
KÜLFÖLDI EGYHÁZI SZEMLE. 
Külföldi egyházi élet 

Gróf Tisza István főgondnoki beszéde a közelmúltnak 
legfontosabb politikai eseménye. Politikainak nevezem, bár 
egyházi gyűlésen és a pártpolitizálás ellen tiltakozó kijelen-
tésekkel kapcsolatban hangzott el. Hiszen a politikai jelleget 
sohasem az adja meg, hogy valami kijelentés vagy mozgalom 
ú. n. politikustól indult-e ki, hogy napirenden levő, a törvény-
hozást, vagy a társadalmat foglalkoztató kérdésre vonatkozik-e: 
hanem mindig az a jelentőség, melylyel a kijelentés vagy 
mozgalom az állam, illetőleg az ezt kitöltő nemzet jelenlegi 
és jövő sorsára, életfolyamatára bír. 

A pápai székfoglaló beszédnek pedig igenis volt — ha 
minden másokat mellőznénk is — egy olyan részlete: a 
nevelés- és oktatásügy kérdésével foglalkozó szakasza, mely 
egy elsőrangú állami s nemzeti létfeltételt érint, melynek a 
közoktatásügyet érintő legközelebbi törvényhozási ténynyel 
kapcsolatban léte is és ama jelleme is, hogy hazánk közok-
tatásügyének jelenlegi és jövőbeli irányát jelzi — elsőrangú 
politikai fontossága van. 

Az egyház és állam közötti viszony alakító tényezői 
között a legújabb korban kétségtelenül a közoktatás ellátásá-
nak kérdése játszik legnagyobb szerepet Protestáns-e vagy 
katholikus az állam polgárainak többsége? ez meglehetősen 
közönyös. A francziaországi szétválasztási törvény a közokta-
tás államosításának következménye. Nagy-Britanniában a köz-
oktatásügy legújabb szabályozása, egyenesen a magas egyház 
erős ellentállása következtében, olyan eszméket vetett fel az 
egyház és állam szétválasztásáról, a minőket eddig ottan kép-
telenségeknek gondoltak. A kontinens legtöbb államában* van-
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nak bajok az egyház, illetőleg egyik-másik egyház és az 
állam közötti viszonyban és csaknem mindenütt a közoktatás-
ügy az ütköző pont. 

Jól tudjuk, hogy hazánkban a közoktatás államosításának 
igen-igen sok híve van. Csaknem annyi, mint p. o. az önálló 
vámterületnek és a külön nemzeti banknak vagy a magyar 
kommandónak. De talán nem lesz sértés, ha azt mondom, hogy 
körülbelül egyforma valamennyinél a meggyőződés alapja is, 
érzelmi vagyis jelszavak után induló, a realitásokat nem ismerő 
érzelem. Csak aránylag kevesek azok, a kik a kérdések lénye-
gével tisztában vannak s igy határozták el magukat jobbra 
vagy balra. Csakis igy érthető, hogy p. o. a függetlenségi 
párt a maga programmjával hanyat-homlok ellenkező közokta-
tási törvényt szavazott meg, szinte egyhangúlag. És viszont 
csak igy érthető, hogy gróf Tisza István beszédének java-
részét is hevesen támadták egyes lapok, mint a közoktatás-
ügy államosításának hívei — a theoriában. 

A probléma, melynek megoldása Európa-szerte izgatott-
ságot támaszt, — szerény véleményem szerint — helytelenül 
volt és van exponálva. Egyik részen a tradicziókra hivatkoz-
nak, a másikon a tényleges állapotokra s a jövőre. Az egy-
ház azt mondja és igazán mondja, hogy az ő iskolái szülték 
a modern kulturát s vetették meg a mai állam alapjait. Ha 
ezt képes volt tenni a múltban, képes lesz ugyanúgy hatni a 
jövőben is. Ezért ragaszkodik iskoláihoz, hogy midőn állam-
polgárokat nevel, neveljen a maga felekezetének is tagokat. 
Az állam többnyire elismeri a múltbeli érdemeket s itt-ott méltá-
nyolja is. A jelenre és jövőre nézve azonban tagadja az egyház 
képességét arra, hogy a mai állameszmének megfelelő polgá-
rokat neveljen. Szerinte a közoktatásügy állami feladat, mert 
csak a minden partikuláris korlátokon felül álló állam: az 
abszolút szuverén, képes az állami egységért élő-haló polgár 
rokat nevelni. Mind a két felfogásban túlzást látok s a túlzás 
abban van, hogy mindkét tényező első sorban s szinte kizárólag 
magának akar nevelni, holott az ember első sorban ember, a tár-
sadalom tagja s igy a nevelés is a leghelyesebb felfogás sze-
rint: társadalmi feladat. Az állam, azon a czímen, hogy ő a 
legfőbb, az uralkodó társadalom: nem nyelheti le a többi s 
az összes társadalmi jogait s viszont az egyház azon kijelen-
tését, hogy teljesen bevégzett egyéni jellemet csak ő képez-
het, nem akadályozhatja az állami s más elsöbbrendú társa-
dalmak érdekeinek érvényesülését. 

Azonban ez elméleti fejtegetések és az élet között nincs 
meg az összhang. Minden tényező a maga érdekeit helyezi 
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előtérbe s innen az összeütközés. Azt nem lehet tfirni, hogy 
az egyház a nevelés ürügye alatt olyan tevékenységet fejtsen 
ki, melylyel az állam fennálló formáját meg akarja dönteni, 
mint ez például Francziaországban történt. Nem lehet túrni, 
hogy vallásos nevelés czégére alatt állam- és nemzetellenes 
propagandát űzhessen az egyház, mint a hogy teszik a len-
gyel katholikusok és némely hazai nemzetiségi egyházak. De 
viszont nem lehet túrni, hogy egyes vallásfelekezetek állam-
és nemzetellenes törekvései miatt az állam az egyházaktól és 
minden más társadalmi tényező kezéből is — holmi álliberális: 
„egyenlő elbánás" elvet emlegetve — kivegye a nevelés jogát 
s úgy az egyéni, mint az állami s társadalmi élet egyik leg-
fontosabb tényezőjének, a vallásos jellemnek az egész mű-
veltséggel összhangzatosan nevelését ne csak megakadályozza* 
hanem egyenesen lehetetlenné is tegye, mikor a vallást 
vagy „tantárgyinak minősíti, vagy létező valaminek el sem 
ismeri. 

Be fogunk mutatni a ma is fennálló konfliktusok közül egy-
nehányat, a melyek elég élénk színekkel mutatják, hogy az úgy-
nevezett iskolai viszályok rendesen vagy az egyháznak, vagy 
az államnak túlkapásaiból származnak és hogy aránylag cse-
kély százaléka azok az emberiségnek, a művelt államok pol-
gárainak, a kik az egyháznak iskolafentartó jogát kétségbe-
vonják és elvileg akarják a vallásos nevelést és oktatást ki-
rekeszteni az oktatásügyből. 

Francziaországról most nem szólunk sokat. Annyi tény, 
hogy a kongregácziók az oktatáshoz való jogot a köztársaság 
megdöntésére kész és csak Róma iránt engedelmeskedő nem-
zedékek nevelésére használták fel. De tény az is, hogy a 
franczia társadalom s állam vezető egyéniségei akár meggyő-
ződésből, akár reakczióképen nemcsak Róma-ellenes, hanem 
egyenesen vallásellenes irányzatot is képviselnek s érvénye-
sítenek. 

Ujabban Ausztriában, különösen pedig Csehországban 
látunk egy mozgalmat, mely az egyházakat szeretné kitudni 
az iskolákból. Ennek pedig az az oka, hogy főleg azóta, mióta 
Cseh- és Morvaországban a „Los von Roma mozgalom meg-
indult, a r. katholikus klérus valóságos hajtóvadászatot tart a 
felvilágosultabb, a szabadabb szellemű tanítók s tanárok ellen. 
A klérus eszközei a r. kath. katecheták, kik részint tanítványaik 
kikérdezése, részint saját észleleteik alapján azonnal feljelen-
tést tesznek minden olyan tanító ellen, a ki szabadabb szel-
leműnek mutatkozik. A tanügyi és közigazgatási hatóságok 
pedig, melyek a római egyházat s intézményeit, érinthetetlen 
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szentségeknek tartják, mindig a klérus s a katecheták párt-
ján állanak. 

íme egy eset. Egy cseh festő, a Párisban élő Kupka, 
festményeiben különösen az emberi gyarlóságokat ostorozza 
a legszívesebben. A tekintélyeknek nem nagy barátja, éppen 
azért a tekintélyek s ezeknek használatos eszközei igen kemény 
kritikusra találnak benne. A belga választójogról, a pénzről és 
háborúról s a vallásokról készített cyklusai kegyetlen szatiri-
kus éllel metszenek bele azok érzékenységébe, kik az itt fel-
sorolt eszközökre alapítják tekintélyüket. Nos, ezekből a fest-
ményekből több felvilágosultabb gondolkozó a morvaországi 
Pros8nitzban kiállítást rendezett. A kiállítás katalógusát Juda, 
egy reáliskolai tanár állította össze s látta el bevezetéssel. 
Természetesen ez a bevezetés Kupkát és felfogását egyaránt 
dicsőitette. Azonkívül előadást is tartott Kupkának a valláso-
kat ábrázoló cyklusáról, mely előadásban kifejezetten osztja 
Kupka felfogását, t. i. hogy a hivatalos vallások s ezek intéz-
ményei csak társaságok s nem üdvintézmények. Szerinte egy 
középszerű ötödik osztályos már végzett a vallással s ennek 
daczára az emberek képmutatása és az intézményekben bent-
ülők önzése fentartja, sőt esetleg dicsőíti azokat. Úgy látja 
Juda, hogy Kupka nagy élismerést érdemel azért, a miért a 
képmutatásról lerántja a leplet s arra kíméletlenül reámutat. 

Juda előadását & írását nem hagyta szó nélkül a pap-
ság. A helybeli plebánus nyilvánosan felhívta, hogy állításait 
vonja vissza s a kegyeletes érzelmeiben sértett hithű katho-
likusokat kövesse meg. Beavatkozott a tanfelügyelő is, sőt az 
ügyet interpelláczió alakjában a tartományi gyűlés elé vitték. 
S az eredmény ?! Judát büntetésből elhelyezték. Kegyelemből 
hagyták csak meg állásában. Erre Juda reformátussá lett s 
példáját Prossnitzban mintegy hatvan ember követte. 

Csak most következik igazán az előljelzett katecheta-
affaire. Ugyanis egy másik tanárt, névszerint Masarykot, fel-
szólították tanítványai, hogy a Juda-esetről egy gyűlésen nyi-
latkozzék. És Masaryk ezt meg is tette. De mivel nézete a 
vallások értéke felől lényegesen más volt, mint a Judáé, azért 
csak elvileg tárgyalta nem is annyira a vallás kérdését, mint 
Juda ügyét. Véleményének gerincze az, hogy mindaddig, míg 
a r. katholikus vallásoktatás nemcsak hogy kötelező az iskolák-
ban, hanem a katechetákat fel is jogosítják, hogy a tanárok 
szelleme felett felügyeletet gyakoroljanak: addig a tanárok 
kénytelenek őszinteség hiányában szenvedni s tanítványaikat 
is képmutatásra nevelni. Reámutat arra, hogy a róm. egyház 
által képviselt világnézet és a mai tudományos világnézet 
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között nagy az ellentét. Ezt észre kell venniök az ifjaknak 
is. így lelkökben meghasonlás támad. A katecheták nem tud-
nak, de nem is akarnak e meghasonlásba kellő világosságot 
vetni. A többi tanárok pedig félvén a denuncziálástól, szintén 
magukra hagyják őket. Ennek az állapotnak aztán az ifjúság, 
a jövő nemzedék adja meg az árát. A bajon csak úgy lehet 
segíteni, ha a vallástanítást teljesen kizárják az iskolából. 

Masaryk eme fejtegetései a jelenlevő kormánybiztosnak 
nem tetszettek. Fel is jelentette, hamisan színezve a tényál-
lást, az előadást tartó tanárt. Az államügyész magáévá tette 
a vádat s bár Masaryk a vallásról mindig mint az élet leg-
főbb javáról nyilatkozott, hatalmas papi befolyás közbenjárá-
sára, vallásháborít ásért elitéltetett. És ez nem elég. A tarto-
mány 308 katechetája becsületsértés miatt külön-külön vádat 
emelt ellene, abban a reményben, hogy így a már egyszer 
élitélt Masarykot majd 308-szoros perköltséggel anyagilag is 
tönkre fogják tenni. 

íme ilyen esetek fordulhatnak elő, a melyek — ha rend-
szeresek — tagadhatatlanul indokolttá teszik azok törekvését, 
a kik a vallásoktatást az iskolákból ki akarják zárni. Persze 
ez csak az állami iskolákban fest így. A felekezet, ha maga 
állítja össze tanerőit, akár a fizikát és históriát is „kateche-
ták" által taníttathatja. 

Ma még nem tudjuk, hogy az Apponyi aera által beve-
zetett klerikáUs tendencziák nálunk minő gyümölcsöket fog-
nak teremni. De ha a középiskolai oktatásügy felügyelői s 
ellenőrzői barátok és katecheták lesznek és mindig inkább az 
ismert római recept szerint dolgoznak: akkor félünk attól, 

- hogy minekünk magunknak is az oktatásügy államosítása s a 
vallásoktatás eliminálása mellett kell állást foglalnunk. 

Hanem, ha a felekezeti visszaéléseket visszataszítóknak 
s veszedelmeseknek kell is tartanunk, nem hunyhatunk szemet 
az állami visszaélések előtt sem. 

Az ilyeneknek legszembeszökőbb példáját Németország 
lengyel tartományaiban látjuk, hol az állami egység és köz-
érdek ürügye alatt, az állam a maga iskoláiban még a vallás-
oktatásra is reá teszi a kezét és kötelezővé tette a német 
nyelvet még a vallásoktatásban is, még az elemi iskola első 
osztályaiban is, hol a gyermekek még a megfelelő nyelvisme-
rettel nem is rendelkezhetnek. 

Németországban a népoktatás, sőt az egész közoktatás-
ügy, a kulturharcz óta állami feladat. De az állami iskolák-
ban van kötelező felekezeti vallásoktatás is. A hitoktatók a 
népiskolákban többnyire a tanítók, kik a növendékek feleke-
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zeti arányához képest a felekezethez tartozó s vallástanítási 
képesítettséggel bíró egyének közül neveztetnek ki. A feleke-
zeti hatóságoknak tág felügyeleti joguk van a vallásoktatásra. 
Általában nem lehet panasz a miatt, hogy például Poroszország 
ne fordítana nagy gondot a jövő úemzedék vallásos szellem-
ben való nevelésére. Csakhogy, mint láttuk, azt is politikai 
szellemben kezeli. Kérlelhetetlen szigorral germanizál s nála 
a vallás is csak arra való, hogy a „Reich" egységét és hatal-
mát előmozdítsa. Nemcsak, hanem a vallásoktatásról egyene-
sen éppen azért gondoskodik maga az állam, 'hogy ez az 
oktatás az államnak, mint olyannak érdekeit szolgálja. Akár 
csak nálunk volt az abszolutizmus korában, mikor a vallástani 
órákon az állami katechizmus szerint azt is meg kellett tani-
tani, hogy az adófizetés Isten iránt való kötelesség ós a ható-
ságoknak nem engedelmeskedni: Isten parancsolatainak meg-
sértése stb. 

Az a sztrájk, mely a jelen tanév elején, a mult esztendő 
október havában a lengyel terület iskoláiban, főleg Posenben, 
kitört s melynek szításában kétségtelenül a lengyel kath. pap-
ság jár elől, bizonyára nem nélkülözi a politikai vezető motí-
vumokat. De az is bizonyos, hogy tisztán csak reakczió a 
porosz állam hasonmódú politikai akcziójára. Mert bizony min-
den patriotizmusunk és minden, a nemzetiségek részéről jövő 
szorongattatásunk daczára is — éppen protestáns elveink 
alapján — nemcsak meg kell engednünk^ sőt követelnünk 
kell mindenki számára a jogot, hogy Istenével a maga nyel-
vén beszélhessen, lelke üdvösségét, hitét, vallását tárgyazó 
fogalmait a maga nyelvének szókincse segélyével, tehát ön-
tudatosan szerezhesse meg s legalább ebben a kérdésben 
mentes legyen az „állameszme" mindent felfaló Molochjának 
zaklatásaitól. 

Semmi esetre sem rokonszenvezünk azzal a módszerrel, 
melyet a lengyel kath. papság és párt az iskolás gyermekek 
sztrájkjában talált fel az anyanyelv védelmére, de teljes mér-
tékben meg tudjuk érteni. És bármint gondolkozzanak mások 
és sokan is e kérdésről: az ilyen állami közoktatás s a val-
lástanításról történő ilyen áŰami gondoskodás, felfogásom 
szerint, nemcsak hogy nem kívánatos, hanem egyenesen lel-
kiismereti zsarnokság. 

A közoktatásügy körüli harczoknak az eddigiektől lénye-
gesen eltérő jellegök van Angliában. Nem hiába tér el az 
angol jellem is a kontinens nemzeteinek jellemétől. Ott alig 
emelkedik hang a mellett, hogy a vallásoktatást ki kell rekesz-
teni az iskolából. Legfelebb a felekezetnélküliek vélekednek 
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úgy, csakhogy az ilyenek száma csekély. Az angol ember, 
még a felekezetnélktlli is, vallásos és pedig az óriási nagy 
többség erősen felekezetiesen vallásos. Éppen ez az angol 
iskolaviszálynak is az oka. 

Felekezeti vallásos oktatást Angliában csakis a feleke-
zeti alapítású és a felekezetek által, eredetileg kizáróan, később 
túlnyomóan önerőből fentartott iskolák nyújtottak. A XIX. 
század elején keletkeztek csak olyan iskolák, melyek nem 
bírtak felekezeti jelleggel, hanem egyes társulatok tartották 
fenn azokat. De vallástanítás ezekben is volt, csakhogy nem 
felekezeti. Ez abban állott, hogy bibliát olvastak s magyaráz-
tak. Megismertették s megértették a keresztyén hit alapigaz-
ságait. Azonban szigorúan kerültek minden felekezeti dogmát, 
ilyen dogmatikus magyarázatot. Az úgynevezett British and 
Foreign School Society által alkotott emez iskolák képezték 
a későbbi állami, illetőleg községi iskolák típusát a vallás-
tanítási eljárásban. 

A mióta az állam törvényhozási intézkedéseket tett (1870), 
hogy az iskolahiány elenyésztetése czéljából a községek köte-
lesek iskolaszékeket szervezni s viszont az iskolaszékek jogo-
sítva vannak iskolai községi pótadót kivetni: a felekezetektől 
független ú. n. undenominational iskolák száma szépen meg-
szaporodott ugyan, de a felekezeti, a denominational iskolák 
számát még sem érte el. A községi pótadóból kellő színvo-
nalra emelkedve azonban, a felekezeti iskolákat berendezés 
és más ilyen, az anyagi erőtől függő kérdésekben ugyancsak 
felülmúlták. A felekezeti iskolák versenyképessége megkívánta, 
hogy ők is részesüljenek valami segélyben s ezt' a segélyt az 
1902. évi törvény számukra meg is adta. 

És itt kezdődik tulajdonképpen az iskolaviszály. A segély 
a községi pótadóból kerül ki, a melyhez tehát minden fele-
kezetbelinek hozzá kell járulni. Az angol ember pedig, ki a 
maga vallásos meggyőződéséhez komolyan ragaszkodik, úgy 
találja, hogy jogtalanság tőle adót szedni abból a czélból, 
hogy más vallásfelekezeti oktatás annál inkább virágozzék. 
És erre a czélra nem hajlandó fizetni, a minthogy igen sokan 
egyenesen meg is tagadták az adófizetést és készek voltak a 
tettökért börtönbüntetést is elviselni. 

Ily körülmények között szükségessé vált az egész köz-
oktatásügy reorganizácziója. Ez újjá szervezési munka a fele-
kezeti iskolákat teljesen alá veti az államilag szervezett iskolai 
hatóságoknak és ennek fejében a segélyeket továbbra is biz-
tosítja. Az előbb említett felekezeti érzékenység megszüntetése 
okából az iskolákban általában a vallásoktatást felekezeten kívüli 
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bibliai s erkölcstani vallásoktatássá kívánják tenni, azonban 
módot nyújtanak arra, hogy ha a szülők bizonyos hányada 
kívánja, gyermekeik felekezeti vallásoktatásban is részesül-
jenek. 

A mindenfelől feltornyosuló nehézségek körültekintő szer-
vezésre ösztönzik a kormányt és megfontolttá teszik a parla-
mentet. De bár mint alakuljanak is a dolgok, odáig aligha 
fognak jutni emberileg belátható időn belől, hogy Angliában 
a vallásoktatást kirekeszszék az iskolából, vagy hogy komo-
lyan szóba jöhessen ott az, a mit a mi felületes napilapjaink 
távirataikban, ujjakból szopva világgá röpítettek: az egyház 
és állam szétválasztása. 

A felekezetek erőinek elégtelensége éppen oly mérték-
ben szokta előmozdítani az iskolák államosítását, mint a fele-
kezeti torzsalkodás. Ez még hagyján, ha ez az államosítás 
nem zárja ki az iskolából a vallástanítást. De szomorú dolog 
volna, ha egy és ugyanazon felekezet konzervatívabb és sza-
badelvűbb irányának harcza azt okozná, hogy az állam a 
viszály megszüntetése végett egyszerűen kihagyja az iskolából 
a vaüástanitá8t. Ez az utóbbi eset fenyeget most Brémában. 

Brémában már évekkel ezelőtt némely körök heves 
támadást intéztek a vallástanítás ellen s követelték, hogy az 
töröltessék. Az iskolai hatóság azonban megakadályozta a tá-
madások sikerét s a vallástanítás fentartása mellett foglalt 
állást, úgy a gyermekek órkölcsi nevelése, mint a sikeresebb 
tanítás érdekében. De a támadások folytán mégis szükséges-
nek találta, hogy a vallástanítási tanterv revízió alá vétessék 
s korszerűleg átdolgoztassék. 

A revízió munkáját egy szakemberekből álló bizottság vette 
kézbe. Azonban kívülről csakhamar jöttek a jó tanácsok. 
Előbb a brémai „ Pro testanten verein" adott ki egy memoran-
dumot, majd erre az „Evangelischer Verein" egy másikat. Az 
első ú. n. modern szellemben van tartva, a második a posi-
tivek munkája. Igy elképzelhetjük, hogy némely pontokon igen 
éles ellentétben állanak egymással. Még nem tudjuk, hogy 
mi lesz úgy a revízió, mint az emlékiratok sorsa, de igazán 
szomorú lenne, ha a tanterv átnéző bizottság arra az ered-
ményre jutna, hogy a felekezet kebelében levő benső ellentét 
kiegyenlítése érdekében legjobb lesz a vallástanítást jövőre 
teljesen átengedni a felekezetnek. 

A felsorolt néhány példával csak azt kívántuk illusztrálni, 
hogy tényleg az újabb korban éppen a közoktatásügy a leg-
élesebb ütközőpont állam és egyház között. Bégebben a házas-
sági jog, ma az oktatás és nevelés ügye idéz fel viszályokat. 
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Láthatjuk a fenti példákból, hogy az összeütközés sok min-
denféle forrásból fakadhat. Rendszerint az egyház, a gyengébb 
fél húzza a rövidebbet. Azért bármennyire kívánatosnak tart-
juk is mai helyzetünk fentartását, bármennyire ragaszkodunk 
is a mi „veteményes kertijeinkhez, „melyek mindenestől fogva 
az egyház testéhez tartoznak" és bármennyire ugyan ilyen 
politikát kövessen is a jelenlegi kormány: annyi bizonyos, 
hogy elbizakodnunk nem lehet, mert jöhet idő és pedig köny-
nyen és hamar, a mikor változást erőszakolnak reánk, vagy 
pedig mi fogjuk kívánatosnak találni a változást. 

P-f. 




