A vallástanítás története.
Irta: Benczédi Pál.
(Vége.)

Vallástanítás a®19. században.
Nem kell, nem is lehet elvitatni egyik kornak sent a
maga erényeit s nem a k a r j u k egyik1 korszaknak sem az
alkotásait tőiké lebesnek tüntetni fel, merit igaza van Madáchnak, midőn azt m o n d j a : «Csia)'ki ember műve csillog
é!s zörögi, nnalynek h a t á r a egy arasznyi lét.» Minden ;a
folytonos változás és átalakulás törvény eá'neik van alávetve s a haladás t ö r v é n y e netn tűri, hogy az emberi
szellemnek 'bármely allkotálsia k ijegeoesedve, örökre megálljon. A 19. századról ajzonban miiidlen túlzás nélki'ul
el lehel m o n d a n i , hogy az eszmény tisztázása körül olv
nagy érdeme vari, amilyen egy századnak sincsen. E (korszakban a pedagógia iéts ezzel együtt magának 1 a vallástanításnak 1 a (kérdése is oly haladást lett, hogy szinte elmondhatni, nem tett ;nagjyobb haladást a m á r elmúlt 18
század sem. Ijgen, mert eiz a kritiklus szálzad, h a nem 'is
mindent, de igen sok előítéletet levétett magáról s nyitott
szemmel körül nézve, a múltnak 1 sok tévedéseit meglátta
s megtartott és alkotott igen sok hasznos pedagógiai elveit.
Ebbe a korszakba esik H e r b a i t pedagógiai működése és a
nyomában t'elsarjatízó pedagógiai irodalom. Ez időszakban
teisznek komoly és elhatározó lépéseket az általános népnevelés érdekében, amely h a teljes mértékben elérve nincsen is, de mégis az előbbi századoknál összohasoniílhatlaniil nagyobb mértékben meg vian közelítve. N a p o n t a
irodalmi termények jelennek meg a nevelés problémájáról és a szellemi életnek igen mozgalmas és változatos
p o n t j a az, amely a gyermeki lélekről szól. így egy cseppet
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se!m Leihet csodálkozni azon,, ha Ellen Key a 19. századot
a gyermek századának 1 neviezi.
E században hazánkban a nevelés története szempontjából h á r o m nevezetesebb korszakot külöimböztetimk meg.
Első korszak 1 : a második Ratio educalionis 1806-ban, második az Organisations Entwurf k o r a az abszolutisztikus
érfa alatt, harmadik az alkotmány visszaálllílása utáni kor.
A kél első a protestánsok! szabad mozgását nem lakarta
bántani s a vallástanítás ügyét az egyházakra bízta, de
aiz' EritwUrf szabályai szierint a protestánsoknak, külö L
nősen az unitáriusoknak nagy áldozatot kellett hozmok
iskoláik fenntartása érdekében. Az alkotmány visszaállítása óta pedig az állam kötel e s s é g é neki tartja a bevett
felekezetek kulturális szükségleteiről gio'nJdíoSkloidnil s a jpro1tielstáns felekezeteklet is segélyezi. így a protestánsok
végre-valahára megnyerték többé-kévésbé azt, amit évszázados törvények biztosítottak számára. A valláslanítást
peldig az állam az elemi és kö'zépfo'k'ú iskolákban a felekezeteik jogának és kötelességének ismerve el, az egyes
felekezeteik lelkészei, illetve hitoktatói végzik.
A Vallástanítás mostani alakjára nagy befolyással
voltak az általános pedaglógiai elvék. Ezek' alapján nagy
befolyást gyakoroltak a vallálstanításra Diesterweg Adolf,
Rlehr, Schumann és Palmier. Eel vet lék a vallástanítás tárgyai közé a még Angu'stilnus által ajánlott, de azóta sokL
szor elhagyott bibliai történeteket.
r
Di\estei"wég\ (1790—1866) az általános pedagógiai elvek iszerint igyekszik tanítani a vallást, amelynek legnagyobb 'nevelői hatást tulajdonít. Rácionális felfogásánál
fogjvfa a kátéi megunta s ostromol mindent, ami dogmatikus és fkön'fesSzionálils. Az Volt a nézete, hogy a vallást
(csak ía (ta'nító taníthatja és nelm1 a lelkész, mert csak a
tanító, értheti mieg a gyermeki telikét. Ebben annyi igaz„
hogy la Vallástanításhoz n e m elég a teológiai iskolázottság;
hanem feltétlenül szükséges a gyermeknek s a gyermeki
léleknek1 ismerete. 'Az pedig, hogy valaki lelkész, nem'
zárja kii ezen ismereteikikéi való rendelkezést, meri a helyesen fel fogott, lelkészi munka nevfelői munka, a lelkész
csak akkor tud megfelelem hivatásának, ha pedagógus is.
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A nép iskolában csalk bibliai történeteket akar a vallás tárgyai közül Itanítani s azok közül is csak azokat amelyek
lélektanilag igazak.
Legnagyobb fontosságot tulajdonítanak a legújabb vallástanítás anyag'ának k i al akul ás áb an Kehrnek. A népiskolába kierülő gyertne'kiet először érthető elbeszélésekbe
burkolt vallás-erkölcsi igazságokkal tanítja, majd meg a
bibliai elbeszéléseket Veiszi fél, de csak' (azokat, amelyek
vonzó családi tört én elteket tartalmaznak. A mb'liai ítörténieteík1 előadásánál la1 tanítónak a biblia szavaihoz kell
alkalmazkodnia. Ezután a bibliai jellem képeket veszi fel.
Arra a kifogásra, hogy a biblia a zsidó nép történetiéit
laidja elő ,s Ügjy idegien világba vezeti a gyermeket, lazzSa'l
Pelei, hogy laz isten fogalom a zsidó nép történetében fejlődött ki la !le]gtökéleteísebben s az csakis ott tanítható.
Éppitín úgy, 'mint a Imiodern jogiásznak ismernie kell la
római jogot, a műVás'zü'eJk a régi görögök művészetét,
a kérész téiiiy lettibleirneik át kell élnie a fejlődésnek azt
a fokát, 'melyen a bibliai isten fogalom az ótestamentumi
felfogástól az evangéliumok fönséges istenfogalmáig átalakul.
'
i
Az ótevst anient u mi történetek tanításának ezen indbkolását még íKiehr nagv tekintélye után sem lehet aláírni.
A jogásznak tényleg ismernie kell a római jogot, a műviéíslz'níeik iaf régi görögök művészetet, a leologiisnak ia:z!
ótestamentumot, mert lezeík nélkül tudása szerfelett fogyatékos. Az lejgys'zierü polgár az ő polgári jogai és (kötelességei gyakorlása klözben azonban sem' nem' ér rá a római
joggal foglalkozni, sem pedig nem igen tudná, hogy mire
jó az. Éplpíein így vagyunk az ótestamentumi történetekkíel is. Az legiyes történetek' inkább alkalmasabbak 1 a
hívők zavarbahozásiára, mint a keresztény valláshoz Vezető út mieg'ilövidítéisére.
Vallástanítás kérdésével t'oiglalkbzik még két kiváló
niémíet teológíus: Schumann és Pjálmler. Előbbi az evangélikusok vialliájstanításánák történetét írta meg, utóbbi pedig kátéiké tikiával gazdagította a kü lömben is dús tnémeit
irodalmat.
A felsorolt műveken kívül csáknem minden teológus
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foglalkozik! a vallástanítás kérldlésévol, akik között a {jeles
Schleierma chert jdmlitjük csiak meígL Azonkívül az újabb
i^szftnlék Íratása (alatt iglen sok1 bibliái elbeszélés, bibliai kivonat keletkezett, melyek mind a vallástanítás hatásosabbá tételiét jszolglálják.
Hazánkban a 19. században szintén lendületet vett
a Vallástanítás ügye. A század elején tulajdoriképpeni Ikláteklélükai m ű iiiem keletkezett, de írtak bibliai történeteiket.. Va^5r pedig idegenből fordították le. A va'llás,tanítás kérdéséről |e században tudományosan először Sinike
Vilmos 1848-ban megjelent hittanában értekezik. Ugyanösak «Függelékül» foglalkozik ezzel a kérdéssel Kun Bertalan is 1855-blen megijelent «Elgyházi szónokiattan:á»-ban.
Az első kíáteíkíétikiát e korban Garda József nagyenyedi
tanár írta ;(1865). Másik ily munka az eVanigelikús Iiörk
Józsefnek 1880-ban megijelent kiáitékétikája. A mű hittnnhallglatók számára készült, mely röviden magába foglalja ia kíatidkléízis tö r ténetéit, a vallástanítás 1 tárgyát, b eosztását és módszeréit. A m ű a rá vonatkozó teológiai irodalom bő ismeretiével és fö'lhasz'nállásával készült s így
igein jól iátteikintholő m ű és hasznos útmutatóra a vallástánítóniak. Ami ja mű módszertani részéből hiányzik, jazt
bőVen pótolja dr. Kiss Áronnak «A protestáns népiskolai
vallástanítás mód;szertana» cimű műve. Ennek csak az a
hibája, hogy 'csak a népiskolai va11 áls tanítással f o g l a l kozik. inig' a H|örk műve a középfokú vallástanítással is
foglalkozva, teljes klátekétika. Dr. Kiss' Áron a népiskolai
vallástanítást három f o k o z a t r a osztja. Első az előkészítő
fok, Isten ismerelére vezetés. Második a bibliai fok. Bibliai
elbeszélések, biblia-ismertetés, biblia olvasási. Harmadik
a kiátdkizmusi fokozat, negyedik pedig1 egyháztörténeti fok.
A fejlődés rendes men elte azt kiVánná, hogy a kjatek izmusi
fokozat legyen (az utolsó, de a gyakorlati élet -szüksége
megköveteli fennek* ja történeti fokkal váló fölcserélését,,'
m e r t nem iminden lanti ló Végzi el az iskolának minden
osztályát. Hojgy iaz ily felosztás a történeti fejlődés menetén Való eiiőiszlak s hogy a rendes menet helyreállítása
érdekében minden 'megteendő, azt a vall ás-erköi esi nevelés nagy ügye sürgősen kjöVeteli. Legújabban I m r e Lajos
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reif. lelk!é|sznek jelent meg ie tárgyra vonatkozó |műv|e
«Gyermieik vallá!sa» címert, me]y kísérteit a kátekétíká módszertanának vallás'lélektani megalapozására. E mű foglalkozik! a vallás lélektanával, a gyermek- lélektan alapelveivel s hogyha mindenbein neirt is írhatók alá megáll apításlai, azon törekvés 1 , hogy tárgyát értéíkelméletileg
igyekszik' meghatározni s hogy a vallást az általános pedagógiának igyekszik egyik disciplinájáVál tenni, föltétlenül elismerésit és figyelmei érdemel.
Ezeken a mimikákon kívül fontösak azok a tantervek,
melyeket a Vallástanítás érdekében a hazai egyházi hatóságok készítettek. Az állam az egyházak feladataivá téve
a Vallástanítás ügyét, az egyháziak igyekeznek is 'ezen feladatú ak me|glfelelni. Az elemi iskolákban rendszerint a
lel ké szeik a hi toktatók, a középiskolák szátnára már lel készi minőséggel bíró, erre kíélpzett vallástanárokát alkalmaz a legtöbb egyház.
A' középiskolák számára készített, ma érvényben levő
tanterveknek rövid kivonata az alábbiakban található. 35
A r ó m a i katlholiküs egyházban a püspöki 1900. évi
januárius lió 29-én tartott közös tanácskozás köve|tkező tantervet állapítottia meg': I. osztály Hit- és erkölcstan (Kátékizmus). II. o. 0szövetségi bibliai történetek1.
III. o. Híj 'szövetségi bibliai történetek. IV. Szertartástan.
V. Hittan. VI. Erkölcstan. VII. Egyháztörténet. VIII. Apoloigétika.
^ •
í
A miagyarorfszáigi ág. hiitV. evangélikusok! a középiskoláikra nézve 1884. évi eglyetemes egyházi gyűlésén a1
következő tervet állapították meg:
«CéI: «A' Ivriszlus tanai álta'l fejlesztett Istentudat [alapján !az íifja't emberi hivatása s kötelességei iránt felvilágosítani s így benne a p rotes tán ti zm'us erejétől áthatott
érzületet létesíteni.»
I. Ö,szövetségi •válogatott szakászok alapján hit- és
erkölcstani igazságok1 fejtegetése. Tíz parancsolat. Egyházi énekek.
<
85
Pirchala: A magyarországi középiskolák rendje I. k. 232—233. 252—
253. 198—203. 270-271. 269—270.
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II. U. fa. az njsziö'vteítsiéfg'i törtettetek alapján.
III. Egyháztörténet. Szimbolinnok.
IV. Hit- fé:s erkölcstan, V. Ó- és újszövetségi könyvek
ismertetése. VI. Keresztény egyháztörténet ismertetése, különös tekintettel a protestálntizmtusra. VII. Magyarhoni
protestáns egyház története. VIII. Rendszeres hittan és
leilkiöklsltán.
•.
i
Az erdélyi Isziász evangélikusok pedig1 következő tanterv szerint tanítják a vallást:
A Vallástanítás la többi tárgyakkal való összhangzatbatt ne csak Ikiöz'vetítse az ismerétek bizonyos mértékét, haniem igyekezzéik is az evangélikus kereszténység alapján
és szellemében ia tanulók ivallás-erkölcsi egyénekké nevelését előmozdítani 'és azokat az evangélikus egyház buzgó
tagjaivá! nevelni. Ezen tanítás alapelve a vallás-erkölcsi
életnek a szentírásra váló Vonatkozása; e szerint a szentí r á s az illető tanítás középpontja. A tanítás anyagát szolgáltatják a biblián kívül: káté, bevezetés a bibliai könyvekbe, egyháztiöirténelem, hit- és erkölcstan, továbbá az
erdélyi ág', hitv. ev. egyház alkotmányának' fő pontjai.
A vállásós nevelés 'eszközéül felhasználja az iskola a tanulók részMéteílíélt la nyilvános istentiszteleten és az úrvacsorában iis.
;
1
I. osztály: Olvasmányok az ószövetség történeti könyveiből. JézuLs lálete nyilvános felléptéig. (1. és 2. számú
epiistolák, bibliai 'mondások', egyházi ének, előbb tanultak ismétlése.)
,
II. osztály: Biblia olvasás. Jézus élete nyilvános fellépésiétől kezdve. Áttekintés az ó- és újszövetségi könyveik tartalmán.
'
\
III. Egyháztörténét, különös tekintettel a hazai, első
sorban saját egyházunk történetére.
IV. Hit- lés erkölcstan. Kátékiz'mus. V. Bevezetés az
ó- íés újtestámientumi kölnyvekbe, megfelelő bő olvasmányok kíiséreljéicbln.
>
VI. Egyháztörténet 1648-ig. VII. Egyháztörténet 1648tól napjainkig. Erkölcstan. VIII. Evangélikus hittan. Egyház alkotmíá'nya.
j
Re fönn ált lis oknál cél az, hogy «a nóViendók értelmi
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művieltségléí s erkölcsösségél minden irányban evangéliumi
szél lem hassa át. A vallásról, k e ile sz l é n y s ég r ő I. egyházunk
intézményeiről bibliai éis történeti alapon tisztázott fogalmak önálló birtokába jussanak! szivökben élő hit, munkás szeretet, egyházunk hitélteihez és intézményeihez
való törhetetlen hűség' jgyökere'z'zék' meg1.))
I. Szemielvényes bibliából az anyagnak megfelelő szakaszok olvasása; fontosai)!) és a tanuló által könnyebben
elsajátítható résziek (kíönyV nélkül. Az ószövetségi pátriárkáik, Izrael Itörténíete, tíz parancsolat, prófétai irodalom1. II. Újszövetségi kijelentés Jézusban, az ő éleiében
éís tanításaifen. III. Keresztény hittan elemei. Szakramientumok. Szert art ások ismertetése. IV. Keresztény erkölcstan elemei. Előkészület a konfirmációra. V. osztály: Keresztény egyháztörténet a reformáció kezdetéig.
BevlezetésnI az lökori nevezetesebb népek vallásos fogalmainak rlövid áttekintésle. VI. Keresztény egyház története
a reformációtól. VII. Hit- éls erkölcstan foglalatja. Szimbolikus könyveink és énekes könyvünk ismertetése. VIII.
Magyar protestáns egyház története. Magyar ref. egyház
1
mai szervezete'.
'
.
:
A maigiyaroi^ági unitárius egyházban következő tanterv van érvényblen: I. osztály: Ótestamentumi történem
tek. II. Újszövetségi történetek. III. Bibliaismertetés. IV.
Hit- és1 erkölcstan. Előkészület a konfirmációra. V. Keresztény egyház története különös tekintettel a protestantizmusra. VI. Unitárius egyház története, alkotmánya. VII.
Keresztény erkölcstan. VIII. Unitárius hittan.
Giör. keleti románoknál: I. Ószövetségi bibliai történetek. II. Újszövetségi bibliai I őrt énetek. III. Kátékizmus,
hitről, lithurgika. IV. Katekizmus, Remény és szeretetről.
V. és VI. Egy ház történél. A görög-keleti román egyház
alkotmánya. VII. és VIII. Az orthodox egyház dogmatika ja és erkölcstana; keresztény hit apológiája.
Giör keleti szerbeknél pedig1 ez a tanterv: I. Ótestamentumi elbeszélések. II. Ujtestamein túrni el beszél és ék'. III.
Keresztény óhitű k á t é : hit, remény, szeretet. IV. Lit hu rgika. V. Gör. 'kelleti egyház dogmatikája. VI. Gör. keleti
egyház ierköilestana. VII. Ugyanaz (folytatás). VIII. Gör.
keileli egyház története napjainkig.
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Mozgalmas 'kormuk1 tehát a vallástanítás ügyében is
meglehetős tevékenységet fejt ki. A felekezetek nemes versenyre kelnék egymással, hogy minél behatóbban megismertessék a [növendékekkel az egyházi hit elvekét s jaz jegyház tanaiban tevő nevelői elemet minél mélyebben a tanulók lelkébe Véssék. Itten is merülnek fel folyton újabb
és ú j a b b kérdéseik! a vlal'lástahítás sikere érdekében, de lázért
a vállá,stánítás m a i állása 'sem' a kjöizép-, sem pedig'jaz elemi
iskolában nem férte el azt a foklot, hogy azt mindenütt
mjeignyugvás fogadhatná.
A vallástanítás jövője.
Hogy napjainkban óriási a közöny az egyház s az
egyház'nak m i n d e n 'működése iránt, azt csaknem lehetetlen iiiég nem látni. A vallástanítás kérdése pedig nem
egyszer valóságos vihart támaszt az egyházak buzgó hívei
és ellenségei között. Sokán ezeket a viharokat csak efemer
jelenlségeknék nézik, néha meg pártprogrambá!l nem tekintik egyébndkí és nyugodtan napirendre térnek a kérdés
fölött. Az ügy azonban sokká! komolyabb, semhogy lezt
oly fölül etelsen tehetne venni. A jó és helyes vallás tani-1
tás oly fontos kérdése az egyháznak' és a pedagógiának,
mint bármelyik fontos iskolai tárgy és a lelkipásztori mííkiödésndk akármelyik íáig'a. A helyes Vallástanítás nélkül az
egyháznak minden m u n k á j a homokra épített vár.
Vizsgáljuk 'meg' azonban azt a kérdést, hogy a vallástanítás ügye 'csakugyan forrongásn aki-e a központja, s
h a íaz't találjuk, bogy (igen, keressük ezen forrongásnak okát
s igyekezzünk' a (problémáit helyes mederbe terelni.
Hogy ia vallástanítás kérdése kiörül nemcsak mu'ló
jelenségü küzdelem folyik, azt mi sem bizonyít ja jobban,
mint áz, hogy Európa több országában 'kísérletet tettek a
vallás'tanításnak az iskolából való kizárására. így Olaszországban íaz olasz egység1 befejezése óla (1870) a vallás
a népiskolában fakü'ltátiv, engedélyezett tárgy. Csak azok
a gyermekek' tanulnak Vallást, akiknek szülői azt akarják.
Franciaországban pedig 1882-ban a k o r m á n y kitiltotta a
vall ástanítáist az iskolából. A Vallástanítás kérdése sok
b a j t okozott a Németbirodalomban is. Hollandiában pedig
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az iskola felekezetnélkuli. Azokban az ú j reform-iskolákban pétiig, melyek Xyugateurópa országaiban az ujabb
időben alakultak, ia valiláis mint tantárgy nem szerepel.
Ezeken ikjvül lazitán haiomszámra jelennek meg fontos és
kevésbé fontos művek, melyek összehasonlítják a bibliai
világfelfogást a mai tudományos felfogással, mások pedig
meg'támadvlájn a ikleriesztéinjr vallást, azért lesznek ellenségei a val'liástanitájsnak is. Ha még tovább a k a r j u k figyelni
a vallástanítájsnak hiányait, figyelembe kell vennünk a
különben iskolázott emberek nagy részénél a bibliát illető
bámulatos nemtörődömséglet és tudatianslájgot s az egyházias élettől való húzód ozást.
Ezek tények1, melyek annyira nyilvánvalók, hogy bizony itásra nem tszornInaik. Keressük ezeknek okait. Hogy
némely országból |a ivalliástanítást az iskolai tárgyak közül
vagy végleg száműzték, vagy pedig csak fakultatív jtár. gyakk'á tették, ennek oka az illető országnak a Vatikánnal
való küzdelméből származott s azt a szerencsés körülményt 'mutajtja, hogy az illető ország a maga jogait meg
tudta védelmezni az iívlramontánizmus illetéktelen beleavatkozása ellen. Ennyit jelent és nem többet. Ez nem
jelenti a fvallás elleni küzd elmei. Mert az az állam, amely
a maga szuverenitását [komolyan veszi és van elég ereje
is arra, hogy akaratát végrehajtsa, nem fogja megengedni,
hogy iskoláiban oly elveiket hirdessenek, melyek az államban Levő békés felekezetek ellen gyűlöletet szítanak, az ország1 törvényei ellen (polgári házasság, állami anyakönyvek,
vegyes házasságok istlb.) folyton agitálnak s az (államon
kívül levő hatalmi központnak, a római pápának hódolnak. így tehát megtal|á;Ituk a vallástanítás elleni küzdelem egyik oíkját, amely tisztán a római katholikus egyházra
vonal kőzi k1. Hogy ejz mennyire jogosolt, azt minden 'liberálisan gondolkozó ember egyformán látja.
Hogy az ú j reform-iskolákból a vallástanítás hiányzik,
s hogy némely eik szeretnék 1 a vall ás tanítást az iskol ákból
teljesen kiűzni, annalk1 oka labban van, hogy oly iskolákban, hol jtiöbb feildklezet van, a gyermekek között már
az iskolában különbség lesz valljás szerint s esetleg egyikben gyűlölet, megvetés érzése támad a másik iránt, mely
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gyűlöletet az orthodoxia kizárólagos keresztény voltára
hivatkozó gőgjével embertelenül szórja. Ez is oly komoly
ok, hogy ennél komolyabbat elképzel ni sem lehet.
A pedagógusok faiam egyszer szemére vetik a vallástanításnak, hogy olyan Viliágtélfogást hirdet, amely ajmdjté.
A biblia^ elbeszélések sorozatán a világot a Ptolemcius felfogásában tanítják, holott mjár egy másik órán a Ivopernikus felfogást [kiet'iil a tanulónak igaznak ismernie el. így
a gyermeknek a m e g ,nem magyarázás miatt zavjarba ejtő
gondolatai támadnak, amiből az származik, liogy felnőtt
korában igyekszik minél kevesebbet foglalkozni a vallásos
kérdésekkel, inert jazok lUgiyis csak zavarba ejtik. Ugyancsak igen gyalkran komoly oknak eml|egetik a kátéoktatás
módszerét, mint a (modern ídidaktikjával ellentétes módszert.
A modern didaktika mindent megakar értetni, semmit sem
akar megemésztetlenül az emberi agyba begyűrni s így
lépésről-lépésre vezeti r á az elmét az igazságra. A kátékizmus pedig! az egyház megállapított tanait, mint kijelentett igazságokat a d j a minden .analízis nélkül.
Ezek az okjok, melyek a vallástanítás kiörül a harcot
előidézték. Az utóbbiak közül vannak olyanok is, melyek
a pro^estántizhiiusból sem hiányoznak.
Lássuk most, hogy miiként kfel'lene a kérdést megoldani? A megoldásnak azt a kömiyü módját, hogy a vallást egyszerűen kivegyük az iskolai tárgyak közül, elfogadni nem lehet. Megoldásnak 'megoldás, de van legalább
is annyira rossz, mint a jelen helyzet, sőt még rosszabb,
m e r t nejm lehel éppen mindenütt megtalálni a vallástanítás t illető kifogásokat. Olyan fo rma (ez aímíegoldás, minth a
a beteg1 embernek (még több sebét ütünk 1 a testébe* hogy
(előbbi fájdalmait ne érezze.
A vallástanítás problémájának az a lnelyes megoldása,
hogy alkalmazzuk! r á j a az általános pedagógia és didaktika
elveit. Legyen tehát a Vallástanítás tárgya igaz, azaz a modern tudományos megállapítások alapjiájn nyugvó,ne (akarjon m á r elmúlt világfelfogást mondani újnak. Ne legyen
,a Vallástanítás fetekezétieskedő, de nem is lesz, ha az
igazságot tanítják, h a az evangélium tiszta forrását megmutatják, ha Jézuís magasztos alakját történeti vaiósá-
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gában föltiáirjálk) s az ő életet és lelket adó beszédeit s nem
a zsinatokon alkotott élettelen dogmákat hirdetik s ha
nem sikkasztják el Buddháit és Zoroásztert s a Vallásos
gondolkozás más nagy alak jail is h a az igazság, birtokából m á s népeiket, m á s felekezet ekei nem akarnak kizárni. Az iglazsáíg elve megköveteli azt is, hogy a szentírást
is úgy olvassuk, úgy magyarázzuk, ahogy azt legjobb tudásunk szerint a tudomány megállapította. Arra nézve pedig, hogy mit mikor tanítsunk, megtanít minket (a didaktika. A kátét pedig) nem okvetlen kell elvetnünk, csak
módszerét kell megváltoztatnunk. Bacon után tudjuk, hogy
indukció is [van a világon. Bibliai és egyháztörténeti elbie|sziélésekkel kapcsolatosan nagyon szépen rá lehet vezetni a tanulót a vallási igazsájgiokra, anélkül, hogy azokat
az igazságokat ia régi módszer szerint élVezhetlem jkéregként kellene föltálalnunk. Ha ez a kérdés megvalósítható
lesz, akkor nem 'lesz egyetlen keresztény gondolkozó sem,
aki a vallástanítás ellen beszél jen, nem' lesz egyetlen Dode|l
sem, akinek nem akad egyéb foglalkozása, minthogy a
biblia és természettudományok Iklölzött ellenmondásokat
keressen. Tudomány és tudomány között ellenmondás
nem lehet. A mai teológiai tudomány és a mai természettudomány között ellenmondás nincsen. Amely teológia
és természettudomány kjölzött ellentmondás v'an, az m a m á r
nem tudomány, csak volt tudomány, csak1 történeti érték. A liberjális protestantizmus ily alapon megoldhatja
a nagy és égető problémát. A nem1 liberális teológusok
még egy ideig megpróbálják a haladás útját állani, még
egy ideiig kínozni fogjjáik ,a jobb sorsra v érdemes léikeket,
ide a3 igiazlsiág után vágyakozó lelkiek a szellem legyőzhetetlen ösztönénél fogiVa lefogják rázni magukról az ócska
bilincseket, hogy megtalálhassák a Vallás üdítő, isteni táplálékát.
{
Amidőn a Vallás tanításra vonatkozólag azt mondottuk, hogy áz általános neveléstudomány törvényei szeriül kell jannalk is igazodnia, egy cseppet sem kell attól a
gondolattól sem "íidegenkíednünk, hogy a vallástanításról
is az iskola fenntartói gondoskodjanak. Elvégre azok is
keresztény embereik, ha véletlenül nem egyházi emberek
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is, H,:i az egyház gondoskodik a vallástanításról, ,az egyház íiák is al'kja'imazkodnia kell az iskola szabályaihoz, a
pedagógia követelményeihez. Azonban ez csak1 e'lv, de ía
gyakorlatban mégis sokkal jobb, ha az egyház gondoskodik a fva liási t aní tiásró 1.
Herb,art óta legtöbben a nevelés célját a vallás-erkölcsi jellem képzésiében látják. Alig lehet elképzelni a
nevelésnek ennél [szebb és magasztosabb célját. James! Mill
a boldogságot, Herbert Spencer pedig az életrevalóságot
nézi nevelési célnak. Hát ezek is lehetnek ideák, de jelőző
a liedonizmusnak, utóbbi pedig az ulililárizmusinak az eszménye. Sokkal Tiöílötte áll ezeknek a Herbart nevelési célja.
Most m á r ezeln általánosan elfogadott nevelési célt vájjon
mejglehetne-e valósítani vallástanítás nélkül? Bizonyára
igen. Mert tvial'lást nemcsak a vallásórán lehet tanítani,,
a vallásos szellemet (nemcsak a hittanórán lehet ápolni,
hanem többé-kevésbé minden tantárggyal kapcsolatosan.
A történelemnek (minden sora a vallásos igazságokról tesz,en tanúbizonyságot. Dr. Schnelier minden tárgyat s így
a vallást is a történeti fejlődéssel kapcsolatosan tanítanál
A nevelés célja Schnellernét az embert személyiséggé ne r
vélni. A személyiségi pedig azonos a vallás-erkölcsi jellem
fogalmával. A [történeti fejlődés különböző fokainak átélése után juthat az ember erre a magaslatra, ahol egészen
szabad, mert csak a jó általi van meghatározva. Itt már
nem tehet a vallás iés más tárgyak között ellentétet keresni, mert minden szoros (összefüggésben van egymással
a történeti fejlődés menetében. Egységes világfelfogás vezeti ebben |az, embert.
A mostani viszonyok között nem lehet remélni a péti agógiának ilyenforma megváltoztatását a gyakorlatban.
Addig is [azonban legszentebb kötelessége minden igazán
vallásos embernek (arról gondoskodni, hogy a vallástanítás anyaJgja megtisztuljon a mai világfel fogással ellenkező
elemektől s jhogly a módszerben éppen azokat az eszköziöiket alkalmazzuk, melyek a legjobbak, hadd legyen mindenki előtt íeltárv|a a vallásos gondolatoknak sokak előtt
mélyen elásott kincse. Ily körülmények között senki
sem fog a Vlallástanítás ellen küzdeni, hanem minden hozzá
értő ember belátja azt a nagy nevíelői elemét, mely a
vallást nélkülözhetlenné teszi az is'k'olai tárg'yak között.

A francia középiskolák szervezete.
Irta: Dr. Kemény Gábor.
E d m o n d Rostand, a franciák ma is élő kiváló költője, néhány
évvel ezelőtt gyönyörű h y m n u s b a n zengte a szárnyak dicséretét s
Bleriotra célozván azt m o n d á :
„Mások sóhajtottak rohanó szárnyakért,
S Te hagytad el suhanva a földet."
Ez az ellentét nemcsak egy érthető sovinizmusnak a kifejezője, hanem a könnyed átlátszó francia szellemnek is h ű s é g e s
tükre. Szinte természetesnek találjuk, hogy más nemzetek a g g ó d ó ,
nehézkes, v a g y balsikerü kísérletei között a dicsőségre szomjas
francia repüli át először a hullámokat. Ezzel csak ö n m a g á h o z volt
következetes a francia szellem, mely a történet minden korszakában, a művelődési áramlatok minden fázisában a leghívebb formába
tudta önteni a haladásra törekvő elmék gondolatait. A francia nyelv
a maga erőteljes és átlátszó formájába olvasztotta évszázadok óta
reformátorok eszméit, költők álmait, tudósok számításait s a gallus
szellem m e l e g kohójából a g ö r ö g forma könnyedségével keltek életre,
váltak valóvá a megálmodott álmok, az eszmék, a számítások. IsJegyzet. — Párisi lycéekben és collégeekben való látogatásaimon kívül
a következő müvekből merítettem: Plans d' études et programmes d' enseignement dans les lycées et colleges de gargons; A. Wissemans: Code de 1'
enseignement secondaire, Paris, 1910; Enquéte sur l'enseignement secondaire,
I-VI., 1899. Paris; dr. Fináczy Ernő: A francia középiskolák múltja é3jelene,Budapest 1890; A Faure: L'individualisme et lareforme de 1' enseignement, Paris, 1911
*) A francia középiskolák szervezetéről és szelleméről c. tanulmányomat még 1913. nyarán Párisban töltött tanulmányi évem befejeztével írtam. A
tapasztaltakat híven leszögezni volt célom s a tényeket kísérő ítéleteimen ma
már semmit sem változtatok. A világháború folyamatában, ha vesztek is régi
értékelések, újak még nem kristályosodtak ki. Ma már egyben-másban az én
nézeteim is módosultak, ámde a francia szellem helyes megítélésében a régi
tévedések sem lehetnek tanúiság nélkül valók.
K. G.
Keresztény Magvető 1915.
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