeti 
Toncs — egymást követő föladatok 
változatos sorával jól le lehet kötni. 
Ezek megfejtésében tág teret kell en
gedni az önálló mimikának, gondolko
dásnak. S nemcsak a jobbakat, hanem 
az egész osztályt erejéhez való föladat
tal tanácsos mozgósítani. A megfejtett 
részeket egymásra vonatkoztatva lehet 
eljutni az egészhez, s így ebben az 
eredményben ki-ki ráismerhet, ráérez- 
het a maga szerepére. A közösségben 
nemes verseny fejlődik ki ennek so
rán, s az ismeretanyag sokoldalú föl
dolgozásában tárul föl.

Toncs érvelése nemcsak meggyőző, 
nemcsak a legkorszerűbb, de fölidéz 
valamit órái szelleméből is, abból a 
légkörből, melyre tanítványai még év
tizedeik múltán is emlékeztek. A kér
dést — írja — mindig az egész osz
tályhoz intézzük, s csak aztán nevez
zük meg a felelőt. »Ez eljárás által a 
felhívott tanuló az osztálynak képvi



selőjeként fog szerepelni, leinek felele
tét közös bírálatban kell részesíteni. . .« 
Ennek a pedagógiának nem a diák 
sakkban tartása a célja, hanem az 
egyéniségek kibontakoztatása. Ezért te
szi lehetővé, hogy a tanuló minél több 
helyzetben: felelőként, gondolkodóként, 
megfigyelőként is szerepeljen. Ez lehe
tővé teszi, hogy minél alaposabban meg 
lehessen ismerni. És nem félt attól, 
hogy ez a módszer a lustáknak ked
vez, s megnehezíti az ellenőrzést. El
lene van az állandó számonkérésnek. 
Feleltetni egyéneket tüzetesen szerinte 
elég egyes anyagrészek lezárulásakor, 
ismétléseikkor. S mindezt nemcsak hu
mánus elvei, de a hasznosság szem
pontjából is ajánlatosnak tartja, ami
kor az új követelményekről beszélve 
sürgeti, hogy »a hagyományt meg kell 
újítani, bele kell oltani a modern el
veket, hogy a cél és az eszközök közt 
lévő összhangtalanság megszűnjék.«

Hogy Toncs nemcsak szorgalmazta, 
de át is gondolta s gyakorlatában ki 
is próbálta a közös foglalkozás, a be
szélgető tanalak módszerét, ennek a 
Kölcsey-tanulmánnyal együtt említett 
módszertani értekezés a legbeszédesebb 
dokumentuma. (Költői olvasmányok 
fejtegetése a gimnázium ötödik osztá
lyában.) Erről a tanulmányáról írja, 
hogy Herbart szellemében készült, de 
még fontosabb, hogy a tarikönyvíró 
Toncs szemipontrendszerét is ez az ér
tekezés vonultatja föl először. Érdemes 
hát vele megismerkednünk.



Az itt fölvázolt tanítási folyamat 
szerint a tanár mindenekelőtt az előző 
évi ismereteket idézi föl, s ahhoz köti 
az újakat. A románcok, (balladák és 
lírai költemények tárgyalását például 
az epikai műfajokról szerzett ismere
tekhez, miivel a negyedik gimnázium
ban azokat a Toldi kapcsán elsajátítot
ták. Ezután kerül sor egy mű fölolva
sására, mely példázhatja az újonnan 
megtanulandó műfajt. Ez az első be
mutatás ne legyen szavaló jellegű, csak 
egyszerű, értelmes fölolivasás — óv 
Toncs a hamis pátosztól. A fejtegetés 
az alábbi szempontok szerint történik:

a) a mű tárgya,
b) alapeszméje,
c) a tárgy érzelmi felfogása, eszmé

nyítése,
d) a tartalom művészi csoportosítá

sa, vagyis a mű szerkezete,
e) előadása, stílusa.
Ezek alapján meghatározza a köl

temény fogalmát, mely a költői alakí
tás lényeges, jellemző vonásainak egy
sége. S ezután

f) kerül sor a műfaji jegyek kieme
lésére, a műfaji meghatározásra.

A következő példa, tehát az új köl
temény esetében ugyanilyen fejtegetés 
következik, s mikor egy műfajon ily 
módon a tanár túljutott, s másikra 
tér rá, annak befejezésekor visszakap
csolva az előzőre, összehasonlítja a két 
műfajt, például a balladát a románc
cal, s ugyanígy a lírai műfajokat a



balladával. Ily módon — írja Toncs — 
»az összefoglalás az induktív menet
nek megfelelően mind szélesebb körben 
mozog s mindig általánosabb jegyekre 
vonatkozik.« Meggyőződése, hogy e 
mellett az eljárás mellett a tanulók 
értelmi köre folyton tágul, s a része
ket a magasabb egységbe tudjáik kap
csolni, az elméletet viszont értékesí
teni tudják a gyakorlatban. Ennek be
gyakorlását házi föladatokkal is lehet 
biztosítani, melyek során a föllelt mű
faji sajátságokat számon lehet tőlük 
kérni. »S ekképpen a tapasztalati ada
tokból kiinduló oktatás az elméleti kör- 
futás után ismét a tapasztalati adatok
hoz tér vissza, hogy miként Anteus a 
földtől, új erőt merítsen belőle.«

Toncs természetesen számol azzal, 
hogy nem lehet minden ismeretet, pél
dául a szabályokat, közös munkával, 
kérdve (kifejtő módszerrel fogalmazni, 
ezért az indukciót inkább a tények, az 
adatok összehordásában véli alkalmaz- 
hatónak, az összefoglalásra viszont de
duktív módszert ajánl.

Eljárását tehát ismét csak elmélet 
és gyakorlat összhangja, szervesség és 
dialektikiusság jellemzi. S ennek a ta
nulmányinak bizonyosan része van ab
ban, hogy három év múltán kollégá
jával, Doósz Istvánnal ő írja meg azt 
a gimnáziumi tankönyvet, mely a leg
nehezebb föladatokat rótta a tankönyv- 
írókra: az V. gimnazisták Költői olvas
mányok című poétikai tankönyvét. En
nek a könyvnek — a tanterv szerint
— vissza kellett pillantania a IV. ősz-



tályban tanult eredményekre, tehát 
össze 'kellett foglalni az epikáról szer
zett ismereteket; adnia kellett a ro
mánc és a ballada elméletét és törté
netét; aztán a lírai költészet fogalmá
ról, szerkezetéről, fajairól a szükséges 
tudnivalókat, s ehhez kapcsolódva a 
magyar líra történetét. Ezután bő sze
melvényeket az elmondott műfajokból, 
s azokhoz történeti, illetve magyarázó 
jegyzeteket fűzni és mindegyikhez fej
tegetést az előbbi tanulmányból már 
ismert szempontok szerint. S hogy a 
korábban tanult verstani ismeretek 
együtt legyenek, az elméleti részhez 
kapcsolva közölni kellett egy tömör 
rendszeres verstant is.

Az ilyen vállalkozásokban a telje
sítmény megítélésekor számolnunk kell 
azzal, hogy a tankönyvírónak igazod
nia kell a tanterv előírásaihoz és csak 
leszűrt, mondhatni: már törvényesített 
ismereteket szabad közölnie. Nem le
het merészen eredeti, s arányaiban, a 
szemelvényeik kiválasztásában is iga
zodnia kell a konvencióhoz. A konven
cióhoz, melyet részben a korábbi tan
könyvek, másrészt a kor nagyobb ké
zikönyvei jelölnek ki számára. Toncs 
sem tagadja például a szóban forgó 
könyv bevezetőjében, högy flágy mér
tékben támaszkodott GregusS Ágost, 
Beöthy Zsolt, Gyulai Pál, Badics Fe
renc, Zlinszky Aladár és Négyesy 
László vonatkozó műveire.

Természetes hát, hogy sem a ro
mánc, sem a ballada fogalmának meg
határozásában, sem a verstani kategó



riák ismertetésében, sem irodalomtör
téneti áttekintéseiben nem szolgál, nem 
szolgálhat szembeszökő tartalmi újdon
ságokkal. De a tankönyvíró érdemeit 
nem is ilyenekben kell keresni. Sok
kal inkább a szemelvények kiválasz
tásában, azok jellemzésében, amit a 
tankönyv Fejtegetés cím alatt művel, 
továbbá abban, hogy miként tudja a 
kész ismereteket olyan tömören ösz- 
szefogni, olyan arányosan és áttekint
hetően közölni, hogy ez a közlés még
se legyen túl száraz, paragrafusszerű. 
Toncs és Loósz teljesen tudatában volt 
e föladat nehézségének, s bevezetőjük
ben jelzik is, hogy: »Terjedelemben kö
zéputat igyekeztünk tartani a köny- 
nyen áttekinthető, de száraz és puszta 
betanulásra szánt vázlat és másrészt a 
terjedelmesebb irodalmi kidolgozás 
közt. A könnyen áttekinthető gondolat
menetet élvezetes előadásiban nyújtani, 
a tárgyszerűséget irodalmi ízléssel pá
rosítani volt törekvésünk célja.«

Ami az eredményt illeti, abban a 
tárgyszerűség, az áttekinthetőség, a 
szabatosság az, amihez kétség nem fér
het. Az »élvezetesség« igényének azon
ban csak hellyel-közzel tudnak a szer
zők megfelelni. Ennek okát keresve 
utalnunk kell az előbb ismertetett ta
nulmányra, mely a románc, a ballada 
és a lírai költészet tanítását magyaráz
va a fogalom-, a szabályalkotás mű
veletét szorosan összeköti a konkrét 
versek vizsgálatával. A tankönyv azon
ban, nyilván a tantervi utasítás értel
mében, elöl, az elméleti részben közli



a műfajokra vonatkozó ismereteket, s 
ezeket nem példák elemzéséből vonja 
le. Az az életszerűség és dialektikus- 
ság tehát, amelyet a módszertani dol
gozat ígért és ajánlott, a tankönyvben 
nem tud következetesen megvalósulni.

Kárpótlást ezért a fejtegetések ad
hatnának, mert ezekben az illető vers 
sajátosságai iközött a műfaijra jellemző 
vonásokat is kiemelik a szerzők. Hogy 
miként, példának álljon itt az a fej
tegetés, melyet az Edvárd című óangol 
népballadához fűznek: »Edvárd anyjá
nak bevallja, hogy atyját meggyilkol
ta, a bűn tudata gyötri lelkiismeretét 
s akképp vezekel, hogy ő maga elbúj - 
dosik, anyját pedig, ki a gonosz tettre 
ösztönözte, megátkozza. (Ennyi a vers 
tárgyáról. D. Z.) A baíllada, mely a 
tragikus történetnek csak következmé
nyeit beszéli el, azt az eszmét fejezi 
ki, hogy a gyilkosság iszonyú bűn, 
mely egész életűnket megsemmisíti. 
Szerkezetében, mely két részből áll 
(1—3. és 4—7.), a következő sajátsá
gok vannak: a helyzet folytonos hala
dás közben dialógusban fejlődik ki s 
a mű mindkét részének csattanója van, 
az elsőé az önátok, a másodiké az anya 
megátkozása. Hangulatában a gyötrődő 
lélek kínos vergődését érezzük: ugyan
az van Ed várd alakjában megeszmé
nyítve is. Mindvégig dialógusban foly; 
stílusának jellemző vonása némely fi
gurának (kérdés, felkiáltás, felelet, is
métlés) állandó alkalmazása; a sorok 
jambusait itt—ott anapesztus váltja fel.



A költemény tiszta ballada: drámaisá- 
ga éppoly erős, mint líraisága.« (74.)

Ha ettől a fejtegetéstől a diák visz- 
szalapoz az elméleti résznek a balladát 
tárgyaló fejezetéhez, a műfaj ott tár
gyalt jellegzetességeit itt, a fejtegetés
ben is fölismerheti. Persze ez a példa 
a legelső a balladaszemelvények nagy 
sorában, s ezért beszél ilyen nyoma- 
tétókal a fejtegetés a műfaji jegyekről. 
Egyébként bizony elég sémaszerű váz 
ez a fejtegetés. Igaz, hogy a legrövi
debbek egyike (ezért is választottuk), 
s más példák esetében sokkal részle
tezőbb a jellemzés. A Szondi két ap- 
ródjáról szóló például egész kis érte
kezés, melyben különösen a szerkezet 
részesül alapos figyelemben. De az 
ilyen történeti tárgyú műveknél a fej
tegetést megelőző és a mű történeti 
alapjára vonatkozó magyarázat is szí
nesebbé, érdekesebbé teszi a kommen
tárt. Maga a fejtegetés azonban ettől 
nem lesz »élvezetesebb«. A Történeti 
alap címen adott magyarázat ugyanis 
sokszor csak a mű tárgyának a vonat
kozásait tárja föl, s nem megírásá
nak történelmi és személyes okait, in
dítékait. A walesi bárdok című Arany- 
ballada jegyzeteiben például Wales 
meghódításáról, I. EdWard angol ki
rályról közöl adatokat, s egy sort sem 
arról, hogy Aranyt I. Ferenc József 
magyarországi látogatása s az ezzel 
kapcsolatos események ihlették a bal
lada írására. Igaz, hogy I. Ferenc Jó
zsef országában ezt a mulasztást még 
a kötelező tapintattal is magyarázhat-



nók. Ám ha megnézzük az V. László
hoz , a Rozgonyinéhoz vagy Gyulai Pál 
Pókainé című balladájához fűzött jegy
zeteiket, akkor kiderül, hogy nem a po
litikai óvatosság, hanem a szisztéma 
miatt ilyen formális ez a történetiség.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogy ahol nem külső anyag, történeti 
esemény a vers tárgya, hanem »belső« 
esemény, tehát a lírában, ott ezek a 
jegyzetek szorosabban érintik, magya
rázzák a vers eszmeiségét. Legközvet
lenebbül talán Petőfi Arany Jánoshoz 
című verses levelében, ahol ez szinte 
elkerülhetetlen volt. De A jó öreg 
kocsmáros jegyzeteiben már csak a 
költő és apja személyes kapcsolatára 
vonatkozó adatok olvashatók, tehát a 
vers történeti, politikai hátteréről, köl
tő és nép kacsolatáról, a vers mélyebb 
indítékairól nem esik szó. Még inkább 
vonatkozik ez a Szeptember végén 
jegyzeteire, melyekből megtudható, 
hogy hol és mikor született a vers, még 
az is, hogy a benne kifejeződő sejtés
— hogy tudniillik halála után felesége 
férjhez megy — beigazolódott, de a 
költeménynek a személyiség egészével 
való mélyebb kapcsolatárói nem tájé
kozódhatunk. Arról, hogy milyen ál
landóbb ihlet és szándék ér céljához e 
kivételes pillanatban. Eszünkben sincs 
Toncsék tankönyvén a modern poéti
kák kategóriáit, szempontjait számon 
kérni, de hogy egy-egy versnek mé
lyebb okai, gyökerei is vannak, arról 
ő is tud például az Egy gondolat bánt 
engemet jegyzetedben, amikor arról ír,



hogy a korai halál sejtelme Petőfi 
egész költészetén végighúzódik, de csak 
a szabadságharc közeledtével válik 
ilyen (határozottá, s ez az ihlet össze
függ a szabadságeszme vállalásának 
nagy élményével.

A jelek tehát arra vallanak, hogy 
a vers fogamzásának, születésének kül
ső és belső okait a szisztéma, a tan
tervi előírás miatt hanyagolja el a 
könyv. Erre vall az a következetesség, 
amely a Történeti alap s a Fejtegetés 
szövegében a szempontok azonosságát 
jellemzi. Ahol a jegyzet a »belső« ese
ményekről is beszél, ott fedezi az el
méleti résznek az a tétele, hogy a líra 
tárgya a költő belső világa.

Mindezek alapján könnyű volna 
Toncs és Loósz könyvét iskolásán dog
matikusnak minősíteni, de nem volna 
igazunk. Századunkban e műfajok kö
zött a határok egyre inkább elmosódtak, 
s ez kifejeződik a modern poétikában is. 
Ám a műnek s a műfajok leírásában 
azért ma sem mellőzhetők a régi is
mérvek. Sokkal inkább így volt ez a 
múlt század végén, mikor a gyakorlat 
is szabálytisztelőbb volt. A tankönyv
nek pedig kötelessége is volt a szabá
lyok tisztelete. Főként a poétika tan
könyvének, amelytől nem a történeti 
jelleget, hanem a formális leírást kér
ték számon. Igen jellemző, mikor egy 
másik tankönyvében Toncs a műfaj le
írásának s történeti folyamatának tük
rözésével együtt még egy másik elgon
dolást, a magyar alkotmányos élet tör



ténetének tükrözését is megvalósítja 
(ami — történetírókról és szónokokról 
lévén szó — magától kínálkozott), kri
tikusa ezért a »nagyvonalúságért« igen 
szigorúan megrója. (Dr. Hornyánszky 
Gyula: Szemelvények a magyar törté
netírókból és szónokokból. Hivatalos 
Közlöny. 1911.)

Mármost ha Toncsék könyvének bí
rálatakor mindezzel számolunk, a mér
leg így summázható: A szemelvények 
kiválasztását mind a színvonal, mind a 
tárgyi, hangulati változatosság szem
pontjából szerencsésnek mondhatjuk. 
Szóvá lehetne tenni, hogy Szász 
Károly, Lévay József, de még Gyulai 
Pál kiszemelt verseinél is jobb lett vol
na valamit Vajda Jánostól adni, de az 
igaz, hogy rosszat senkitől sem közöl 
a könyv. Érdeme, hogy a népköltészet
re is ki terjeszkedik, s hogy legnagyobb 
súllyal Aranyt és Petőfit szerepelteti. 
Fejtegetéseiben végig tartja magát az 
alapszempontokhoz, de azokon belül 
igyekszik az egyes versek sajátos je
gyeire irányítani a figyelmet. Olykor 
tüzetesebben jellemez, máskor túl váz
latosan, de sehol sem operál eredeti, 
megkapó találatokkal. Elméleti része 
megbízható, irodalomtörténeti áttekin
tése, például a magyar líráról szóló, 
magán viseli a kényszerű tömörség je
gyeit: az élettelen szárazságot. Az
egyes szemelvénycsoportok elé illesz
tett életrajzi adatok pedig egészen le- 
xikonszerűek. A mondatszenkesztés gé
pies -ismétléseit ugyan elkerüli — ez



sem lehetett könnyű —, de ötlet, nyel
vi találékonyság tekintetében nem 
mondható gazdagnak.

Az efféle tankönyvek persze csak 
Vázlatot jelentettek a tanár számára. 
A vázlatot élettel megtölteni az órá
kon lehetett s kellett. S Toncs emlí
tett tanulmányai és volt tanítványai
nak emlékezete alapján joggal föltéte
lezhető, hagy az órák eleven folyama
tában sok eredeti színnel, élménykö
zeli mozzanattal tölítődtek föl azok a 
tételek, melyek a tankönyvben sema
tikusan hatnak.

Az, amit erről az első tankönyvről 
elmondhattunk, bár a következőkre 
nézve is érvényes, nem tartalmazza 
mindazt, ami a tankönyvíró Toncsot 
jellemzi. Nem is tartalmazhatja, hiszen 
ez az olvasókönyv első munkája volt 
ebben a nemben, s ő csak egyik szer
zője volt. Ezután, ha nem is ilyen fon
tosakat, de hét tankönyvet* illetve se
gédtankönyvet tesz még közzé. Ezek 
között is van egy, melyet Loósszal kö
zösen írt, de — az Előszó szerint — 
ennek is ő dolgozta ki a tervét, s anya
gát is ő válogatta, így bízvást tekint
hető az ő művének. Ennél azonban 
fontosabb, hogy ezekben a könyvekben 
az egyre érettebb tanár és a mind te
kintélyesebb tankönyvíró az újításban 
is jóval merészebb, mint a szigorúb
ban és huzamosan megkötött poétikai 
tankönyv esetében. A -továbbiakban az 
egyes könyvek ismertetése helyett mi 
is inkább ezekre a mozzanatokra fo
gunk figyelni. A későbbi kutatás érdé



kében azonban, de a magunk munká
jának egyszerűsítése végett is, álljanak 
itt valamennyiről a legfontosabb ada
tok. A teljesség kedvéért az elsőről is, 
melyről már beszéltünk:

Költői olvasmányok. Románczok, bal
ladák és lyrai költemények. (Elméleti 
bevezetéssel, rendszeres verstannal és 
magyarázatokkal.) Szerkesztették Toncs 
Gusztáv és Loósz István. Budapest, 
1897.

Szemelvények gróf Széchenyi István 
műveiből. (Középiskolai Olvasmányok 
Tára. 14.) Budaipest, 1900.

Szemelvények a magyar epikusok
ból és történetírókból. (Jeles írók Is
kolai Tára. 82.) Görögpótló tankönyv 
a gimnázium V. osztálya számára. Bu
dapest, 1902 és 1904.

Kisfaludy Sándor. (Szemelvények 
Himfy szerelmeiből és a Regékből. (Se
gédkönyvek a magyar irodalmi okta
táshoz. 8.) Szeged, 1903.

Szemelvények a magyar klasszikus 
iskola költőiből. (Jeles írók Iskolai Tá
ra. 87.) Görögpótló tankönyv a gimná
zium VI. osztálya számára. Budapest, 
1904.

Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti veszede
lem. — Szemelvények. (Segédkönyvek 
a magyar nyelv és irodalom tanításá
hoz. 18.) Budapest, 1906.

Szemelvények a magyar történet
írókból és szónokokból. (Jeles Írók Is
kolai Tára. 94.) Görögpótló tankönyv



a gimnázium VII. osztálya számára. 
Szerkesztették Toncs Gusztáv és Loósz 
István. Budapest, 1911.

Szerkesztéstan és retorika. Görög
pótló tankönyv a gimnázium V. osztá
lya számára.

Amint e jegyzék adatainak hiányá
ból is sejthető, sajnos nem sikerült 
Toncs valamennyi tankönyvét megta
lálnunk, de a fontosabbakat igen, s 
ezek alapján nyugodtan megállapíthat
juk, hogy — noha másfajta szemelvé
nyeket is szerkesztett — elsősorban a 
görögpótló tankönyvek szakértőjeként 
szerepelt. Hiába írt alapos tanulmányt 
például Vörösmarty Zalán.. .-járói 
(Szabadka szab. kir. város községi fő- 
gymnasiumának értesítője az 1884—85. 
tanévről. 3— 65. Különnyomat: Szabad
ka, 1885.), a Jeles Írók Iskolai Tárának 
országosan használt sorozatában nem ő, 
hanem Erdélyi Pál szerkesztette a Za
lán /utasának szemelvényeit tartalma
zó könyvét (86. sz.), a Szigeti vesze
delem címűt pedig Endrei Ákos. (71. 
sz.) A legfontosa'bb gimnáziumi tan
könyveket a témát már »birtokló« te
kintélyek — Vozári Gyula, Bellaagh 
Aladár, Zlinsaky Aladár, Greguss Ágost, 
Leshr Albert — állították össze, s mint 
ezek más témáknak, úgy lett Toncs a 
görögpótló tankönyveknek a mestere. 
Szólnunk kell tehát néhány szót e »pro
fil« kulcsfogalmáról, a görögpótlóról.

Ma már kevesen tudják, de a múlt 
század végén még mindenki tudta, hogy 
a görögpótló mit jelent. Tudta, mert a



gimnáziumi oktatás jellegét a humán 
tudományok adták, s ezeken belül a 
görög és a latin a magyar nyelvnél és 
irodalomnál is fontosabb szerepet töl
tött be. Hogy mekkora szerepet, sejt
hető Raoul Frary francia publicista ta
nulmányából is, melynek a Tanügyi La
pok olyan kivételes figyelmet szentelt. 
De a kapitalizmus kibontakozásá
val s főleg a természettudományok 
nagy előretörésével egyre inkább ter
hes lett a holt nyelveknek ez a túlsú
lya. Elvette a teret és az Időt a hasz
nosság szempontjából nélkülözhetetlen 
reáliák és a modern nyelvek tanulása 
elől. E fölismerés eredményeként lett 
fakultatív tantárggyá a görög. De akik 
nem tanulták, az iskola azokat is meg 
akarta tanítani arra, ami a görög és 
a latin kultúrából fontos, arra, amit 
belőle a magyar kultúra örökölt: Ho
mérosz, Hérodotosz, Cicero, Vergilius, 
Tacitus, Platón, Euripidész, Horatius, 
Démoszthienész, a görög és római lírá
ból válogatott antológiák mellett így 
jelentek meg szemelvények a magyar 
irodalomnak azokból a műveiből is, a- 
melyek az előbbiekkel párhuzamba ál
líthatók.

Toncs az utóbbiak szakértője lett.
Mikor tankönyveit írni kezdte, már 

élénk vita zajlott arról, hogy egyálta
lán szükség van-e külön görögpótló 
tantárgyra, s ha igen, mit tartalmaz
zon. Mint a Magyar Paedagogáa című 
folyóirat 1895. évfolyamából kitűnik, az 
illetékesek többsége a görögpótló mel
lett érvelt. Mióta van, még a görög



órákon is kevesebbet grammatizálnak, 
s nagyobb figyelmet fordítanak a gö
rögség szellemére, művelődéstörténeti 
vonatkozásaira — érvelt például Váczi 
János és Horváth Balázs. Mások azt ve
tették ellene, hogy megbontja a magyar 
irodalom tanításának egységét, a görö
gösök és a görögpótlósok magyar iroda
lomról való tudása között nagy egye
netlenségeket eredményez. Zlinszky A- 
ladár ugyan úgy véli, hogy az osztály 
tudása sohasem egységes, mivel szor
galom és tehetség különbségei mindig 
megosztják, s dhogy a jó tanár ezen az 
egyenetlenségen is úrrá tud lenni, épp
így elboldogulhat a görögpótlóból ere
dő tudáskülönbségekkel is. (Hivatalos 
Közlöny. 1903. 154—155.) De e miatt a 
gond miatt s a hasznosabb stúdiumok 
érdekében is Csengeni János például 
azt javasolta, hogy a görög s a görög
pótló is szűnjön meg. Amli a görög iro
dalomból nélkülözhetetlen, legyen min
denkire kötelező a magyarórák kerete
in belül. A görögpótló helyett tanítsa
nak rajzot és mértant, a görög helyett 
pedig franciát. Évtizedek múlva az ok
tatás valóban ilyesféle megoldáshoz fo
lyamodik, de 1895 után még változat
lanul tartja magát a görögpótló, s vál
tozatlan a gond is: mit tanítsanak en
nek keretében?

A gondok legnahezebbike az volt, 
hogy a nagy görögökkel pátfhuzamosan 
tanított magyar szerzők ismeretekben 
gazdagíthatták ugyan a tanulókat, de 
szellemüket nem fejleszthették. »Homé- 
roisszal egy Tinódit, meg egy Gyöngyö-



sít állítani párhuzamba nemcsak azért 
nem szabad, mert semmi párhuzam 
nem kínálkozik köztük, de azért sem, 
mert Homérosz után Tinódi meg Gyön
gyösi olvasása a tanulóra nézve — csa
lódással jár.« Ez az idézet Toncs Sze
melvények a magyar epikusokból és 
történetírókból című tankönyvének Elő
szavából való. Előtte Badics Ferenc Iro
dalmi olvasókönyvének második kötete 
állítja a görög lírikusok mellé a magyar 
költészet klasszikusait. (Erről Zlinszky 
Aladár idézett tanulmányában esik 
szó.) S Toncs legszembeötlőbb újítása 
az lett, hogy a régi gyakorlattal szem
ben Vörösmartyt és Aranyt állította 
Homérosz mellé, Könyve 1902-es kia
dásában a Zalán. . .  és a Daliás idők, 
az 1904-es kiadásban pedig — a tan
terv új rendelkezései szerint — a Za
lán . . .  és a Buda halála részleteit.

Megoldását egyértelmű helyeslés és 
elismerés fogadta. Része lehet ebben a 
nemzeti érzékenységnek is, melynek i- 
lyen érveléssel járt kedvében Toncs: 
»Minő fogalma lesz a tanulónak a ma
gyar irodalomról, ha azt látja, hogy a 
magyar irodalom a legnagyobb eposz
íróval csak gyenge krónikásokat képes 
szembeállítani! Homérosz mellé csak 
Vörösmarty és Arany valók, kik nem
zeti mondákból dolgoznak (mint Ho
mérosz is), akik, habár eddig nem vi
lágirodalmi alakok, a mi nemzeti iro
dalmunkban Zrínyi mellett a legna
gyobb eposzírók, akiket Homérosz után 
minden csalódás nélkül, sőt ellenkező
leg, büszkeséggel olvashatunk.« (Uo.)



S ahogy Homérosznak Vörösmarty és 
Arany, úgy felel meg könyve második 
részében Hérodotosznak Horváth Mi
hály, Szalay László, Paiuler Gyula, Sa
lamon Ferenc, s ezzel javiul az egyen
súly, melyet a korábbi könyvek a kez
detleges Szalárdi Jánossal, Apor Péter
rel, Cserei Mihállyal bizony nem old
hattak meg. Toncs sem mellőzi az u- 
tóbbiakat, de »elkeveri« őket a maga
sabb szintű történetírás képviselőivel. S 
mikor majd a történetírók mellett a 
szónokokból is válogatnia kell, ugyan
ennek az elvnek a szellemében — a 
Démoszthenésszel és Ciceróval párhu
zamba állítható szerepnek megfelelően
— kerül könyvébe a történetírók után 
Kölcsey, Széchenyi, Kossuth, Deák és 
Gyulai Pál.

De Toncs elgondolásának lényege 
sikkadna el, ha ezt az eljárást csupán 
a nemzeti önérzet kielégítésének szán
dékéiból eredeztetnénk, ö  a magasabb 
szintet azért szorgalmazta, hogy a po
étikai, retorikai tudás elemeit beszédes, 
tartalmas (példákkal lehessen demonst
rálni, s azért, hogy a formai kategóri
ák megismerésével egyszerre valami 
mélyebb, tartalmi jellegű ismeretrend
szer is kiépüljön a tanulók tudatában. 
Ezt a szándékát annyira komolyan vet
te, hogy a történetírók és szónokok mű
veiből szerkesztett kötetének szemelvé
nyeit »példáiul úgy állította össze, hogy 
azokból ne csak a műfaj hazai fejlő
dése, de egyszersmind a magyar alkot
mányos élet története is kibontakoz
hasson. A történeti olvasmányokban a



régi Magyarországé, a politikai beszé
dekben pedig az új Magyarország meg
teremtésének mozzanatai. Az utóbbi az 
előbbinek természetes kiegészítője.

Az elvi egységnek ez a bátor érvé
nyesítése hívta ki a már említett bí
rálatot is, Hornyánszky Gyuláét, aki 
úgy vélte, hogy ez az elvi következe
tesség organikus hibát eredményezett. 
E súlyos minősítésnek mindössze any- 
nyi az alapja, hogy Toncsnak alapelve 
érdekében mellőznie kellett például 
Pázmányt, Kölcseynek Berzsenyiről és 
Kazinczyról mondott emlékbeszédét, s 
Gyulaitól sem az Aranyt, hanem a De
ákot elbúcsúztató beszédet kellett kö
zölnie, hogy az alkotmányos életet tük- 
röztető összképbe 'beilleszthetők legye
nek. Kétségtelen, hogy a műfaj néhány 
szép példájával szegényebb lett így a 
könyv, a műfaj telhát óhatatlanul ve
szített valamennyit, de ez a veszteség 
sokkal kevesebb, mint az egész folya
mat által megvalósított tartalmi egység 
nyeresége. Nem az újság erőltetése, ha
nem alapos megfontolás vezette Ton- 
csot, mikor így járt él. Nagyfokú tu
datosság. »Minden görögpótló tanköny
vemben — írja a történetírók és szóno
kok műveiből adott szemelvények Elő
szavabán — ily egységes koncepciót 
próbáltam alkotni, mert tapasztalatom 
szerint az irodalmi olvasmányok fejte
getésében az egységes alapgondolat di
daktika tekintetében nagyon gyümöl- 
csözőleg értékesíthető. Görögpótló köny
veim alapeszméje iskolai miunka köz
ben fejlett ki s én azokat, mielőtt ki



dolgoztam volna, többszörös próbának 
vetettem alá. Valamennyi a gyakorlat 
gyermeke, hiszem, hogy a gyakorlat 
hasznavelhetőknek fogja őket találni.«

Ez a hit jogosnak bizonyult. Szemel
vényeiből a történelem egy-egy mozza
nata a történeti regény izgalmával tá
rul föl. A nagy történetírókból az ese
mények érdekessége mellett a tudósi a- 
laposság, a rendező, értelmező, értékelő 
szellem magasrendű aktusait tanulmá
nyozhatta a diiák. A szónoki beszédek 
pedig egyszerre tükrözték a történelem 
egy-egy nagy pillanatát, a benne sze
replő ember imponáló, fölemelő nagy
ságát, s a másik nagy ember jellemét 
is, aki a számadást készíti. Ez persze 
csak a válogatás dicsérete. De az már 
az intenzív alkotómunka dicsérete, hogy 
a korszerű tudományt művelő Salamon 
Ferenc, Pauler Gyula műveiből ugyan
az a XVI. és XVII. század rajzolódik 
toi, mint Szalárdi, Cserei, Apor sokkal 
naivabb, kezdetlegesebb írásaiból, de 
mégis más színekben, más ízekkel. 
Mintha fénytörő és fénybontó prizmák 
rendszerén át tükrözné a történelem 
rétegeit, folyamatát; lényegét és eset
legességeit, tanulságait §s érdekességeit.

És az is alkotásrangú érdem, hogy 
a szemelvények előtt, közöttük és utá
nuk a rájuk vonatkozó ismeretek olyan 
gondos és alapos összefoglalását adja, 
melyeknek zömét ma is hasznosnak ta
láljuk. A történeti háttér túlrészletezé- 
sének hibáitól, az írók életrajzának s 
pályájuk egészének fölvázolásából ere
dő lexikonszerűségtől itt sem mentes,



de a közölt művek jellemzésében, pél
dául a Buda haláláról szólva, tudós a- 
lapossággal jutalmazza olvasóit. A Za
lán . . .  szerkezetére, amelyben a mű a 
leggyöngébb, most is több gondot for
dít, mint líraiságára, de ebben a tan- 
terv legalább annyira vétkes, mint 
Toncs, mivel az eposz műfaji sajátsá
gait kérte számon a könyvön, s nem 
azt, amiben a mű elüt a műfaj klasz- 
sztikus példáitól.

Ez a minősítés megerősíthető az egy
korú bírálatokkal is. »Toncs könyvét 
úgy koncepciójában, mint kivitelben i- 
gen sikerült könvnek tartom, amelynek 
minden lapja elárulja szerzőjének tu
dományos és pedagógiai képzettségét, 
tárgy- és iökolaszeretetét.« Ezt Zlinszky 
Aladár írta az epikusokból és történet
írókból szerkesztett kötetről. (Hivatalos 
Közlöny. 1903. 154—155.) A Daliás idők 
énekei »'igen szépen és lelkiismeretesen 
vannak kommentálva. . .« — írja ő u- 
gyanott. S kifogásai is megegyeznek a- 
zokkal, melyeket fennebb előadtunk.

A magyar klasszikus iskola költőiből 
készült szemelvénykötótről — ugyan
csak a Hivatalos Közlönyben — Kardos 
Albert írt nagy elismeréssel: szemelvé
nyei gazdagok, jegyzetei tömérdek hasz
nos tudnivalót nyújtanak. »Különösen 
dicséretre méltó — mondja — a sze
melvények ügyes és sok mindennel szá
moló csoportosítása. (A mi kiemelé
sünk. D. Z.) A szerző nemcsak az idő
rendet tartja szem előtt, hanem külön 
csoportot alkot a nemzeti életre, a 
nyelvre s irodalomra vonatkozó, to



vábbá az élet bölcs 3sséget s egyéni han
gulatokat kiifejező költeményekből, mi
közben figyelmet fordít a műfajok: az 
ódák, az epigrammák, az anakreoni da
lok elkülönítésére.« Kardos tehát fölis
merte és el is ismerte Toncs törekvésé
nek értelmét, hogy könyvében egy mé
lyebb, egy tartalmi rend is megvaló
suljon. Pedig Kardos is belátja a bőbe
szédűség, a terjengősség veszélyét, azt, 
hogy Toncs gyűjteménye rendeltetésé
nél »tudósabb« figyelemben részesít lé
nyegtelen szerzőket is, de ez sem ha
tálytalanítja azt a tapasztalatát, hogy 
»a szerző sokat tudó, a nemzeti irodal
mi élet fejlődését alaposan ismerő, lel
kiismeretes tanárember. . .« S ezit a 
rangot még legszigorúbb kritikusa, Hor- 
nyánszky Gyula is elismeri, mikor idé
zett bírálata elején azt írja, hogy Toncs 
könyve »Becsületes igyekezettel, gon
dos lelkiismeretességgel készült: a ta
nár ügyes vezetése mellett sok szép és 
jó ismerettel gazdagítja az ifjúságot.«

Ezeknek a tankönyveknek, iskolai 
segédkönyveknek az értékét nem azon 
kell mérnünk, hogy mennyi bennük a 
tudományos újdonság, hanem azon, 
hogy abból az adathalmazból, tudásból, 
amely az illető műről az adott korban 
a szerző rendelkezésére állt, milyen ér
zékkel szűrte ki az érvényes, a fontos 
fölismeréseket. Hogy Toncs ebben a te
kintetben milyen megbízható és jó ér- 
zékű szakember volt, igen tanulságosan 
mérhető például <a Szigeti veszedelem 
című segédkönyvében. Zrínyi Miklós 
születésének nemrég múlt 350. évfordu



lója, a Zrínyiász megjelenésének 320. 
jubileuma önmagában is elég volna, 
hogy Toncsnak erre a könyvére a fi- 
figyelmet fölhívjuk, de nyomosabb érv, 
hogy ez a kis segédkönyv egy körül
határolt, zárt témáról szól. Olyanról, 
melyről már Toncs könyvének megje
lenésekor, 1906-ban is elég sokat tud
tak a szakmabeliek, de ez az ismeret 
napjainkig rendkívül sok új elemmel 
bővült, átrendeződött, s így nagyon jól 
mérhető a Toncs összegezésében érvé
nyesülő képességek értéke. Elfogultság 
nélkül megállapíthatjuk, hogy középis
kolás segédkönyve állja az összehason
lítást. Még a legújabb s legigényesebb 
összefoglalással is, mely A magyar iro
dalom története 1964-ben megjelent 
második kötetében olvadható. (165-174.) 
Pedig ez a fejezet nagy jelentőségű új 
eredmények birtokában, Klaniczay Ti
bor nagy monográfiájának (1954) is
meretében íródott, s szerzője a korszak 
egyik legjobb ismerője, Bán Imre.

Ehhez a legújabb összefoglaláshoz 
viszonyítva Toncs bevezető tanulmánya 
az eposz forrásait, a benne érvé
nyesülő szándékot s a mű esztétikai jel
lemzését illetően megbízhatónak, ala
posnak mondható. Természetes, hogy 
Toncs fölhasználta az 1906 előtt pub
likált Zrmyi-'irodalom eredményeit, te
hát ismerte Arany János, Piszarevics 
Sándor, Hajnal Márton, Greksa István 
Kázmér s mások vonatkozó tanulmá
nyát, Toldy Ferenc, Beöthy Zsolt jel
lemzéseit. De — s ez igen jellemző rá
— arányérzéke és a lényeg iránti ér



zékenysége megóvta attól, hogy a Zrí
nyiről gyakran megjelenő résztanul
mányok túlbecsülésével összefoglalásá
nak stabilitását fölbillentse. Kezdettől 
végig a biztos tudású tanár s a jó esz
téta hozzáértésével szűri le a fontos is
mereteiket. És mindenütt a mű lénye
gének érdekei szerint. A hősköltemény 
alapjául szolgáló történelmi eseményt 
sem gépiesen, ihanem annak a szem
pontnak az érdeke szerint ismerteti, 
hogy mennyiben felel meg az eposzban 
formát öltő költői szándéknak. Ilyen 
szempontból tekinti át a költő életraj
zát ds.

Az eposz erkölcsi tartalmának elem
zésénél szemlbeötlő a szemléletnek az 
az emelkedettsége, mely a szakirodalom 
felekezeties vonzásaival szemben ma
radandó erkölcsi-politikai tartalmait e- 
meli ki. A források vizsgálatában is — 
összhangban a mai fölfogással — a mű 
internacionális kapcsolatait teljes ob
jektivitással emeli ki, s a műfaj jelle
gének megítélésében is pontosan jelzi, 
hogy mennyiben folytatja a magyar ha
gyományt, s mennyiben hoz merőben 
újat: vagyis hogy e mű által születik 
meg az egyetemes minták szerint is 
számottevő magyar műeposz. Ezekben 
a fejtegetéseiben tisztán és meggyőző
en tudja tükrözni az előzményekhez 
való viszony, a korösztönzés és az ere
detiség egész problematikáját. S még
hozzá úgy, hogy az eredetiség kérdését 
taglaló passzust szervesen folytatja, 
mintegy igazolja az esztétikai méltatás.



Toncs józan okosságára vall, hogy 
az eposz műfaji jellegzetességeire tér
ve, noha ebben a kérdésben — mint a 
Zalán futásáról írt tanulmányában is 
láthattuk — szakértőnek tudhatta ma
gát, nem enged a kísértésnek, ügyel az 
arányosságra. A szerkezet rendjét szem
léltető részletes áttekintést függelékbe 
teszi, s a bevezetőben csak a lényeget 
mondja el. Szűkszavúbban, mint Bán 
Imre fejezete, de semmivel sem pon
tatlanabbal: iskolás, de lényegértő ha
tározottsággal mutatva rá, miként ér
vényesül egy-egy részletben az alap
eszme.

A jellemekről adott elemzés az esz
ményítésnek e műfajban törvényszerű 
érvényesülése mellett jelzi az egyénítés 
jelentőségét is, és kimutatja a törökök 
és magyarok ábrázolásában kifejeződő 
különbséget, de nem ismeri föl ennek 
mélyebb értelmét: a rend, a fegyelem, 
a magasrendű meggyőződés jegyében 
való heroizmus és a despotikus, anar
chikus harciasság ellentétének törté
nelmi jelentőségét, a korszerű abszolút 
monarchia eszményének tiszteletét. A 
korszellemről ugyan gyakran szól, je
gyeit is pontosan látja, de a monumen
talitás barokk fogalmával még nem él, 
ami természetes is, ha tudjuk, hogy 
Horváth Jánosnak a barokk ízlésnek a 
magyar irodalomban betöltött szerepét 
elemző úttörő tanulmánya csak 1924- 
ben jelent meg. Természetes tehát, hogy 
a monumentalitás látomásszerű és rea
lista elemeinek összeszövődését, a kö
zösségi és a személyes rétegeket nem



választja szét mai érzékenységgel; kü
lönösen az eposz liraiságát hanyagolja 
el, bár létéről tud.

A líraiság elhanyagolása azzal is 
magyarázható, hogy Zrínyi és a Ba- 
lassi-mű kajpcsolatát ekkor még nem 
tárta föl az árodalomtudomány, de még 
inkább azzal, hogy a Zrínyiászra első
sorban a fenség jellemző, s Toncs jól 
tudta, hogy Gyöngyösi színes s köny- 
nyed világéihoz mérten Zrínyi fensége 
bizony nemcsak súlyosabb, de zordabb 
is. E meggyőződés, valamint a kutatá
sok akkori szintje magyarázza, hogy 
Zrínyi nyelvének gazdagságát nem ér
zékeli valódi arányaiban, s verselésé- 
ről készpénznek fogadja el a kölitő sze
rény önmentegetődzéseit. Tehát azt, hogy 
Zrínyi tizenkettősei darabosak, csiszo
latlanok, sok bennük a zökkenő. E dog
matikusnak tetsző ítélet azonban ko
rántsem tudománytalan. Azt ugyan be
bizonyították az újabb kutatások, hogy 
a Zrínyiász verselése a szuverén terem
tés törvényei szerint, tehát a monda
nivaló természete szerint alakul, s sza
bálytalansága sokszor kifejező funkciót 
tölt be, de ihogy e szabálytalanságok
ban mi a törvény, s mennyi a köze 
a Gyöngyösi előtti magyar ritmus sza
badabb, taglaló változataihoz, ezt mind
máig nem tisztázták meggyőzően. S ez 
azt jelenti, hogy a Zrínyi verselésében 
észlelt hibákat, ezek egy részét még 
ma is hibának lehet tekinteni. Nem ki
sebb tudós, mint Horváith János fedezi 
ezt az álláspontot.



Mindez arra vall, hogy a tankönyv
iró, a tankönyvszerkesztő Toncs éppen 
abban volt a legerősebb, ami ilyen 
munkában elsőrendű követelmény: a 
kész eredmények törvényerejű leszűré
sében, a súlypontok, a lényeg kieme
lésében, a szerkesztés arányosságában, 
az előadás tisztaságában, szabatosságá
ban.

Hogy a »tanár ügyes vezetése«, 
Toncs személyes varázsa mennyi több
letet jelenthetett a tankönyvekhez ké
pest, pontosan ma már nem mérhető, 
csak a tanítványok emlékezetéből sejt
hető. Ezekre később még visszatérünk. 
Annyi azonban a hiteles adatok alap
ján is megállapítható, hogy a század 
első éveiben már országosan is elisme
rik tudását, tanári, itankönyvírói rang
ját. Ennek bizonyítéka a folyamatosan 
megjelenő tankönyvek, a Mikes-könyv 
nagy visszhangja, s ezen belül Négyesy 
már idézett fölszólalása, kiállása Toncs 
mellett. És ennek jele az is, hogy az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület
— Beöthy Zsolt elnökletével s Négyesy 
László jegyző jelenlétében — 1902. jú
lius 3-án Szabadkán ülésezik. Program
jának keretében olvassa föl Toncs A 
rendtartás fegyelmi intézkedéseiről írt, 
már említett értekezését. Tagja a vá
lasztmánynak, s a július 4-í ülés jegy
zőkönyvét ő hitelesíti.

Növekvő tekintélyének dokumentu
mait bizonyára még szaporlthatnók, de 
sokkal fontosabb, hogy Toncs ennek a 
tekintélynek a birtokában ismét kifelé



fordul. A Tanügyi Lapok óta a tanítás, 
a tanulmány- és tankönyvírás keretei
be kény szeri tett mozgalmi ambíciói is
mét indítékokihoz jutnak. Életre hívja 
és kibontakoztatja az iskolán kívüli 
művelődés fontos intézményét, a Sza
bad Líceumot.

A Szabad Líceum szervezője és a 
népművelés kezdeményezőbe

Emlékezhetünk rá, hogy a Tanügyi 
Lapok szerkesztőjeként Toncs milyen 
sürgetően, mennyi reménnyel szorgal
mazta olyan társadalmi egyesületek lé
tesítését, amelyek kapcsolatot teremte
nek az iskola és a város intelligenciája 
között. Széchenyi példáját vetítette a 
korabeli Szabadka tehetős egzisztenciái 
elé, s ettől a társadalmi összefogástól 
többet várt, mint az államtól. Remélte 
a szegény sorsú tanulók fölkarolását, a 
jó tanárok pártfogó ösztönzését, ösz
töndíjaik létesítését, a szegényebb isko
lák anyagi támogatását.

A Szabad Líceum által is a társa
dalommal létesít Toncs kapcsolatot, de 
már nem az iskola áll a vállalkozás 
középpontjában, ez már jellegzetesen 
iskolán túli mozgalom, s mint ilyen 
sókban elődje a közművelődés mai in
tézményeinek.

Működését 1898-ban kezdte el, s ki- 
sebb-nagyobb megszakításokkal 1918-ig 
folytatta. Nagyobb föllendülésről az 
1905-ből, 1911-ből s az 1914—1917-ből



való újságcikkek tudósítanak. Elnöke 
Milkó Izidor volt, másodelnöke Toncs 
Gusztáv, de a hírlapok tanúskodása 
szerint az egésznek Toncs volt a szer
vezője s leggyakoribb és legnépszerűbb 
előadója, vagyis a lelke. Ennek egyik 
bizonyságaként álljon itt a líceum ve
zetőségének Toncs működéséről kiállí
tott hivatalos elismerése:

»Szíves készséggel és a valósághoz 
híven igazoljiuk, hogy Toncs Gusztáv 
úr, felső kereskedelmi iskolai (igazgató, 
a Szabadkai Szabad Líceum Egyesület 
alapítása és szervezése körül rendkívül 
eredményes működést fejtett ki. A ne
vezett egyesületnek megalakulása óta
— 1903. évtől kezdve — mostanáig má
sodelnöke volt, s mint ilyen az egye
sület igazgatásában tevékeny részt vett.

Az összes működő tagok közt ő volt 
az, aki a legintenzívebb munkásságot 
fejtette ki s a legtöbb ölőadást tartotta, 
s ezzel nagyban hozzájárult a város és 
vidékének kulturális fejlődéséhez s az 
irodalmi élet fellendítéséhez.

Mint előadó nemcsak az egyesület 
székhelyén, Szabadkán, hanem Zombor- 
ban és Baján is tartott szabad előadá
sokat.

E tartalmas előadásoknak alábbi 
felsorolása hű kópét nyújtja annak az 
értékes kulturális tevékenységnek, a- 
melyet Toncs Gusztáv úr mint egye
sületünknek egyik alapítója, másodel
nöke és mint működő tagjainak leg- 
buzgóbbika kifejtett s azzal az egész 
itteni értelmiség elismerését kivívta.



Az előadások száma és tárgya:

Széchenyi és Kossuth irodalmi har
ca. 1900.

A tudomány eszméje. 1903. 
Csokonai. 1905. (Százéves forduló.) 
Shakespeare drámai művészete. (Két 

előadás Szabadkán és Zomborban.) 1909. 
Az ember lelkivilága. 1910.
Mi a társadalom? 1910.
A történelmi materializmus. 1911.
Az ember tragédiájáról. IMI.
Báró Eötvös József. 1913. (Százéves 

évforduló.)
Kiss József költészete. 1914.
Ady és Gyóni költészete. 1915. 
Széchenyi és a mai Magyarország. 

1915.
Történetíillozófiai előadások. Hat e- 

lőadás »Történeti élet« címen. 1M6. 
Petőfi szociológiai szempontból. 1917. 
A tudományok rendszere. 1917. 
Előadások a lélektan köréből.
A magyar irodalom helye a világ- 

irodalomban. 1918. Baján.

Suibotica, 1923. febr. 15.

Milkó Izidor s. k. Vály Gyula s. k. 
elnök főtitkár«

A Szabad Líceum afféle értelmiségi 
továbbképző fórumként indult, azzal a 
céllal, hogy a tudomány eredményeit
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Sírja a Farkasréti temetőben



az iskolából kinőtt közönség száméra 
közvetítse. Később valóságos szellemi 
tűzhellyé lett, vitafórummá, ahol az iro
dalom, művészet, politika, szociológia, 
lélektan s a gazdálkodás legfontosabb 
kérdésed kerültek porondra. Vezérkara, 
mint a fővárosi fórumok szerkesztői, 
munkatársai, alhogy a történelem ira
ma gyorsul, mind gyakrabban találko
zik a Városfi kávéház törzsasztalánál. 
Milkó és Toncs mellett naponta megje
lentik Vály Gyula mérnök, Weisz Ala
dár törvényszéki bíró, dr. Vály Dezső 
orvos, dr. Dezső Kálmán MÁV főfelü
gyelő. Gyakori vendég lányi Mór el
nökigazgató, Strasszburger Izidor mér
nök, Lőwy Mór kereskedő, Lányi Ernő, 
Fenyves Ferenc. Olykor a kávéházat 
nem nagyon kedvelő Loósz István is 
megjelenik. A Bácskai Hírlap a sza
badkaiak Pilvaxának titulálja ezt a ká
véházi kört. Nívós és lendületes viták
ról tudósít: »Sok szó esik Szabadkáról 
is, annak jövő (fejlődéséről, a vezetőiről, 
a társadalmi életéről, az emberek gon
dolkodásmódjáról, mindenről, ami a 
várost oly különösen érdekessé és jel
legzetessé teszi.« (1915. december)

A líceum előadói jobbára a törzs
asztal tagjaiból kerülnek ki, de eseten
ként vendég tudóst is fölléptetnek. A 
közönséget »előkelőnek« mondják az 
újságok, de ez akkor elsősorban az ér
telmiséget jelentette, s nem zárta ki a 
diákokat, akik szintén lelkes hallgatói 
voltak. Az előadásokait hol a gimnázi
um dísztermében, hód a városi székház 
kistermében állítólag mindig telt ház



előtt tartották meg. Hogy az intézmény 
miből és miként fedezte kiadásait, ,pon
tosan nem tudjuk, de az adatok a vá
rosi tanács 'támogatásáról is szólnak, s 
persze a belépőjegyekből is összegyűl
hetett némi pénz. Hatásköre Szabad
kán túl Bajára és Zomborra is kiter
jedt.

Toncs Gusztáv 1900-tcl jut nagyobb 
szerephez. Mint a Bácskai Ellenőr ír
ja, ő, »Aki eddig csak, mintegy a hát
térben, szinte észrevétlenül fáradozott, 
most előtérbe lép, hogy mint felolvasó 
is előremozdítsa az ő dédelgetett ked
vencének, a Szabad Líceumnak ügyét.« 
(1900. március 15.)

A világháború második felében je
lentős fordulat megy végbe a líceum 
életében. Addig jdbbára a kiérlelt, le
szűrt eredmények közvetítésére szorít
kozott, 1915-től a vitatott kérdések is 
műsorra kerülnek. S a Bácskai Hírlap 
már idézett cikke szerint, Toncs Gusz
táv ötlete s »kedves terve« volt, hogy 
a háború folytán nagy jelentőséget 
nyert kérdéseket a líceum nyilvánossá
ga előtt vitassák meg. Maga Toncs így 
jelentette be e fordulat elhatározását: 
»Mi ezeket (ti. a vitatott eszméket. D. 
Z.) ide szándékozunk hozni, bárhol ke
letkeztek is: eszméket, általános irá
nyokat, mozgalmakat a tudományok, a 
művészetek, az erkölcsi és szerelmi élet 
köréből. A Szabad Líceum azonban e- 
zekben nem fog pártállást foglalni, ő 
maga semleges marad, mintegy csak 
bemutatkozó színtere lesz az eszme
mozgalomnak, (...) Kizárja az agitációt,



s rábízza tagjaira és a közönségre, hogy 
( .. .)  a tárgyalt ismeretekből mindenki 
olyan nézeteket szűrjön le magának, a- 
minőket tudományos ismereteinél, fel
fogásánál, életnézeténél fogva leszűr
het.«

Mind a líceum szelleme, mind Toncs 
jellemzése szempontjából fontos, amit e 
meginyitója zárószavaiban mondott: 
Helyt akarunk adni a tudományos hi
telű kritikáinak, ha avult tételeket, é- 
letképtelen hagyományokat dönt meg, s 
ha nem személyek ellen irányul. »A mi 
eszményünk a tudományter j esztésben 
is: a tudomány szabadsága, mely a gon
dolkodás szabadságán épül fel; $ esz
ményünk az olyan közönség, mely a 
szabad tudományból kíván táplálkozni.« 
Gondolatait így summázza: »mindig a 
legjobbjait s mindent a maga idejében.« 
(Bácskai Hírlap. 1915. február 26.)

Így került sor például a nacionaliz
musról és internacionalizmusról szóló 
előadásokra. Az előbbit Loósz István, 
az utóbbit Toncs Gusztáv tartja. Az e- 
lőadásokat föliszólalások követik, me
lyek a téma minden vonatkozására ki
térhetnek, csak ideijüket kellett tizenöt 
percre korlátozni. (Bácskád Hírlap. 1915. 
december 23.) Később, 1917-ben előze
tesen szillabust adtak ki a soron kö
vetkező előadásról, s az az előadás váz
latát, a fölhasznált irodalmat tartal
mazta. Sajnos, ezek közül csak néhá
nyat ismerünk (a 3., 4. és 5. számúit), 
s fölkutatásra várnak a jegyzőkönyvek 
is, melyek ezekről a vitákról készültek.



Így egyelőre csak az újságok beszá
molóiból formálhatunk véleményt a lí
ceum munkájáról.

Hogy megfelelt-e a Toncs által ki
fejtett irányelvéknek, pontosan nem 
tudjuk. A sstillabusokból arra következ
tetünk, hogy a lélektani előadásokat 
például erős szakszerűség, rendszeres
ség jellemezte. Ijoósz István egyik, kéz
iratban fönnmaradt előadása, a nemzet 
és internacionalizmus viszonyát vizsgá
ló, meglepő nagyvonalúsággal beszél a 
kettő egészséges kölcsönhatásáról, de 
ugyanő — egy másik kézirat tanulsága 
szerint — a menetszázados mámor pá
toszával veszi számba a háború nem- 
zeteszméltető hasznát. Maga Toncs, no
ha szintén hajlott a pátoszra, a jelek 
Szerint tartotta magát a kitűzött elvek
hez. Az egzakt tudományok kérdéseit 
tárgyaló előadások -természetük miatt 
sem válihatttak az akkor oly divatos ü- 
res dagályosság alkalmaivá. Az intéz
mény huzamos működése, a róla szóló 
beszámolók hálás méltatásai, a közön
ség nem szűnő figyelme arra vall, hogy 
a történelem által mind nagyobb nyo
matékkai föltett kérdésekre az első 
világháború évéiben a szabadkai értel
miség ezeken a vitákon kapott választ.

1915 elején például ilyen program 
megvalósítását tervezte el a líceum: 
Február 4. Megnyitó — Toncs Gusztáv. 
Dr. Kunos Ignác (a Keleti Kereskedel
mi Akadémia igazgatója): iVfrtfk kul- 
túmépek. Február 7. Dr. Cholnoky 
László (kolozsvári egyetemi tanár): A 
háború földrajza. Február 11. Dr. Já-



5zii Oszkár: A háború íhaftása a társa
dalom fejlődésére. Hangverseny. Lányi 
Ernő rendezésében. F^bpyél5 %$- Pr. 
Gieswein Sándor (onszággyülési képvi
selő) : A háború és a társadalomtudo
mányok. Március 4. Lpós$ I$tv£n; >V há
ború hatása világfelfogásunkra. Sze
melvények Gyóni Géza verseiből. Már
cius 11. Dr. Gyomlai László: A háború 
pszichológiája. Március 18. Pető fi-est 
Jászai Mari közreműködésével.

Amennyiben az újságok révén ellen
őrizhető, némi eltolódással és bizonyos 
hézagokkal ez a program meg is való
sult. A Bácsmegyei Napló március 13-i 
beszámolója szerint például Jászi Osz
kár március 12-én tartotta meg a feb
ruár 11-éré tervezett előadását. S eb
ben »A tudós előítéleteket szaggató ko
molyságával tépte ízekre a háború szül
te divatos szólamokat és tanításokat.« 
Cáfolta a háború biológiai-nacionalista 
magyarázatát, mely a természet törvé
nyeit vetíti rá a társadalomra. Cáfolta 
a vallás metafizikai magyarázatát. S a 
háborút történeti erők műveiként: a kis 
államok egyesülésének akaratából ere
deztette. Egy közép-európai államszö
vetség s a benne megvalósuló béke 
perspektíváját vetítette hellgatói elé. A 
zsúfolásig megtelt terem közönsége fre
netikus tapssal fejezte ki tetszését.

Hasonló sikere lehetett korábban 
Balázs Béla előadásának, vitát provo
káló gondolatainak, »melyek a nemze
tiség és nemzetköziség nagy terjedelmű 
területét érintették, (és) valóságos iz
galmas hangulatot hoztak létre.« (Bács



kai Hírlap. 1915. december) A Bácskai 
Hírlapnak ugyanebben a cikkében ol
vasható, hogy »Valóságos szellemi köz
pontja a líceumi társaság ennek a vá
rosnak, amiről ma még igen kevesen 
tudnak és beszélnek, de aminek messze 
hatása az évek folyamán annál érez
hetőbbé fog válni.«

A korabeli értelmiség, de pontosab
bak vagyunk, ha így írjuk: »művelt 
közönség« tájékoztatását, szórakoztatá
sát, tudományos érdeklődését sok ha
sonló intézmény szolgálta századunk e- 
lején, s többségük színvonala és jellege 
a dologtalan »előkelők« társasági éle
tének inkább megfelelt, mint a közmű
velődés érd ékeinek. Toncs jelentőségé
nek legbeszédesebb bizonyítékát hall
gatnék el, ha nem jeleznénk, hogy az ő 
líceumi szereplése nem lilyen fényűzést 
szolgált. Ama kevesek egyike volt, aki 
már az első világháború előtt a mai 
népművelés felé mutató demokratikus 
koncepció jegyében dolgozott, s egy or
szágos arányú népművelési program 
megvalósíthatóságának reményében. 
Abban a tervezetben, melyet 1915-ben 
az Iskolán kívüli népoktatás címmel 
terjeszt a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium elé, nem véletlenül sze
repel a »népoktatás« szó. Kitűnik ez 
a tervezet részleteiből is. Eszerint az 
egyetemes szabad iskola névvel meg
valósuló intézménynek az volna a cél
ja, hogy a társadalomtudományokon a- 
laipuló, modern általános műveltséget 
nyújtson. A társadalomtudományt Tonos 
a legszélesebben értelmezi, tehát a szó



dologiétól a természettudományokig 
mindent (beleért. Modernség alatt a leg
újabb kor kultúráját érti. Az iskolák 
anyaga — írja — a (hagyomány, ezzel 
szemben az egyetemes szabad iskola a 
mindenkori jelen kultúráját kívánja 
adni, úgy azonban, hogy a hagyomá
nyos anyagból is mindent ad, ami a fő 
céllal összeköthető és alátámasztja a 
célt. Egyetemes azért, mert kiterjed az 
általános műveltségi iskolák minden 
fokozatára, a főiskoláktól le az elemi 
iskoláig. Tehát az előadásokat a mű
veltektől az analfabétákig mindenki 
hallgathatná. Szabad azért, mert az e- 
lőadásokat mindenki tetszés szerint lá
togathatná. Előadói között tanítók és 
tanárok mellett más szakemberek is le
hetnének. Időtartama három év lenne, 
s hallgatói rendszeresekre és rendkívü
liekre osztódnának. Az előíbbiek meg
határozott tárgyakat hallgatnának, vizs
gáznának, bizonyítványt kaphatnának, 
az utóbbiak tetszés szerint választhat
nák tárgyaikat, nem kellene vizsgázni- 
ok, s csak igazolást kapnának.

Az egyetemes szabad iskola egyik fő 
célja: a nevelés. Tananyagában iroda
lom, művészet, zene, múzeumi látogatá
sok, ismeretterjesztő kirándulások, kép
zőművészeti kiállítások megtekintése 
szerepelne. Az oktatás színvonala és ter
mészete igazodna a hallgatók művelt
ségszintjéhez és érdeklődési köréhez: 
mást nyújtana a főiskolát végzetteknek, 
mást az iparosoknak, mást az ipari s 
mást a mezőgazdasági munkásoknak, 
mást az analfabétáknak, s helyet kap



na benne a szórakoztató zene, a színház 
és a sport is. (Toncs László tulajdo
nában.)

A tervezet fölsorolja az egyes tago
zatok imuveKSdésfi anyagát is, de ennek 
ismertetését mellőzzük. Szelleme a fen
tiekből is nyilvánvaló, s az is, hogy 
mennyire »jámbor szándék« volt ez a 
tervezet 1916-ben, amikor egyetemes 
népművelés »helyett egyetemes népirtás
sal voltak elfoglalva az államok. Az el
képzelést azonban nem sorsa, hanem 
tartalma minősíti. Toncs alaposan és 
módszeresen végiggondolta tervezetét. 
A vidéki dilettánsok megalomániája 
teljesen hiányzott belőle. Ezekben a 
kérdésekben nemcsak Szabadkán tar
tották őt illetékesnek, de a fővárosban 
is. Ezért tarthatott a (budapesti keres
kedelmi aikadémúán 1909-ben előadásso
rozatot a társadalom, a tudomány, a lé
lektan kérdéseiről, s 1918. július 5-én 
az Országos Saabadoktatási Tanács 
megbízásából Nagyváradon. Líceumi e- 
lőadása Baján és Zomborban is mindig 
nagy eseménynek számított, s ebben a 
jelek szerint széles látókörének, mű
veltségének híre s megnyilatkozása 
nagyban részes.

Túl az irodalmon

Az a fordulat, melynek során Toncs 
Gusztáv 1909-ben megalapítja a sza
badkai felső kereskedelmi iskolát, csak 
távolról látszik túl élesnek. Az akkori



kereskedelmi iskolákban a reáliák u- 
ralma, a gyakorlati tárgyak szerepe 
még nőm volt aimyöra túlsúlyban, mint 
a maiakban, a filozófiában és a lélek
tanban is jártas Toncs teihát nem ke
rült idegen szakmába. De avatottságá- 
nak fedezetét a közgazdaság felől is e- 
rösíteni igyekezett. Mikor az iskolát 
szervezni kezdte, készültsége már ma
gas fokú lelhetett. Nemcsak a felső ke
reskedelmi iskolák tanárainak 1909-es 
nyári tanfolyamán való részvétel, s az 
erről szóló igazolás tanúskodik erről 
(Toncs László tulajdonában), s nem
csak az, hogy iskolájában az általános 
műveltségi tárgyakon kívül közgazda
ságtant is tanított, hanem a felső keres
kedelmi iskolák tantervéről, tananya
gáról való elképzelései is. Utóbbiakat 
A közgazdaságtan a felső kereskedelmi 
iskolában című programcikkéből ismer
jük. (Kereskedelmi Szakoktatás. XXIII. 
évfolyam.) S legűellegzetesebb vonása 
az >a szervesség, melyet Toncs más mű
veiben is észlelhettünk. Meglepetés vi
szont, ihogy ezt a szervességet ebben az 
új tárgykörben is milyen nagyvonalúan 
és meggyőzően tudja megvalósítani.

Eszerint a felső kereskedelmik tana
nyagának a közgazdaságtan lenne a 
központi tantárgya. A többi tárgy ilyen 
vonatkozásait ez a tantárgy rendezné 
s foglalná össze. Az egyes államok köz- 
gazdasági életének jellemzése a föld
rajzi helyzet alapján; a közgazdasági 
helyzetek jellemzése a történelmi viszo
nyok alapján; a közgazdasági válságok, 
föllendülések, megállapodások; fényű



zés, szegénység, társadalmi nyomor stb. 
nyerhetnének itt elméleti magyarázatot 
s minden oldalról megvilágítást. Elkép
zelése szerint a gazdasági élet szeríte- 
zeténeík megismerése a társadalmi élet 
ismeretén, vagyis a szociológián kell 
hogy alapuljon. Ennek. legmagasabb 
stúdiumát, a szociálpolitikát különösen 
fontosnak mondja, s ha valahol szükség 
van tárgyilagos felfogásra — Írja —, 
akkor itt, az ellentétes osztályok har
cait bemutató munkában kell elsősor
ban a bölcs nyugalom: nemcsak az i- 
gazság föltárásának képessége, de a ja
vítás módjainak a megmutatása is, még 
ha azok ez idő szerint elfogadva nem 
lennének is. »Az egyoldalúság — vallja 
Toncs —, a pártos felfogás sehol sem 
bosszulja meg magát oly könnyen, mint 
éppen itt.«

S hogy a közgazdaságtan szakértő
jévé lett Toncs milyen ‘következetesen 
őrizte magában a bölcsész filozófiai igé
nyeit, ennek a tanulmánynak a záró
része ligen szemléletesen bizonyítja. Itt 
fejti ki azt a nézetét, 'hogy a közgaz
daságtani ismereteket, az egyes isko
lákról, irányzatokról (patriarchális, 
merkantil, fiziokrata, liberális, szocia
lista irányzatokról, melyek mind vala
mely világnézet részei) való tudásun
kat csak alapos etikaii, lélektani és fi
lozófiai műveltséggel lehet elrendezni, 
s olyan egységbe foglalni, mely hiteles 
értékrenden alapul. Ezek a stúdiumok, 
s közöttük az esztétikai, etikai művelt
ség, teszik majd világossá, hogy »a 
gazdasági érték valami nagy, nélkülöz



hetetlen, mert a megélhetés alaptfölté- 
teleit alkotó érték, de nem az egyetlen, 
mert a haszonértéknek felette áll a tu
dományos, az esztétikai és az etikai ér
ték, mlint az emberi életnek elvitatha- 
tatlanul legtökéletesebb és leggyönyö
rűbb értékei.«

Idéznünk kellett ezt a passzust azért 
is, mert élesen fölvillan benne a tudo
mányokat átfogó szintetizáló igény. Az 
az igény, mely hosszú éveken át tartó 
munkára, az élete fő műveként emle
getett rendszerezés megírására képesí
tette. A tudományok rendszerezése te
hát nem öregkori rögeszméje Toncsnak. 
A Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
1909-ben tartott szociológiai tanfolya
mán — a hátrahagyott följegyzések 
szerint — a társadalmi tényekről, a tu
dományokról, a haladásról, a lélektan 
ábécéjéről, a logika ábécéjéről tartott 
előadásokat. (A föl jegyzés Toncs Lász
ló birtokában.) A világháború után, de 
még itt, Jugoszláviában ilyen cikkeket 
írt a helyi lapokba: A civilizáció bibli
ája; A letűnt kor eszményei; Űj kul
túra kezdetei; Vallási renaissance; Szo
cializmus és tudomány; Liberális és 
konzervatív elemek a szocializmusban; 
Hazafiasság és világpolgárság; Erkölcs 
és dekadencia. Toncs idevágó gondola
tait azonban a Szabad Líceum előadá
saiból, pontosabban szólva: az előadá
sokról írt beszámolókból is jól rekonst
ruálhatjuk.

Ezek közül kettő érdemel nagyobb 
figyelmet. Az egyik 1905-ből való 
(Bácsmegyei Napló. 1905. február 14.)



és Toncsnak Mi a tudomány? címmel 
tartott előadását ismerteti. Eszerint 
Toncs elutasította azt a fölfogást, mely 
a tudományokat hasznosakra és érde
kesekre különíti. Szerinte minden tudo
mány előtt a -megismerés célja lebeg. 
S az igazság szempontjából a ftudgmá- 
nyok között nincsen rangkülönbség. 
Ezután áttekintette a tudomány mivol
táról szóló elméleteket, közöttük Szent 
Tamás, Bacon, Comte, Herbert Spen- 
cer nézeteit. Beszélt a vallás és a tu
domány viszonyáról. így jutott addiig 
az igazságig, hogy a tudománynak igazi 
lendületet az újkor adott, mely a sza
bad kutatás elvét kivívta. Ezután ke
rített sort az újabb fejleményekre, s a 
mind nagyobb gazdagság rendszerezésé
nek szükségére, s itt tért ki a logika s 
a filozófia különleges szerepére. S vé
gül, a kezxlő gondolatra mintegy ríim- 
szeruen felelve, az igazság föltárásának 
szándékáról s ennek etikai jellegéről 
beszélt. S az öncélú tudományossággal 
ellentétben ilyen frappáns egységbe 
fogva zárta le a gondolatsort: »A tu
dományalkotás alapja az igazság sze- 
retete s ennek természetes kiegészítője 
az értelem függetlensége; a kettőből fa
kadó tudományok szabadsága. A tudo
mány eszköze lett az emberi jólétnek, 
mint Bacon mondja, valóságos hatalom, 
éspedig érzelmi és erkölcsi hatalom.«

A másik előadásról a Bácskai Hír
lap 1916. február 29-i száma tájékoztat. 
Címét nem közli, de a beszámolóból ki
derül, hogy Toncs a történelemfilozófia 
alapkérdéseiről beszélt. Arról, hogy mi



lyen nehéz a tényeket, az eseményeket 
összefűző dkokat megfejteni. Pedig a 
történelemfilozófia ennél még maga
sabbra tör. Választ keres arra is, hogy 
mi értelme van a történeti életnek. Ho
gyan mozognak az események? Milyen 
erők miatt és milyen célok felé? Alap- 
ténynek — (fejtegette Toncs — a tör
ténelmi nyugvást és változást kell te
kinteni. Vannak korszakok, melyekben 
a nyugvás, és vannak, amelyekben a 
változás állapota uralkodik. Amaz ren
desen konzervatív s erőgyűjtésnek te
kinthető, emez rendesen radikális, s új 
állapotok és helyzetek alkotására tö
rekszik, melyek az előbbinél kielégí
tőbbnek látszanak. Különböző társadal
mi -tényezők hozzák létre, amelyek kö
zött legfontosabb a tömeg (nemzet) és 
a nagy ember, aki a tömegnek szuny- 
nyadó vágyait és töretevéseit megvaló
sítja. Ehhez a gondolatsorhoz kapcso
lódva beszélt Toncs a haladás problé
májáról és azokról, akik a haladás tör
vényeinek megfogalmazására kísérletet 
tettek. Közöttük Spencerről, Taine-ről, 
Wundtról, Bodnár Zsigmondról.

Ezután adta elő azt a fontos néze
tet, hogy a történelmi mozgás alapereje 
az emberi élet, amelynek életszükség
letei bontakoznak ki előttünk a törté
nelemben. Környezete a társadalom és 
a természet, amelyek serkentő és béní
tó hatást gyakorolnak rá. Az alaperők
től — folytatta Toncs — megkülönböz- 
tetendők a történelmi változás közvet
len okai és cél'jai. Ezek a történeti esz
mék. A helyzetekből fakadnak, oéllá



válnak és alkotják az új eszmét. Ezek 
vagy a gazdasági életből, vagy a vallá
si szükségletből, vagy a hatalom törek
véseiből, vagy a nemzetség kívánal
maiból sarjadnak ki. Mint másodlagos 
okok hozzájuk csatlakoznak az erkölcs, 
szabadság és egyenlőség, továbbá a 
művészet, irodalom és tudomány. Ezek 
történeti szerepének alapos vizsgálatá
ból jutott Toncs arra a következtetésre, 
hogy a közvetlen okok és célok soha
sem különváltan jelennek meg a törté
nelemben, hanem együttesen, összefo
nódva és jellegüket rendesen az az ok 
adja meg, amelyik az összekapcsolódott 
okok között a legnagyobb erővel lép 
föl.

Ezeknek az okoknak szakadatlan föl
lépéséből s új állapotok és eredmények 
létrehozásából áll a történeti élet folya
mata, azoknak a harcoknak a kíséreté
ben, melyek az eszmék körül lejátszód
nak. Mindezek azonban — tetőzte be gon
dolatmenetét — még nem magyarázzák 
meg a történelmi haladás végső célját. 
A küzdelmekben bizonyos eszmei cél 
látszik lassanként érvényesülni. Kiala
kul az általános emberi eszme, amely 
először a görög filozófiában, a római 
császárságban s mindenekelőtt a ke
reszténységben jelenik meg. Ezen a 
ponton még megvilágította kultúra és 
humanitás mivoltát, amint az egyén, a 
nemzet és az emberiség életében érvé
nyesülnek, s arra a következtetésre ju
tott, hogy ezek felé látszik törekedni 
minden emberi munka, azzal a célzat
tal, hogy a kultúra eszközeivel megad



ja az emberiségnek mindazokat a föl
tételeket, amelyek között 'hivatását tel
jesítheti és elégedett lehet. (Ez eddig 
hegeli gondolatmenet.) Végezetül szólt 
még a tudományos és a vallásos fölfo
gások különbségéről, s elismerte a me
tafizika létjogosultságát azon a ponton, 
ahol a tudomány már nem mehet to
vább. (Ez pedig visszaesés Kant szín
vonala alá.)

Ez a rövidre fogott ismertetés is vi
lágosan mutatja az alábbiakat: Toncs 
szemlélete ezekben a végső kérdések
ben nem eléggé egységes; a reformkor 
eszméin nevelkedett gondolkodóra vall. 
A polgári filozófiának azokat a tanait 
teszi magáévá, amelyek itörténelemföl- 
fogásával egyböhangzanak: a haladás 
elvét, az életszükségletek elsődleges 
szerepét hangsúlyozó tanokat, melyek 
az alaperők és a másodlagosak, egyén 
és tömeg kölcsönhatását fölismerik. 
Természetesen nem marxista: az osz
tályharc történelemmozgató szerepét 
csak részben ismeri el, s a metafizika 
létjogosultságát nem tagadja.

Mindezt azonban csak gondolatainak 
rendje érdekében mondjuk el. Eszünk
be sem jut Toncsot filozófussá avatni, 
hiszen érdeme csak annyi, hogy a kor 
bölcseleti zűrzavarában önmagához hí
ven választotta, alakította ki azt a filo
zófiai szemléletet, amely egybehangzóit 
az emberről s a nevelésről vallott meg
győződésével. Ebben az összhangban 
egyúttal az is kifejeződik, hogy az em
ber, aki létrehozta, nem tudákos ven
dége a tudományrendszerezésnek, ha



nem avatottja. Annál mindig józanabb 
volt, önismerete szigorúbb, mintsem 
hogy filozófiai alapelvek kimunkálásá
nak kétes kimenetelű kalandjára vál
lalkozzon, de hogy a tudományok rend
szerezéséhez volt benne adottság, egy
felől az ismertetett tanulmányok filozó
fiai biztonsága igazolja, másfelől vala
mennyi fontosabb írásában a konstruk
ció rendje, világossága s az absztrahálc 
készség ereje. Ahogy kérdéseit kifejti, 
ahogy elemez, következtetéseit rögzíti, s 
aztán az egész folyamat értelmét össze
foglalja, abban nagyon is tanáros, de 
aki valaha tudományt művelt, jól tud
ja, milyen fárasztó munka egy-egy 
hosszú művelet lényegét végül úgy 
megfogalmazni, hogy ne csak váz le
gyen, de súlyában is több, mdnt a rész
letek, s így szavaiban is más. Toncs 
eToben mindig eminens. S ha ehhez 
hozzátesszük, hogy tanárként az iroda
lom mellett filozófiát, logikát, földraj
zot, történelmet, természetrajzot és köz
gazdaságtant is tanított, jogos a fölté
telezés, hogy az a két évtized, amely
nek javát A tudományok rendszere cí
mű munkájára fordította, nem volt ho
mokra épülő, eleve kudarcra ítélt fá
radozás.

Mint mondtuk, ez a csaknem félezer 
oldalas mű elkészült, de a háború so
rán egy része megsemmisült. A fönn
maradt töredékekből, mindenekelőtt az 
Előszóból és tartalomjegyzékszerű ki
vonatból az olvasható ki, ihogy Toncs 
hosszú éveken át érlelte és többször is 
átdolgozta ezt a munkáját. Áttanulmá



nyozta Bohm Károly, Pauler Gyula, 
Kornis Gyula, Bartók György, Halasy- 
Nagy József vonatkozó művei mellett 
Auguste Comte, Wilhelm Wundt, John 
Stuart Mill, Eugéne Goblet d’Alviella, 
Wilhelm Windelband és Heinrich Ric- 
kert idevágó munkáit is. S ezekből nem 
kompilációt, hanem olyan szintézist al
kotott, mely tárgyi osztályozáson ala
pul, s a tudományok egymás közötti 
elhelyezkedését, fejlödésd alapjait, va
lamint belső összefüggéseit, sorrendbeli 
kapcsolatait foglalja magában. Külön is 
rögzíti, hogy Kornis hasonló természe
tű művétől (Bevezetés a tudományos 
gondolkodásba) például abban külön
bözik, hogy az ő műve nem bölcseleti 
munka, hanem szaktudományi.

S hogy ez a történeti szempontok 
mellőzésével is milyen erőfeszítést, 
mennyi tudást s a rendszerezés milyen 
bonyolult műveletét jelentette, valamit 
talán megsejtet belőle az a két rész
let, melyet itt bemutatunk:

»Első pillantásra feltűnő az egész 
rendszer szaktudományi, tapasztalati 
jelleme, ami abban nyilvánul meg, hogy 
a kérdést nem bölcseleti szempontok 
szerint vizsgáljuk, bár a bölcseletről 
szó esik benne, hanem a részletező 
szaktudomány álláspontjáról, s az egész 
kérdést a részletező tudományok szisz- 
tematikájába helyezzük be és mint 
konkrét tárgyat vesszük vizsgálat alá. 
Az alapvetést maga a tudomány mint 
tény, illetőleg mint számos tény össze
ge szolgáltatja, ezért a rendszer min
den ponton az alapvető tények tapasz



talati vizsgálatával kezdődik. Különö
sen két logikai módszeres műveletet 
vesz igénybe: az osztályozást (d)ivízió) 
és a fajképzést (típus).

Az osztályozás kettős irányban ha
lad: az egyik — ez alkotja a rendszer 
alapját — a tárgyi osztályozás, ennek 
megint a valósági tárgyak osztályozása, 
amelyeket a tudományok c gészben, vagy 
valamely különleges szempont szerint 
feldolgoznak; a másiik irány a tudo
mány logikai fejlődésének stádiumai, 
amelyek a logikai kialakulás fokait 
jelentik, s bár tárgyilag nem is, de 
mint fejlődési fokok külön tudomány- 
fajképeket alkotnak. E fokozatok, ame
lyeken minden tudomány keresztül
megy, szükségszerűek, szükségképpen 
válnak el egymástól a részletezés, az 
általánosítás és az egyetemesség fokai. 
Ezen a kettős alapon, melyek mint 
tárgy és forma állnak egymás mellett, 
kettős rendszer áll elő, amelyben min
den keresztelő pontnál egy-egy tudo
mány, illetőleg csoport helyezkedik el 
és alkotja a rendszer egy-egy tagját. 
Ez a tudományrendszer tehát nem egy
szerű, hanem kettős alapon álló bonyo
lultabb rendszer, aminőt a tudományok 
és változataik sokasága, viszonya és 
bonyolult helyzete hoz magával. Még 
szövevényesebbé teszi a helyzetet, hogy 
a tárgyi osztályozás egy-egy tagja, va
lamint és különösen a fejlődési fokoik, 
valamennyien több és több alsóbb fo
kot foglalnak magukban. És az így 
nyert rendszer azután igen tágas ke
retet nyújt, mely között könnyű a moz



gás és minden tudomány könnyen meg
találja a maga helyét. Egyetlen osztá
ly ozással a tudományok rendszerének 
a kérdése nem oldható meg. A rendszer 
maga pedig nemcsak a mellé- és alá
rendelését nyújtja a tudományoknak, 
hanem minden irányú kapcsolatokat, 
összefüggéseket, határaikat megjelöli, 
megvonja, mély belátást enged termé
szetükbe és az ismeretek rendszerének 
titkosabb mélységeibe. Mindezekből ki
folyólag a rendszer teljes egységet al- 
koit.«

A filozófia »Minden vonatkozásban 
kiterjed az egész létre és az alapfogal
maknál fogva az összes tudományokra. 
A rendszer részletekből fölvezet a po
zitív bölcseletig és módszerváltozással 
az igazi bölcselet legmagasabb csúcsai
ra. Ide vezet tehát minden tudomány, 
az indukció és a dedűkaió útján a po
zitív bölcseletig, a redukció útján a 
tiszta filozófiába. Az egyes tudományok 
egyéni jellemüket a bölcseletben el
vesztik s beo vadnak az egyetemes is
meretek szélesen hömpölygő folyamába. 
Az egyes tudományokkal kapcsolatos 
kérdések megjelölhetők, kimutathatók, 
de a bölcseletnek olyan kérdései, me
lyeik csak egyes szaktudománnyal vol
nának kapcsolatban, nincsenek. Itt 
minden ismeretkör egyetemes, az egész 
létre vonatkozik és az összes tudomá
nyokkal (kapcsolatos. Az ontológia az 
egész lét és valóság elmélete. A meta
fizika az egész létnek, a tiszta és esz- 
ményes valóságnak mivoltát kutatja, 
éppen úgy, mint az axiológia, mely a



dolgok értékének megállapításáról szól. 
Az eszkatológia is az egész létről beszél. 
A bölcselet tehát nem más, mint a 
tudományok alapfogalmainak, egyete
mes elveinek, továbbá — ami ugyanazt 
jelenti — a tiszta és eszme nyes lét — 
a valóság — elméletének, lényegének 
és értékének a tudománya.

A kifejtett rendszer a mai viszo
nyoknak megfelelően teljesnek mond
ható, minden fontos kérdést, minden tu
dományt magában foglal; de bár magá
ban zárt egész, egyáltalán nem holt, me
rev rendszer, mely változásra nem képes. 
Mozgékony, mozdítható minden elemé
ben, minden mozzanatában. Életre való, 
további fejlődésre képes, fejleszthető. 
Benne új szempontok is érvényesíthe
tők, keretei tágíthatok, az egész fej
leszthető, s már a rendszer részletes 
taglalása közben több ízben rámutattunk 
olyan hézagokra, melyek a tudományok 
mai fejlettsége mellett a rendszerben 
fennállnak. így többek között a feno
menológiai tagozat tünemény tudomá
nyai, a lélektanban több ágazat, az 
élettudományok, a növény- és állat- 
szociológia, a genetikának számos ága 
még hiányzik. Az általános tudományok 
csak most kezdenek kifejlődni, és még 
nem .tudhatjuk, milyen új tudományok 
fognak megjelenni. A tárgyi tudomá
nyok között még nem foglal helyet 
számos kezdeményezés, mely sokat ígér, 
és valószínűleg új tudományok kiala
kulásához vezet. A bölcseletnek is új 
ágad mutatkoznak. A gyakorlati tudo
mányok egészen kezdetleges állapotban



vannak, s fölvirágzásuk csak ezután 
várható. Maga a tiszta lét síincs úgy 
átbúvárolva, hogy új tudományok meg
jelenését ne várhatnók.

A tudományok nagy változásokon 
fognak még átmenni. Mai állapota 
egyiknek sem végleges. Az új, kelet
kező tudományok — felfogásom sze
rint — az itt közölt rendszerben még 
huzamosabb ideig beilleszthetők lesz
nek. Azonban tisztában lehetünk azzal, 
hogy egy »rendszer sem állhat fenn 
örökké, és hogy a tudományos fejlődés 
kívánalmait csak bizonyos ideig elégít
heti ki. És ha az itt kifejtett rendszer 
korunk rendszerező szükségletének ele
get tudna tenni, vagy legalább annak 
megfelelő ihangot tudna adni, akkor hi
vatását be is töltené.«

Ma már nem éppen erény, ha a lét 
és a tudományok rendszere közé egyen
lőségjelet teszünk, de ne feledjük el, 
hogy Tonos annak a kornak a gyermeke, 
amelyet a fölvilágosodás szelleme, a 
hegeli rendszer optimizmusa hatott 
át, s annak az óriási tudományos, tech
nikai expanziónak a gyakorlatában 
nevelkedett, amely hitte és remélte, 
hogy az ész, a tudomány megváltja a 
világot, s hogy a pedagógia ennek a 
hitnek a lángoló fáklyája.
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EGYÉNISÉGE

De bármily hatalmas volt is az a 
tudás, mellyel Toncs a tudományok 
rendszerezésének nekivágott; bármily 
alapos a készültség, mellyel előadásait 
megtartotta; bármily lelkiismeretes és 
jó mimika a Mikesről írt könyv, s lo
gikusan rendezettek a tankönyvek, 
Toncs összes művei minden erényükkel 
együttvéve sem magyarázzák meg azt 
a hatást, amelyet tanítványaira, hall
gatóira gyakorolt. Röviden szólva: az 
írott mű egésze is kevesebbnek, szür
kébbnek tetszik, mint amilyen maga a 
jelenség, a tanár lehetett. Nincs ebben 
semmi ellentmondás. Az ember mindig 
több. mindig más is, mint a műve. 
ívieg a szópírókra is vonatkozik ez.. 
Mennyivel inkább a tanárra, akinek 
produkciójában a szöveg, amelyet elő
ad, amelyet leír, csak egy része annak 
— bár a legfontosabb —, amit átad. 
A teljesítmény egészében azonban em
bersége is benne van: személyiségének 
színei, klímája, sugárzása.

S minden jel arra vall, hogy ez a 
sugárzás Toncs esetében átható lehetett. 
Személyisége vonzó, megkapó, látvá
nyosság nélkül is varázslatos. Ennek 
a sugárzásnak természetesen az etikai



és az érzelmi forrása is erős lehetett. 
»Ami sokaknál a legnehezebb feladat, 
a fegyelmezés, az ő órái alatt önként 
adódott. ( . . . )  Mindig csend, áhítatos 
várakozás, nagy bizalom fogadta az 
osztálytermekben. Pedig semmi sem 
állt tőle távolabb, mint a népszerűség 
keresése. Az újabban divatos leereszke
dést, a tanulókkal való barátkozást nem 
ismerte, de bánásmódjában őszinte 
atyai jóságot érzett ki mindenki."« Min
denki? Az előbbieket olyan tanítványa 
gyászbeszédéből idéztük, aki királyi 
tanfelügyelő volt Toncs halálakor. (Esz- 
tergomy Ferenc: I. m.) Dr. Merényi 
József, Az Est című lap munkatársa 
így közön tötte: Szeretettel üdvözli
volt osztályfőnökét az a kis szegény zsi
dó gyerek, akit a tanár úr annyi szere
tettel pártfogolt«. És dr. Singer Béla 
ügyvéd: »...csak most látjuk igazán 
annak a miunkának a mélységét és 
tiszta önzetlenségét, melyet lelkünk 
nemesítésére kifejtett. . .« Szelleme 
mindenkor bevilágítja útjainkat, »mert 
fény annak a lényege, szeretet az, mi 
ránk bocsátá, s bölcsesség, mi azt 
szavakkal kísérte.« Szülői gondoskodá
sát, féltől szeretetét, vonzó emberségét 
idézi a többi tanítvány levele is. (Toncs 
László tulajdonában.) Bízvást idézhető 
hát tovább Esztergomy Ferenc jellem
zése: »A nagy nevelők felelőssége és 
okos szeretete töltötte el. (...) Minde- 
nik tanítványában ( ...)  ígéretet, szuny- 
nyadó értéket látott, s ennek tudatában 
gyakorolta nevelői hivatását. (...) Ta
nári személyiségének erényei a tanítás
ban tündököltek igazán. Ezen a téren



már öt ven évvel ezelőtt a napjainkban 
sokat emlegetett elvek szerint dolgo
zott. így sohasem mulasztotta el órák 
elején a kellő lelki hangulat fölkelté
sét. Az olvasmány jelentőségének a 
személyes átérzése megkapóan sugár
zott ki tárgyalásának melegéből és 
emelkedettségéből.-« Élmény volt a 
Toncs-óra. Központjában mindig az ol
vasmány állt, ebből fejtette ki — az 
osztály bevonásával — az elméleti ta
nulságokat. »A legtisztább cselekedtető 
oktatás volt ez, anélkül, hogy így hív
ták volna. Különös szeretettel és el
mélyedéssel tárgyalta a Toldit, Buda- 
halálát, a Zrínyiászt, Zalán futását, 
Shakespeare Julius Caesarját, Petőfi 
költészetét, Bánk bánt és Az ember 
tragédiáját.«

A tanítványok iránti bizalom, szere
tet s az anyag mély ismerete, élmény
szerű átértése volt tehát az a kettős 
forrás, melyből tanári varázsa eredt. 
E két forrás egymásba folyó kölcsönös
sége éltette azt a sugárzást, mely ki
bontakoztatta a kedély színeit, a köz
lés örömét, az emberekkel való kon
taktus láthatatlan áramait. Az előadá
sairól közölt ismertetések számunkra 
már nem közvetíthetik ezt az áramlást, 
de egybehangzóan jelzik, hogy volt 
ilyen. Ezek az újságcikkek mindig ar
ról tudósítanak, hogy a közönség rend
kívüli figyelemmel hallgatta Toncsot. 
Történelemfilozófiai előadásait éppúgy, 
mint az irodalomról szólókat. Dicsérik 
készültségét, gondolatainak mélységét, 
elemzéseinek élességét, választékos,



szép stílusát. (Bácskai Hírlap. 1909. 
március 7.) S ha ezt joggal teszik is, 
akkor se hihető, hogy ezek miatt hang
zott fel előadásai után a hosszan tartó, 
szűnni nem akaró taps. (Bácsmegyei 
Napló. 1905. február 14.; Uo. 1910 
március 13.; Bácskai Hírlap. 1905. no
vember 14.; Uo. 1908. április 9.: Ba
jai Független Újság. 1918. március 5.) 
Hogy ily okok miatt érezték a Szabad 
Líceum előadásait páratlan élménynek, 
oázisnak a hallgatók. (1915. február 26.) 
»*Az a hatalmas taps is, mely felolva
sását követte, csak alig tudta kifeje
zésre juttatni a tetszést, s a mély ha
tást, melyet nagy számú hallgatóira 
gyakorolt.« Ezt a Bácskai Ellenőr írta 
a Kossuth és Széchenyi harcáról tartott 
előadásról. (1900. március 15.) A Bács
kai Friss Üjság ugyanerről az előadás
ról szólva együtt dicséri a téma érde
kességét és a tudós tanártól megszokott 
élvezetes, lebilincselő előadást. (1900. 
március 13.)

Ismerjük Toncs Széchenyiről írt tan
könyvét és a Kossuthról tartott beszé
dét, s ezekből azokat a gondolatokat 
is, melyeket a két nagy ember harcáról 
szólva előadhatott, de ha ezekben nem 
érzékeljük ,is a lebilincselő erőt, még
sem gyanakszunk az újságok szavahi
hetőségére, mert tudjuk, hogy az, ami
vel Toncs hatott, nem mérhető az áta
dott ismeretek fogalmi értékével. Toncs 
azt valósította meg, ami az értékek vi
lágában nehezen .rangsorolható, de ki
vételes érték: a maga nem eredeti 
tudását szoros és mély emberi kap



csolatra tudta váltani. Közeggé tudta 
avatni, melynek áramában hallgatói 
bejárhatták a lélektől lélekig vezető 
utat. S nemcsak a közvetlenül adott, 
kényelmes utakat, de a nagy szelle
mekhez vezető szédítő szerpentineket is. 
Azt érezhették, hogy a nagy elmék 
üzenete nekik is szól, s ők értői ennek 
az üzenetnek, részesei egy magasrendű 
közösségnek.

S ha egy mondatban kellene meg
mondanunk, miért írtuk meg ezt a 
könyvet, erre az üzenetközvetítő sze
repre hivatkoznánk. S elsősorban erre 
gondolunk, amikor egyik tanítványa 
szavait most fölerősítve megismételjük: 
»Bizonyos, hogy a tanári rend ékessége 
volt.«
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(Monodráma)

8. B u r k u s  Valéria:
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:
A CSILLAGOS HOMLOKŰ
(Hangya András életútja)

10. G a r a y  Béla:
A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i  Károly:
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

12. D ér Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőkör! 
évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:
A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)



14. S o m o g y i  Pál:
MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata:
VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

16. S c h w a l b  Miklós:
A SZÉN
(A mártír költő versei)

17. F e k e t e  Lajos:
A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletrajzi jegyzetek)

18. C s u k a  Zoltán:
»MERT VÉN SZABADKA. 
ÁLDALAK. . .«
(Emlékezés két életikorszaikra)

19. F e h é r  Ferenc:
SZABADKAI DIÁKÉVEIM 
(A költő kibontakozásának első 
szakasza)

20. L á n g  Árpád:

187 IDŐ ÉS MŰVÉSZET 
(Aktivista írások)



21. K o s z t o l á n y i  Dezső:
NEGYVENNÉGY LEVÉL 
(Költő családon belül)

22. D ér Zoltán:
A TUDÓS TANÁR 
(Toncs Gusztáv élete és 
munkássága)

E l ő k é s z ü l e t b e n :

K o 1 o z s i Tibor:
ERZSÉBETLAKTÓL 
A MAGLAJIG
(Kizur István forradalmi életútja)

P e t k ö v i c s Kálmán:
VÉRES NYÁR 
(Szabadka, 1941)

D é v i c s  Imre:
NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó 
opusa)





M int p ed a g ó g u s  soh a  n em  
ta r to zo tt a h e ti ó rá k a t m e 
ch a n ik u sa n  e lő a d ó  é s  a 
B eö th y tő l  ta n u lt rom a n tik u s  
k lis é  sz er in t d o lg o zó  sz ü rk e  
ta n á rok  k ö z é . É rz é k e n y  le l
k e  fe l fo g ta  a szá za d ford u ló  
e lő tt i  e s z te n d ő k b e n  az e l j ö 
v e n d ő  X X . szá za d  ü z e n e té t . 
N em csa k  ta n íto tt, h a n em  
szaka d a tla n u l ta n u lt is, s 
m u n k á ssá g a  m in d en  te r ü le 
t é n  —  a S zabad  L íceu m  
m ega la p ítá sa  k ö rü l is  —  a r
ra tö r e k e d e t t , h o g y  e z t  az  
ig é n y e s  é r d e k lő d é s t : k e r e s ő ,  
k u ta tó  v á g y a t á tv ig y e  ta 
n ítvá n ya ira , ha llgatóira  is. 
N em csa k  a ta n in téz e t ta n 
te rm e ib e n , k ö n y v tá rá b a n , 
h a n em  a z o k o n  k ív ü l is  a 
sz e llem  m ű v e s e  v o lt. É rth e
tő  hát, h o g y  tan ítása  k itö 
rö lh e te t le n  n y o m o t  h a g y o tt  
K o sz to lá n y i k ö l té s z e t é b e n  s 
m in d a zokb a n , a k ik  tő le  ta
n u lta k  é s  e  vá ro s  fa la i k ö 
zü l in d u lta k  el.

D ér  Z o ltá n  k ö n y v e  nem  
p u sztá n  é le tra jz , han em  
T o n cs  G u sztá v  m u n k á ssá 
gá n a k  fe ltá rá sá va l k o r tö r 
té n e t i  d o k u m en tu m  is, a- 
m e ly r e  é rd em es  fe l f ig y e ln i , 
m er t az  é le t  fo ly to n o s sá g a  
és  a fe j lő d é s  tö r v é n y s z e r ű 
s é g e  csa k  a k k o r  b on ta k ozik  
k i a m aga  te l je s s é g é b e n , ha 
a rég i t e t t e k  e g y r e  in ká bb  
ism er tté  vá ln a k  s fe ld e r ítik  
a m a i t e t t e k  m ég  ism ere t
len  in d íték a it.




