
A vallástanítás története. 
Irta: Benczédi Pál. 

(Folytatás.) 

Az újkori bölcselet hatása a nevelésügyre és a vallástanításra. 
Verulami Bacon. 

A renaissance és humanizmus s ezekkel egy időben a 
reformáció valóságos for radalmat jelentenek a középkori 
egyháziassággal és egyházi műveltséggel szemben. Azon-
ban hogyha az ember és emberiség hivatását nézzük, ha 
a vnagy világ számtalan jelenségeit vizsgáljuk, azt taoasz-
juk, hogy !a reformáció korabel i mozgalmak alapján ke-
letkezett nevelési rendszer is rendkívül szük'körű, nagyon 
egyoldalú ;s hogy a reformáció egyháza visszasülyedett az 
azelőtt kárhoztatott betüimádásba, ami ellen magában az 
egyházban is visszahatás t ámadt a pietizmusban, amint 
föinnebb láttuk. A középfokú nevelés terén a Sturm rend-
szerét fogadták el, mely rendszernek minden érdeme elis-
merése mellett is lehetetlen n e m látni egyoldalúságát. Igaza 
Van Browningnak, midőn úgy jellemzi a Sturm rendszerét, 
hogy az csupa szótanúlmány. A tanúlóif jóságnak az iskolá-
b a n jglörög és latin nyelvvel, görög és latin verseléssel kel-
lett idejük legnagyobb részét eltölteniök1, ami mindenre 
alkalmas volt, csak éppen a r r a nem, hogy önálló gondol-
kozású, az élet változó körülményei között helyüket meg-
álló egyéneket neveljen. Szinte erre is el lehetne mondani 
Mefisztófelesznek jellemző gúnyját , midőn az észnek spa-
nyol-csizhiába (való szorításáról beszél. 

, A [kornak1 ezen általános jellemvonása ellen i rányúi 
az új-kor küszöbén álló filozófusnak, Verulami Bacon 
Ferencnek bölcseleté. Bacon szakított a régi deduktív 
módszerrel, amelv az e lőre ia'aznak föltételezett elvnek 
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valódi voltát bizonyítgatta a Met'isztok többé, vagy ke-
vésbé szellemes mod szenével s helyébe az indukciót vezette 
be az igazság megismerése módszeréül. így Bacon nem 
a in ár [megtalált, vagy a megtalálni vélt igazságot bizonyít-
gatja, hanem igyekszik az igazságot az egyes jelenségek-
ből megalkotni. Bacon filozófiája tapasztalati alapon áll. 
Hogv megtalálhassa az igazságot, azért mellőz, sőt szíve-
sen lerombol minden előítéletet, minden bálványt (idol). 
A »Novum iorgiannm« című művében azt mondja, hogy 
a bálványok (idol) é,s hamis ismeretek állanak az emberi 
értelem előtt. Ezeket el ikell lávojlítiani, ha 'az igazság 
rendszerét akarjuk megismerni. El kell tüntetni a törzs, a 
barlang, a fórum és színtér bálványait, hogy tisztán lát-
hassunk. Tévedés azt hinni — így szól Bacon — hogy 
érzékeink csalhatatlan mértékei a világnak. Az érzéki ész-
revételek és az értelem megnyit vánúlása az emberi termé-
szetnek megnyilvánulásai és nem a mindensegnek való 
képei. Az emberi értelein a teremtett tárgyakból kiömlő 
sugarakat fogja fiöl, mint egy görbe tükör, amely a maga 
tulajdonságait összevegyíti a visszavert tárggyal s így ha-
mis alakot és színt ad n e k i . . . A tudomány nem más, mint 
az igazság személyesítése, mert a létnek igazsága s a tu-
dománynak igaza ugyanegy, a különbség csak annyi, ami 
a valódi és visszavert súgár közt van«.31 Ezzel létrákja 
alapját az ismeret-elméletnek s felnyitja az emberek1 .sze-
meit minden téren, megkezdődik a vizsgálódás még a teo-
loglai tudományok terén is. Ez nagyon fontos, mert Ba-
con iaz, aki a filozófiát fölszabadítja a teológia gondnok-
sága alól. , r 

i Magában a teológiai tudományokban Bacon nem al-
kotott semmi maradandót, elfogadta egyszerűen a hagyo-
mányos tanokat, hiszen diplomata volt, hanem az m á r 
fontos, hogy ő nemcsak a kijelentés alapján, hanem más 
úton ás el tudott jutni az Isten fogalmához. »A felületes 
természettudomány elvezet Istentől, az alapos tudás pe-
dig hozzá vezet.« , 

30 Lord Bacon, his Philosophy and its influence upon Education. Bernard : 
English Pedagogy 85. 1. 
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i Bacon a tudományoknak1 csaknem minden ágával fog-
lalkozott s így foglalkozott a neveléssel is. Azonban reánk 
nézve nem alntnyira az ő nevelési elvei, mint a neveléstu-
dományra tett hatása fontos, mert vele hatalmas áramlat 
indúl meg, mely hat a neveléstudományra és hat a szo-
rosabb értelemben Vett vallásos nevelésre, a vallástaní-
tásra lis. Bacon filozófiája rávezette a pedagógusokat arra, 
hogy az emberi természettel bővebben foglalkozzanak1 s 
ígly megalkotta az úgynevezett természetes rendszert. Ezen 
a [téren nevezetes az alngol Locke Jánjos, a francia Rous-
seau s az úgynevezett gyermekbarátok (Basedow, ;Salzu  

man slb.) 'működése. ( 

Locke János. 
[ Locke János (1632—1704.) működését nem nevezik 

kimerítőnek ia tudományos pedagógia terén, de azok la 
nagy részben még ma is helyes alapelvek, melyéket »Some 
thoughts ion Educations című művében ad, föltétlenül 
megkívánják, hogy bővebben foglalkozzunk vele. Locke 
'némcsak a gyermek szellemével s a fölállított iskolai tár-
gyakkal foglalkozik, hanem foglalkozik azzal is, aki nem 
hagyható számi Hason kivűl, a nevelendővel és a nevelővel. 
A' Uevelőre nézve is meg1 van a maga nézeté, de sokkal in-
kább a gyermekikéi foglalkozik. A nevelőtől nem azt várja, 
hogy, a tudományok nagy tömegével rendelkezzék, ha-
nem ügyességet, találékonyságot tételez föl nála. Locke 
orvosnak [készült is talán ennek tulajdonítható, hogy oly 
részletesen [körülírja a gyermeki testi nevelését. Leírja, mi-
lyen ruházatban jár jon, hogy edze erejét az idő viszony-
tagságaival (szemben s azt akarja, hogy a gyermek erköl-
csileg' is oly erős legyen, mint testben. » Megfelelő gonkl 
fordítandó arra, hogy erős és élénk legyen ;a gyermek, 
hogy engedelmeskiedhessék és végrehajthassa az ész pa-
rancsait; az a legfőbb feladat, hogy kedélye oly tiszta le-
gyen, hogy minden cselekedete méltó 'legyen az észszerű 
lény kiválóságához és méltóságához. (25. §.) Éppen úgy, 
mint a testnek erejét a nehéz munka növeli, növeli a lélek 
erejét is. Az erénynek és bűnnek főelve, forrása a r r a he-
lyezendő, liogy az ember tudja megtagadni magát kívánsá-
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gaival szemben, nyomja el hajlandóságait, szenvedélyeit 
s kövesse tisztán jazftt, (amit |azi ész diktál nelkii, ínéig ha vágyai 
másfelé [ösztökélik is. (27. §.) A józan ész az, ame'ly, meg-
mond j a az embernek, mit lkéll cselekedni, ezt hirdet i 
Locke. Meg van győződve, hogy a nevelés az embert egé-
szein jóvá (teheti, mert hiszen ő a lelket fabula rasanák, 
üres lapnak nézi s így ha el is ismeri az örökölt haj lamok 
befolyásoló hatalmát, azért azt tartja, hogy a megszokás,, 
a környezet egészen átalakítja az embert. Locke a nyil-
vános iskolát az erkölcsi neveilés szempontjából károsnak 
tart ja, [ami egyik jele annak, hogy Locke nem az általános 
népnevelés, hanem inkább a főúrak gyermekeinek neve-
lését tart ja szem előtt. Nem szaktudósokat, hanem étén k, 
a természet és az lész törvényei szerint élni tudó embcr 
rékeL akar nevelni. 

Locke igen sóik hasznos utasítást ad a tanítás mene-
tére nézve. Hanglsúlyózza, hogy a tudományt nem bottal 
kell a gyermek fejébei verni, a tudományok iránt való ér-
deklődést kell fölébreszteni. Azonban ezen, különben ta-
núiságos utasítások tárgyalását mellőzzük, csupán magára 
a Vallástanításra vonatkozó elveivel foglalkozunk. 

, Locke azt .mondja, minden embernek, akármilyen 
származású, magát mások előtt értékessé és szeretetre mél-
tóvá kell tennie, mert enétkül boldog nem lehet. Ezért 
korán lelkébe kell vésnie az Istent, mint mindenek aty-
ját, akitől minden jót nyerünk, aki szeret minket és gon-
doskodik! rólunk s a legfőbb lény iránt való szeretetet 
kell fölébreszteni. »Ez azonban éppen elegendő kezdet nek, 
mert ha;túlságba megyünk a Végtelen lény tulajdonságai-
nak magyarázataival, a gyermeknek feje megtelik hamis 
eszmékkel vagy pedig meg nem értett, zavaros fogalmat 
táplál belőle. .Mondjunk csak annyit neki alkalomszerűen, 
hogy Isten teremtett és tart fenn mindent, hall és lát min-
dent és jót tesz azokkal, akik szeretik, és engedelmes-
kednek neki. Azt hiszem, jobb volna, hogyha az embe-
rek 'megállanának az Isten ezen eszméjénél, ahelyett, hogy 
túlsókat kíváncsiskodnának tudósokkal arról a lényről, 
akiről mindenkinek el kell ismernie, hogy felfoghatatlan, 
inert akik :még nem tudnak különbséget tenni a rnegis-

Kercíztény Magvető 1915. 14 
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merhető és megismerhetetlen között, igen könnyen a ba-
bona vagy az átheizmus karjai közé dobják magukat, Is-
tent Vagy magukhoz hasonlónak gondolják (mert mjáist 
nem trndnak elképzelni), Vaigy pedig nem bíznak ben net 
Hajlandó Vagyok azt gondolni, hogyha vigyázunk arra, 
hog)r a gyermek reggeli istentiszteleteken részt Vegyen és 
értelmi képességeihez szökött imákat hallgathasson, sok-
kal többet használ ez nekik, mintha figyelmüket |Szét> 
szórjuk ia íiölfoghatatlan lény i ránt való tauulmányozás-
ban. (129. és 130. §.) 

Az Isten helyes ismeretével kapcsolatosan Locke igen 
hasznos utasítást ad a rossz szellemek, a mumusiok ellen 
való védekezésről. A gyermeket különösen a szolgák bi-
zonyos 'félelmetes manókkal, vagy más ilyen képzelt (léi-
nyeklkel szokták ijesztgetni, ami nagyon rossz, mert la 
gyermeki lélek {különösen sötétben féli s fantáziája igen sok 
hamis képpel lelik meg, ami a gyávasáig; érzelmét táplálja. 
Hogy az |ilye]n meggondolatlan ijesztgetéseknek mily hatása 
Van, azt egy példával mutatja be Locke. E példa szerint 
egy helységben volt egy őrült, akit a gyermekek folyton 
gyötörteik, bosszantották. Az őrült egy alkalommal kardot 
szerez és azzal indúl az őt bosszantó gyermekek utáni 
A gyermek tel jes erejéből szalad hazafele s midőn hazaér), 
egyenesen az ajtóhoz rohan, honnan visszanézve magá-
hoz: közel lát ja üldözőjét. Még! Van annyi ideje, hogy az 
ajtót kinyitja, (beugorjon a reá ja mért ütés elől és az ajtóit 
maga után bezárja, de az esetet nem felejtette el soha. Még 
férfikoráiban is mindig visszaérni ékezett az ajtó küsziö<-
béről, valahányszor iátlépte azt és az őrült ember képe 
eszébe jutott. í g y V a g y u n k a gyermeki lélekbe korán biet-
burjánzott értelmetlen, rémítgető babonás mondásokkal, 
melyek ellen úgy lehet védekezni, hogyha V i g y á z u n k 1 (a 
gyermekeikre, hogy n e halljanak ilyent s ha mégis hallot-
tak V o l n a , akikor helyes neveléssel el kell oszlatni az ily 
balhitet, aminek emléke ügy is megmarad a lélekben, 
mint a fenyegető őrült embernek' képe. , 

, Locke la nöVendélkl részére a jánl ja az úr i imának, a 
hiszekegynek' és a tizparancsolatnak tanítását, de nem 
könyVböl, hanem a tanító előlmondása után. A bibliaol-
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vasásra nézve pedig: kikel az akkori iskolában szokásos 
módszer ellen, hogy <olVas:ni a bibliából tanuljanak, mert 
az sem az olvasni tudást, sem pedig a vallásos érzést nem 
tökéletesíti. Lodkenak erre vonatkozóan az a helyes |ál-
láspontja, hogy -mindig a gyermek 'képességeihez kell 
mérni a tárgyat. »Minő öröm, vagy bátorítás lehet abban, 
ha a gyermek a szeínt!kö!nyV azon részét olvassa, amelye-
ket nem ért? És mily kévéssé érthetik meg1 a gyermekeik 
Mózes törvényeit, Salamon énekeit, a próféták1 írásait ,az 
ó-szövetségben, az apostoli leveleket s a jelenések! köny-
vét az új-sziövetségben! Az evangéliumok és az apostoloki 
cselekedeteinek történetei sokkal könnyebbek, de mégis a 
gyermek értelméhez ;alkla'linatlanok. Elismerem, hogy a 
vallás alapelvei ;innen és az írás szavaiból ismerhetők meg), 
de a igyermekneík nem tanítható más, csak ami képességér 
hez iés ismeretkör éhez illik,'.« Oly megjegyzések ezek ;is, 
amelyek az újabb pedagógiának elismert elvei lettek. 
Locke helyteleníti ,azt is, hogy a bibliát az olvasni tanúlás 
kedvéért végiig olvassák. A könnyebb elbeszéléseknek meg-
tanulását ajánlja, de nem a biblia szövegéből, hanem a 
tanító előlmondása kután. 

Ezekben vannak1 lefektetve Locke Jánosnak az 'általá-
nos pedagógiára és a vallástanításra vonatkozó nézetei. 
Ő iskolát nem alapított, mint Spe.ner és Francke, de azért 
elméletei nagy hatással voltak az általános nevelésügyre 
s nem hagyta érintetlenül a vallástanítás kérdését (sem, 
ő az első Augusztinus után, aki a bibliai történeteknek 
tanítását hangsúlyozza s mely elmélet csak a legújabb 
időben ijötl gyakorlatba. , 

Az a mozgaloím pedig, melyet Angliában deizmus-
nak neveznek ,s mely Európa többi országaiban is tért 
hódított, az általános szellemi felvilágosodást vonta ma-
gára mindenütt s így a teológiára s a vallásra is jóté-
kony hatással volt, 

Rousseau és a filántropisták. 

á r Locke (említi, hogy a korában levő iskolázás nem 
az életnek, hanem az iskolának nevelt (non vitae sed 
scholae discimns), minek folytán igyekezett az isko-
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lát a világgal, az élelttel öisíszhaiigba hozni. Rousseau 
(1712—1758.) ennél ji,s tovább megy. Ő egészen a termé-
szetnek, ia természet kebelén nevel a természletbeii :1avő 
hamisíthatlan erővel. Locke nevelési elméletei a főúri em-
ber nevelésére vonatkoznak'. Rousseau Emilje apátlan; 
anyátlan járva (S így semmiféle társadalmi osztályba n e m 
tartozik. Die hack! lássuk a Rousseau-féle valóban ter-
mészetes nevelés fő elveit s ezek között a va'llástanításra 
vonatkozó gondolatait. >. j 

Rousseau «Emil» című._ korában a világirodalomban 
párat lan hatást elért művében fejti ki nevelési elveit. Mű-
vét azzal kezdi: »Minden jó, ami az anyatermészet műhe-
lyéből kikerül; minden eilfajúl az ember kezei közötk,' 
ez |az elv vonúl végig »a természet ez eVangéliumáin«, amint 
Goethe nevezi e magával ragadó művet. A rosszat az em-
ber, ia társadalom teremti, míg a természet válóban jól 
Éppen ezért mindent helyesel, ami a természettel megl-
egyezik és mindent elvet, ami annák ellentmond. A gyer-
hieket már csecsemő korában nevelés alá fogja. Ezzel 
kezdődik nevelési elméletének első foka. A •gyermeklet 
csak az >anya táplálhatja, minden pólya, minden szoros 
ruha elvetendő, hogy a gyermek szabadon fejlődhess 
sék. A gyermeknek csak természetes vágyai elégíten-
dők ki, mindaz, ami csak szeszély, figyelmen kívül ha-* 
gyandó. Ezzel Rousseau az erkölcsi nevelés alapját 
akar ja megvetni. Az erkölcsiség szempontjából a tulajdon 
eszméjét kell megismertetni vele. Ez a nevelési elméletnek! 
második stádiuma. Erre az időre tart ja fenn Rousseau az) 
érzékek (ápolását. Könyveket nem alkalmaz, de taní t ja 
a mérést, rajzolást, geometriát, beszélést és éneklést. 112 
évig még nem is ismerte a gyermek a könyvet, most meg-
tanúl irni, olvasni, de most sem tömi betűvel a fejét. 15 
éveis korán túl tanul meg csak idegen nyelvet, akkor is 
külföldre megy útazni s ott szintén természetes úton ta-
núi ja meg azt. Tanulás közben mindenre magának Emil-
nek kell rájönnie. A földrajzot úgy tanul ja meg, hogy 
erdőn eltévedve, kénytelen ebéd idejére megtalálni a vá-
rost. Minden tanulása tapasztalati s így alapos és mara-
dandó. Rousseau rendkívül sokat ad a test egészséges, 
edzett és élénk voltára. 
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Vallás tanításra vonatkozó elvei is éppen ily óvatosak^ 
körültekintők. Semmit sem akar úgy tanítani, hogy ja 
növendék meg n e értse. Már pedig Isten, örökkévalóság, 
Végtelenség oly fogalmak, melyeket nem minden felnőtt ért 
meg, die a gyermektől még föltételezni is képtelenség. Hogy 
oly sok ember van, aki nagyhangú véleményt mond oly 
dolgokról, melyleikhez nem ért, annak1 okát Rousseau iabL 

ban találja, hogy könyveikből oly fogalmakkal tömik 
meg fejüket, {melyeket nem értettek meg. Mivel a gyer-
mek nem [értheti meg, nem foghatja föl helyesen Istent, 
azért Istenről (helytelen, babonás felfogása marad egész 
életében »Inkább [ne legyenek semmi fogalmaik az Is-
tenről, mintsem |liealázók, csodaszernek1, sértők és hozzá 
nem [értők. iNem oly nagy baj, ha Istent sehogy sem is-
mer jük , mintha félreismerjük^, így gondolkozik Rous-
seau. Az ejglész va 11ástanításnak azi ő idejében meglevő 
anyaglát, tartalmát, módszerét elveti. Kiragad az egyház 
tanaiból egy tételt: »Isteuben hinnünk kell, hogy üdvözül-
jünk^ E Léteit boncolja s ar ra az eredményre jut, hogy 
ha (rosszá! fogjuk föl e téte'lt, a legvérengzőbb türelmet-
lenségre Vezethet. S hojgyha csak ezen mondatnak tér-
telmetlen ismétlésétől füg(g a menyországba való jutás, 
akkor |azt hiszi, a szarkák és a kajd ácsok is éppen úgy a 
menyországba juthatnak, mint a jó gyermekek. 

Jellemző a Rousseau modern korba beillő széles 
látkörére nézve, hogy a vallást nem felekezeti szempont-
ból (akarja tanítani. Mert hiszen a felekezet iesség' iszűk 
ál láspontján !az egyik vallás iránt való rajongás lattóíl 
függ, hogy valamely gyermek ho'l látott napvilágot. Ha 
egy párisi gyermeket Konstantinápolyija, vagy pedig egy 
konstantinápolyi gyermeket Párisba vinnének, mindkettő 
megtudná, hogy mások mit tartanak az ő egyedül üdvör 
zítő [vallásáról. Tehát egyik vallás iránt való fanatikus 
szeretet, a másik Vallás iránt való fanatikus gyűlölet attó|l 
a Véletlen körülménytől függ, hogy valaki hol látott nap-
világot. »A természet ez evangeliumában« nyoma sincsen 
a szükklörű feel fogásnak, hanem Rousseau éppen azt 
akar ja , hogy az ő neveltje szívében általános emberszere-
tet gyökerezzék, hadd legyen részvéttel embertársai szen-
vedései, balsorsa iránt. 
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Most már az a kérdés, hogy mikor tanulja Emil a 
V a l l á s t , ha a így érmékkor naivsága, rövid látása nem jó 
alkalom, isől ,szerinte káros hatású is? »Tizenöt éves ko-
rában még1 jnejm tudta, vájjon van-e lelke és talán 13 éves 
korában is korán V o l t azt megtudnia, mert ha előbb ér-
tesül arról, mint kellene, félő, hogy azt soha meg nem la-
nulandja». Ilyen későre teszi Rousseau ,a vallástanítás 
idejét is hogy attól az önként kínálkozó kifogástól lefegy-
verezzen, amely a gyermek kíváncsiskodásaira vonatko-
zik, m á r jó előre azzal felel, hogy az ő neveltje semmi 
iránt sem érdeklődik, ami iránt nem kell érdeklődnie. így 
aztán mestere vezeti r á az igazi helyes elvek szerint való 
tudásra. így aztán a nem sokat, de természetes úton ta-
nult Emilből testben és lélekben erős ember, tiszta Ítélőké-
pességgel bíró lény lesz. 

Rousseau tanításainak rendkívül nagy hatásáról vi-
tatkozni fölösleges. Ezek! az elviek nagyban hozzájárultak 
az Európát megrázó francia forradalom kitöréséhez. Vi-
szont a műre vonatkozó kifogások is oly általánosan is-
mertek, hogy azokkal sem érdemes sokat bíbelődni. Brow-
ning Oszkár mondja «NeVeléstörténetében», hogy az, amit 
Rousseau természetnek nevez, nem is létezett soha. Min-
dent a természettől vár és mégis — ezt Kiss Áron jegyzi 
meg — a színfalak mögött ott áll a rendező, aki igazgatja 
Emil testi és szellemi fejlődésének útját. Rousseau niagy 
tévedése, hogy az embert, amint a világra jön, amint ai 
természet kebeléből kikerül (ipsissinía verba), valami ú j 
lénynek tekinti, .akinek semmi összeköttetése sincsen élőbb-
ről. Locke is a lellkiet sima lapnak gondolja, de még sem 
tagadja meg az örökölt hajlamokat. Rousseau tagadja 
a [történelmi hatalmak 'léteiét, amit pedig! megtagadni nem 
lehet, mert (az embernek oly Vele született hajlamai van-
nak, amelyekkel a nevelésnek számolnia kell. Azt jsem 
'tudjuk aláírni, hogy a vallást csak a 18 éves korban 
kezdjük tanítani, mer t azon az alapon, hogy Istent, vég-
telenséget, lörökkévlalóságot nem tudja a növendék fel-
fogni, arrr a véleményre is juthatnánk, hogy némely em-
bernek még öreg korában is tanítunk vallást. A gyermek 
kis V i l á g á b a n éppen úgy meg v a n a vallásos érzés, m i n t 
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a későbbi korban, sőt a gyermekkor sokkal inkább al-
kalmas a vallásos érzés ápolására, mint a fejlettebb kor. 
Azonban a »természet evangéliumából« kiömlő embersze-
retet, hogy minden gyermekkel külön foglalkozzunk, hogy 
ne csak a tanítandó tárggyal, hanem magából a számítás-
ból ki nem hagyható egyénnel is foglalkozzunk s hogy 
vallásból nemcsak valamely felekezetnek szimbolikus 
könyve tanítandó, hanem tiszta, minden embert lelkére 
ölelő, szeretetet hirdető felvilágosult vallás oly igazságok, 
melyeknek hatása aló'l nem tudunk szabadulni s melyek 
eléggé megokolják' Rousseau gondolatainak hódító nép-
szerűségét. ( 

Rouslsieau elveiből legtöbbet a filántropisták valósí-
tottak meg. Ezekl között első helyen Basedow (Í723— 
1790.) érdemel emiíUéist. Basedowot atyja oly kemény bá-
násmódban részesítette, hogy hazulról megszökött s egy 
holsteini orvos szolgálatába állott, aki felismervén a fiú-
ban levő nagy tehetséget, lehetővé tette tanulását. Miután 
Hamburgban és Lipcsében tanult, a soriöi lovagakadémián 
először a szépműviészetek, utóbb a teologia tanításával 
bízták meg. Ezenlkivűl nagy irodalmi működést fejtett ki 
a filozófia és a pedagógiai tudományok terén s minthogy 
a felvilágosodásnak volt híve, alz orthodokszok erősen tá-
madták, sőt üldözésnek! is volt kitéve. 

Talán gyermekkori szomorú emlékei sugallatára tör-
tént, hogy az általa alapított s »filántropiumnak« nevezett 
intézetben ia tanításnak miden módon való 'könnyítéséire 
törekedett. Ő volt szerzője a mézes-kalács betűknek, azon-
kívül intézetében a tanulást játékkal kötötte egybe. A 
vallástanításban is igyekezett ú j útakon járni . A tanítvá-
nyok szülőihez írott leveti ékből látszik, hogy a vallástaní-
tást a helyiség lelkészére bízta, de a természetes vallás-
ról és erkölcstanról, mint »a bölcsészet legkiválóbb jnén 
szérők, az iskola gondoskodott. 

Basedow nem helyesli a gépies imádkozást, a kény-
szerű áhitatosságot és más orthodoksz módját az értelmet-
len vallástanításnak. , 

Ugyancsak nevezetes filántropista Campe Joakhim 
I1\enrík (1746—1818.), aki először a hittudományok tanul-
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mányozásának (szentelte idejét, de pedagógiai tanúlmá-
nyoklkal is foglalkozott. A Basedow által alapított dessaui 
intézetben laz alapító lemondásával igazgató lesz. Igen 
sok ifjúsági iratot is bocsátott közre. Legnevezetesebb 
ejzek között a Defoe angol író után átdolgozott jé® a ma-
gyarúl is több kiadásban megjelent >>Erkölcskönyvecs-
kéjjei». (Pfallias nagy Lei kon a.) 

S[alZm\ann Kereszteli) Gotthitf (1744—í511.) a l'ilán-
tropisták egyik legjelesebbje, Lelkésznek készült s mint 
ilyet hívta meg Basedow Dessaiiba, azonban helyzetével 
nem volt megelégedve. Ő maga is ú jabb »filantropiní« 
alapított s ez az egyetlen intézet, amely ma is fennáll. Ő is, 
mint a rokonlelkű Campe, hatalmas irodalmi működést 
fejtett ki. Művei közül, melyek az általános pedagógiai 
kérdéseiken kivűl a vallástanítás kérdésével is foglalko-
zik, megemlítendők: Erkölcsi kezdőkönyv, ford. Berzsi 
Mihály. Az okos gyermeknevelés példája, stb. Van, egy 
munkája , amely azzal foglalkozik, hogy miképpen lehet 
legkönnyebben tanítani a vallást. (Dittes: Neveléstörté-
net 206Vl.) 

Az akkor szokásos, értelemmel nem bíró vallástanítás 
ellen hatalmasan kikél. »Nom segíthetek magamon, távol 
kell tartanom a vallástanítástól mindazon eszméket, me-
lyek ismeretünk körén s különösen a gyermeki ismeret 
körén kivűl esnek. Attól tartok, hogy a gyermekek még 
megutálják az egész vallást, ha gyenge értelműket emészt-
hetlen eszmékkel sanyargatjuk. Lelkiismeretére kérdek 
mindenkit, felelhetünk-e arról, ha makacsúl ragaszkodunk 
azon vallástanítási módhoz, melyről saját szemeinkkel 
győződhetünk meg naponként, hogy tehetetlen arra, hogy 
gátat vessen a Vall ástál an ságnak és a véteknek. Azok, ami-
ket a teológusok az iskolában előadnak, többnyire mem 
gyermekeknek s különösen nem 6—10 éves gyermekek-
nek valók. Azon rend, melyben mi a Vallást a gyerme-
kekbe oltani igyekszünk, merően ellenkezik a lélektannal. 
Módszerünk olyan, hogy szükségképpen kellemetlennek 
kell 'lennie a gyermek előtt. Mi kényszerítjük őket, hogy 
mindent, habá r a legnagyobb ellenszenvvel s a legmér-
téktelenebb megerőltetéssel emlékezetükbe véssenek. Mi 
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lesz valószínű eredménye e gyötrelmeknek? Azt hiszik, 
hogy a dogmától függ az embernek erkölcsössége és val-
lásossága.31 Oly komoly aggodalmai vannak' Salzinannak 
a gyermek természetével nem törődő, csupán az előírt tan-
anyagot a gyermek fejébe tömő konfess'zionális vallástaní-
tás ellen, mely aggodalmak jogosultságát tagadni nem le-
het s melyek azóta sokszor ismétlődtek, de sohasem oly 
eredménnyel , mint a minővel kellett volna. 

Uj eszmék hatása Magyarországon. Ratio educationis. 
Láttuk már, hogy a protestantizmus nemcsak az egy-

háznak, hanem a népnevelés gondolatának is megújító ja, 
re formáció ja Volt. Azt tagadni nem lehet, bogy a protes-
tánt izmus is az iskoláikat a maga elvei (szerint rendezte 
be, hogy neki is az volt a célja, hogy a vallási igazságokat 
ter jessze s az egyháznak hű és tántorí that lan tagokat ne-
veljen. Ámde a p ro testál 11 izmus egyúttal az emberi hala-
dásnak is egyik fokozata s alapelveiben benne Volt a sza-
bad Vizsgálódás, az emberi elme eme legdrágább kincse :s 
így nem eg3roldalú embereket nevelt, mint a középkor, 
vagy pedig a jezsuita nevel, hanem az általános művelt-
ségnek állott szolgálatában. A mái szemmel, a mai viszo-
nyok szerint ezekben az iskolákban is találhatunk elég1 hi-
bát, elég kivetni valót, de a múltnak bírálatánál csak ak-
kor lehetünk igazságosak, hogyha az akkori körülmények 
számbavételével b í rá l juk azokat. Ha így tekintünk bele a 
múl t történetébe, lehete(t'len meg nem látnunk, hogy a mai 
iskola őre az egyház volt s így sok tekintetben jog'osúiál-
lán az a sok szemrehányás, amiben egyes pedagógusok' és 
m á s írók részesítik az egyházakat. Legalább is a protes-
táns egyházak e r r e a szemrehányásra nem szolgállak r[á. 
Hanem ha számba vesszük azokat a történeti tényeket,, 
mely szerint a protestáns egyházak már alapításuk alkal-
mával iskolák felállításához fognak s azok érdekében igye-
keznek mindent megtenni, ha látjuk, hogy ezek az isko-
lák is éppen úgy, mint föntartóik, folytonos üldözésnek 
voltak (kitéve, hogy a hatalom mindent megtett az őket 

31 Idézi: Bánhegyi J.: Felekezeti iskolázás veszélyei 38. és 39. 1. 
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tápláló é'leterő elvágása érdekében, akikor meg fogjuk 
tudni, minő erkölcsi érték van a protestáns iskolák múlt-
jában. Már a 17-ik században megindúl az ellenreformáció 
nagy mozgalma, de a protestántizmusra csak a 18-ik szá-
zadban vetette reá mágiát a katholikus állam-hatalom, 
hog|y Véglegesen végezzen vele. Ebben a tekintetben s ha-
zánk alkotmányának el t ipr ás ál yan legnagyobb sikerrel Má-
ria Terézia királynő dicsekedhetik, akiért a magyarok éle-
tüket és vérüket s kevés hij ján egész' nemzeti létüket is 
föláldozták. Hiába volt a magyar protestantizmus joga 
az ország; [törvényeibe iktatva, hiába erősítette királyi 
eskü a protestantizmusnak1 kivívott jogait, azok az eskük 
csak a r ra valók voltak, hadd legyen mit meg nem tartani. 
A protestáns iskolákat és templomokat igyekeztek bezárni, 
az (alapítványaikat pedig különböző ürügyek alatt elszed-
ték. Ha végig olvassuk ezen kornak történetéit, úgy érez-
zük, mintha a gonoszság fejedelmei összeesküdtek volna, 
hogy minden elkövethető erőszakot elkövessenek a jog, 
törvény és igazság e l len . . . 

A közoktatásügy Mária Terézia uralkodásáig egészen 
a felekezeteik1 kezében volt. Az állam gyakran beleavat-
kozott a protestánsok ügyeibe, ele azt nem a törvény értel-
mében, hanem a törvény ellenére tette. A közoktatásügyet 
rendező kormányrendelet először Mária Terézia idejében 
jelent meg 1774-ben, melynek rövidített címe: Ratio edu-
cationiis, Tyersztyánszky Dániel és Űrményi József voltak 
szerzői e műnek, mely a nyugateurópai hatalmas! eszme-
áramlatok hatása aliatt készült. Már említettük, hogy Locke 
János, Rousseau, pietisták és filántropisták mily hatalmas 
szellemi áramlatot indítottak meg, ezeken kívül pedig 
Leibnitz az ő egyetemes gondolkozásával egészen ú j esz-
meáramlatot vitt be Európa gondolkozásába. II. Frigyes 
udVara telve volt enciklopedistákkál, az ú j idők szelleme 
behatolt Bécsnek a haladás szellemétől mentes falai közéi, 
Mária Terézia udvarába is. így akarják bizonyos leibnitzi 
szellemben iátalakítani a régi nevelési rendszert. A ma-
gyarok számára készített Ratio educationis nem volt va-
lami izzó magyar hazafias eszmétől áthatva, hanem csak 
birodalomról, a Habsburgok birodalmáról tudott. Ez is-
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kolai rendszerben pedagógiai szempontból igen sok jót 
találunk, de a protestánsok nem fogadták e l Ez termé-
szetes is. Hiszen minden, ami Bécsből jött, minden, ami 
a magyarságnak életerejét vágta, egyúttal a protestantiz-
mus veszedelme is volt. Azonban volt valami, ami e kü-
lönben érdemes iskolai rendszerben a katho'iiküs klérus-
nál is nagy ellentmondásra talált. Ez ellenszegülés oka az 
egységes káté behozatala kérdése körűi keletkezett. 

A katholikusokhál a már fönn ebb említett kátékon 
kívül a 18-ilk század közepén keletkezett Perhammer ká-
téja volt használatban. A Pjqr hammer kátéja is iaz egy-
ház által approbált műVek közé tartozik si így a régi nyo-
mokon halad. Mária Terézia királynő egész birodalmában 
a Felbinger Ignác sagáini apát által készített kátét akarta 
elfogadtatni.32 Ez a káté már ;az ú j eszmék, talán leg-
inkább a Leibnitz filozófiájának hatása alatt készült, de 
érezhető ra j ta a Basedow jótékony hatása is. A királynő-
nek bizony ária n em a régi h agy ő máhyok'k al Való ;szakí-
Lás tetszett a Felbinger kátéjában, hanem az! a törekvés, 
mely szerint a Felbinger műve is az akkori divatos áram-
lat szerint a birodalmi eszmének igyekezett a nevelést 
szolgálatába .állítani. Szóval ez már a Ratio educationis 
szellemében készült. Egyebekben a mű sajátságai közé 
tartozik, hogy elismeri a természetes vallást, melyet az ész 
puszta használata által lehet megismerni. Képzelhető, hogy, 
a püspiöki klarban az ilyen állítás: minő nagy ellentmon-
dásra talált, midőn a királynő a magyar püspöki karnak 
bemutatja Véleményadásra, csaknem egyhangúan mennek! 
ellene a súlyos kifogások. De nemcsak a katholikus klé-
rus körében ily ellenszenves a természeti vallás gondo-
lata, hanem a protestánsok körében is sokan borzadnak 
tőle. Szikszai György a debreceni ref. ékklézsiának egyik 
derék prédikátora 1799-ben »A természeti és keresztény 
Vallás« címen vaskos kötetet bocsát ki, melynek célja, 
hogy »a keresztény felekezetek (k'ath., ref. és luth.) har-
cot indítsanak a naturalizmusnak, indifferentizmusnak, 

32 Dr. Fináczy Erő: Közoktatás története Mária Terézia korában. II. k. 
111—120. 1. 
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morálizmusnak, sociniánizmusnak, rácionalizmusnak vagy 
fitozofanteri zmushak, melyek a tiszta kiereszt ény tudományi 
ellen törekednelk! és amelyek már most magok között a 
keresztény felekezetek között is, nemcsak lappanganak, 
hanem fejeket fis emelgetik;.» l 

A ikalholikus klérustól kifogásolt másik tétele Felbin-
gernek az, hogy a liittani igazságokat az ész bizonyító ere-
jével igyekezett megerősíteni. Ez a Leibnitz-féie rácioiiá-
lizmus akármily nagy mértékben is igazolja az egyházi 
tanokat, az egyházi hatalom képviselői ösztönszerűen meg-
lát ják benne a fenyegető veszedelmet és hatalmasan jtil-
takoznak ellene. Ezenkívül Felbinger nem sokat törődik 
a hagyományokkal, hanem a biblia szavaival igazolja' 
tételeit s a tanítványokat is a r ra buzdítja, hogy az egyes 
vallási igazságokat a szentírásból igazolják, illetve az egyes 
bibliai helyeket keressék' fel. Ez is veszedelmes tétel, amely 
a protestántizmus egyik lényeges alapelvéhez, a biblia ős-
forrásához vezet. A nem katholikusokat peclíg nem említi 
a (szokott dühvel és türelmetlenséggel. Az ilyen elvektől át-
hatott 'müvet a klérus alaposan átdolgozta s midőn 1777. 
évi augusztus hó 23-án megjelent a Felbinger kátéja, az 
m á r úgy meg volt tépve, fosztva eredeti gondolataitó!l, 
hogy az már nem is volt többé az övé. 

Felbinger kátéja azonban nem részesült mindenütt 
oly mostoha sorsban, mint Magyarországon, hanem Pio-
roszországban és Ausztriában meglehetős elterjedésnek ör-
vendett. Erről a kora tudományos színvonalán álló műről 
mond ja Sipos Ágoston, hogy inkább ártott, mint használt 
a hitoktatásnak. A hagyományos, haladni nem akaró fel-
fogásnak csakugyan ártani akart, de sajnos, nem sokat 
ártott. Ha csakugyan többet árthatott volna, akkor az 
emberiségnek többet használt volna. 

Bármily nagy mértékben is forradalmi kor vo'lt ,a 
18-ik század, Magyarországon nem vett semmi lendületet 
a (kátéírodalom ebben az időben. Hiszen Mária Terézia 
egész uralkodása alatt a magyar nemzet mindennek! lát-
szott, csak élő, öntudatos szellemi tőkével dolgozó nem-
zetnek nem. »Síma kézzel, világi eszkő!zökkei« csaknem 
megfojtották nemzetünket. Ezen nemzetölő politikának 
tudható be az az eljárás is, hogy a »Heidelbergi Káté« csak 
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megrövidített alakban jelenhetett meg 1786-ban.33 A cen-
sura azon iá címen hagyatott ki a Heidelbergi Kátéból, 
mer t íamnak némely tételeit a Iklatholikus egyházra nézve 
sérelmesnek találta, f a l ó b a n a Heidelbergi Kláté: egy csep-
pet sem hízelgett ia gyón ásnak, misénelk! s más efféle ka-
tholikus szertart ásolklnjalk. Ámde a Római Káté, vagy pedig 
más |approbiált katholikus mű vajlósággal hemzseg a pro-
testantizmus ellen szórt iátoktól. Az igazság egyenlő mér-
legével ezeket is ki kellett volna hagyatni a használatban 
levő kátékból, de hát itt nem az; igazság1 szent érdeke, 
hanem ja »reglnum Marianum« eszméje sugallta ezeket. 

Az unitárius egyházban, mely kicsiny egyház csak-
nem összeroppant az üldözések súlya alatt, ebben a ter-
méketlen időiben jelenik1 meg egy hatalmas szellemnek', 
Szentábrahiámi Mihálynak «Su!mma universae Lheologiao 
secundum unitarios« című nagy munkája. Nem katékiz-
mus, de mint szimbolikus könyv, megfelel az úgynevezett 
nagy káténak, mert ebben vannak lefektetve az unitárius 
tanok, még pedig oly formában, hogy azokat a hatalom 
is követendő példáúl (állította fel másoknak. De jelenteik! 
meg más, inkább vitatkozó művek, mint káték. A jezsuita 
szerzet fölötte leleményes a térítés eszközeiben. Ők' ima-
giuk irmaik kérdéseikben és feleletekben kátészerű iratokat 
unitáriusa^ nevében, hogy így csalják lép re a gyanútlan lel-
keket. Az ily eljárással szemben lehetőleg védekeztek az 
unitáriusok is ós így kélelkezell sok védő írat, melyekről 
a kolozsvári unitárius kollégium becses könyvtárának kéz-
iratos része tanúbizonyságot teszem.34 

Azonban lassanként befolytak hozzánk is a külföldi 
eszmék, noha a tanulóknak1 külföldi utazását megtiltották 
s a külföldön megjelent könyvek behozatalát szigorú vizs-
gálatnak vetették alá. Amidőn azonban Mária Terézia fiá-
nak, a lángeszű II. Józsefnek türelmi rendelete megjelent, 
a sokat sanyargatott protestántizmus valódi haladásnak 
indúl a vallástanítás irodalmának eddig meglehetősen szűk 
mezején is. Í 

33 Szilágyi Ferenc: A Heidelbergi káté s a magyar és erdétyországi 
protestáns autonómia. 

31 Dr. Boros György: Unitárius eszmék a 18, században. (Teol. intézeti 
előadások 1906. II. félév.) 



Isten az emberben él.* 
Irta: Kovács Lajos. 

Alapige: János XIV. 10-11. „Nem 
hiszed-e, hogy én az Atyában és az Atya 
én bennem vagyon? E beszédeket, me-
lyeket én szólok nektek, nem magamtól 
szólom; hanem az Atya, aki én bennem 
marad, ő cselekszi e cselekedeteket. Higy-
jetek nekem, hogy én az Atyában és az 
Atya én bennem vagyon; ha nem hiszi-
tek, a cselekedetekért higyjetek nekem." 

Az alapiige szavai messze viszik az embert a hit lés gon-
dolkozás viliágában, midőn azoknak értelmét és az azok-
ból folyó tanúiságokat keressük. Oly magasra emelik, ahol 
a tudás ha ta lmára és a hit erejérje egyformán szükség 
van, hogy valaki tisztán lásson, oly tisztán, hogy lelki meg-
elégedéssel állhasson meg és a benső megnyugvás amaz 
érzésével tekinthessen szét le'iki élete magaslatán, inelv-
lyel Jézus oly sokszor ejtette bámula tba a sokaságot, 
fegyverezte le a szenvedélyeklelt és [nyugtatta meg1 a szíveklet. 

Nem ismeretlen egészen előttünk ez a messzeség és 
ez a (magaslat. Mert életünk Jemelkedett pillanataiban, avagy 
a világgal, az élet nagy próbáival és saját bensőnkkel ví-
vott nagyobb harcainkban nyert győzelmünk! érzetébein 
já r tunk mi még messze ós magasan hi tünk birodalmában. 
De lehet-e meglepő reánk nézve, ha a szellemi és hitélet 
magaslatainak újból való megközelítése mindannyiszor 
ú jabb nehézségekkel, ú j küzdelmekkel já r? Csuda-e, ha 
minden ú jabb elindulásunk bizonyos tartózkodó1 félelem-
mel és némi aggodalommal van összekötve? Hisz a siker 
(mindig1 bizonytalan, a győzelem mindig kétes. 

* A Bedő Alberttől hirdetett pályázaton jutalmat nyert. 




