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SZUKSEG VAN-E
HITVALLÁSOS ISKOLÁRA?

Az a mindenki előtt ismert tény, hogy a hitvallásos iskolák zsú
folásig teltek tanulókkal, s hogy a hely hiányában kiszorultak sirva hagy
ják el, melyben felvételre jelentkeztek, a hitvallásos iskola iga.zgatói
helyiségét: a legcsattanóbb válasz a feltett kérdésre.

Már a pogány ókor legnagyobb gondolkozója, Aristoteles az állam
vezetésről szóló művében az e r é n y t (ii(!BTÍJ) jelöli meg a nevelés leg
főbb céljaként, magát a nevelést meg sorban és fontosságban az állam
első kötelességének tekinti. Természetesen Aristoteles nem egy külön
leges erényre gondol, hanem az e r é n y r e, az összes erények foglala
tára és hordozójára: a szóban, viselkedésben, cselekvésben, egész élet
irányban megnyilatkozó erkölcsös életre. A nagy filozófusnak lényeglátó
szeme jól fölmérte az "elnevelésnek", a lélekrontásnak a téves eszmék
tanításából és a rosszpélda-adásból származó veszedelmét. Az eldurvu
lásnak azt az ijesztő mélységét, melybe az öntudatos, céltudatos, lelki
ismeretes nevelés hiánya tasztija az emberiséget.

Falusi emberekkel beszélgetek. Tudja, uram, szólnak ők, a gabona,
a kultúrnövények, mostohagyerekei a földnek, de a gaz, az édesgyer
meke. Egészen úgy van az Isten szántóföldjén, a mi lelkünkben is, vála
szolom én. Az erény, az erkölcs mostohagyermeke lelkünknek, de a téve
dés, a bün, az édesgyermeke. Bizony a kultúrnövényeket vetni, palán
tálni, öntözni, gyomlálni kell, a talajt számukra előre gondosan meg kell
művelni, mégis nehezen teremnek, de a gyom, a gaz, diszlik magától is.
A pedagógiai individualizmus szélsőséges hirdetőinek, a svéd Ellen Key
nek, a német Wyneken Gusztávnak aligha lehetett virágos kiskertjük,
másként rájöttek volna a falusi emberek egyszerű bölcseségére, s nem
tanították volna: hagyni kell a természetet magára, tökéletesen elvégzi
az a hivatását magától is. Hát hiszen elvégzi, de abból a közellátás aligha
szállíthat az ellátatlanoknak.

Bölcsen irja Simon Widmann: "Erkölcs, amely vallástalan fölsőbb

ségnek önkényes, bárha jószándékú rendelkezés én és szavatolásán alapul,
hasonló a szélkakashoz, amely állandóan úgy forog, ahogyan a szél fúj.
Az egyetlen biztos és sziklaszilárd támasz az emberi tekintély és tör
vénv.va társadalom, az állam számára: az isteni törvény", az erkölcsi
világrendben megnyilvánuló örök igazság.

Egy külföldi nem-katolikus vegyészprofesszor jelentette ki előttem

"Elismerem, hogy világtörténelmi viszonylatban is a katolikus Egyház
tömegnevelő ereje hasonlíthatatlanul nagyobb, mint bármely más intéz
ményé vagy világnézeté". "S azt hiszi, uram, válaszoltam neki, hogya
katolikus Egyház ezt a világtörténelemben páratlanul álló tömegnevelő

hatását immár kétezer év óta s az egész földkerekségen ki tudta volna
fejteni, ha ez a nevelő erő csak pókhálón. ködön, babonán alapulna, nem
pedig örök isteni igazságon?" Az isteni törvény nem más, mint isteni
igazság erkölcsi téren.

Minden koroknak szólnak lzaiás próféta döbbenetes szavai (59, 9
~ 24.): "Nappalt vártunk, és itt az éjszaka; világosságot, és sötétben botor

kálunk, rnert elbukott a küzdőtéren és feledésbe merült az igazság.
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Az egyéni tapasztalat, a széleslátókörű emberekkel való érintkezés, tör
ténelmi tanulmányaink meggyőznek bennűnket arról, hogy egyes embe
rek, családok, népek, akkor szakítanak végleg Istennel, mikor már a
gátló erkölcsi törvények "nyűgét" lerázták, mikor lejtőre jutottak, a bűn,

a pusztulás lejtőjére. E két tény között ok és okozati kapcsolat van.
Mint a napból a világosság, sugárzik Istenből az igazság. Azért

vallja Miguel Cervantes: "Ahol az igazság, ott Isten" ("donde está la
verdad, está Dios"). Cervantes, Shakespeare költészete, Leonardo, Velaz
quez művészete, hódolat az igazságnak. Az ő lángelméjűk alkotásaiban
éppen az igazság hatalma az, ami lenyűgöz bennűnket. Exisztenciális
alapja, létrendi alkotóeleme a művészetek művészetének, a lélekformá
Iásnak, a nevelésnek is az igazság. Magán viseli-e azonban az igazság
lényeges ismertető jeleit az a tan: "Ami a faj érdeke, az az igazság"?
Hova vezetett ez a tan?1 És mi lesz a világból, ha a tárgyi igazság szedi
sátorfáját, s helyet készít, sőt trónraemeli a mindenkori hatalom ízlése
szerint formált "igazságot"?

A családi és iskolai nevelésnek tehát csak a tárgyi igazság kuUusza
lehet az elve és gyakorlata. A nevelésnek meg kell maradnia a válto
zatlan igazság és a változó korviszonyok tárgyilagos, minden nyugtala
nító elemtől mentes összhangolásának. Az állandóságot, az elvi alapon
maradást, 'a nyugodt lelki derűt,' a természetes és természetfeletti célok
biztosítását, magát az igazságot mindég a hitvallásos iskola nyujtotta
elfogultság és előítéletek nélkűl. Ezt érzik és tudják a szülők, azért viszik
sokszor még a gyakorlatilag istentelen szülők is szívesen gyermekeiket
hítvallésos ískoléba., Az aristotelesi elvet: a z e r k ö l c s r e n e vel é s t .
nem a hitvallásos iskola tudja-e egyedűl biztosítani? Hányszor nyíltak
meg előttem, paptanár előtt é} di'ákszívek s tettek közléseket, amelyek
szüleik előtt örök titkok maradtak! Azt mondja Ziegler, a strassburgi
pedagógus: Helyezd a gyermeket erkölcsös környezetbe, s erkölcsös
ember nevelkedik belőle. Rég megdőlt a herbarti elmélet: tömd meg a
gyermek fejét szép eszmékkel, és szép lélekké lesz. Az oktatással, az
igazság megismertetésével legalábbis egyenlő értékű a megismert igaz
ság szerinti életre, az igazságos vagy más szóval erkölcsös életre való
nevelés. Ebben rejlik a vallásos-iskola hasonlíthatatlan ereje.

Egy emberöltőn belül két világkatasztrófát éltünk át. Mindkettőt az
egyéni és nemzeti. önzésnek egyetemes emberi érdekek fölé helyezése
okozta: Csak szilárd erkölcsi alapon nevelődött jellem tud mindig és mín- .
den körülmények között igazságosan gondolkodni és cselekedni. Az igaz
ságos élethez az ész és annak prodúktuma, az ismeret csak utat jele'z,
világot gyujt, az elhatározás, cselekvés közvetlenül érzelmi és akarati
indításból születík. Csak jó fának lehet jó gyümölcse. Jó cselekedet állan
dóan csak erkölcsi jóságból, tiszta érzelmi világból, lelkiismeretesség
ből, jellemből fakadhat. Az állandó erkölcsös cselekvés motora csak a leg
főbb isteni parancs: a szeretet lehet. Ennek az égből táplálkozó ihlető

és lendítő erőnek a segítségével tudta a katolikus nevelés müvészi egy
ségbe foglalni az egyéni és közösségi élet kifejlődésének föltételeit és
követelményeit. Megoldotta a paradoxonnak látszó föladatot társadalmi
vonatkozásban az egyesek életében; a békésen egymás mellett élő keresz
tény nemzeti államok fölépítésével nemzetközi viszonylatban.

Ellensége lehet-e a keresztény nevelés a földi boldogulásnak és a
földi boldogulás lehetőségeít biztosító államnak? Erre a kérdésre már az
óskéresztény évszázadok nevében Tertullián megfelelt. "Nem vagyunk
idegenek az élettel szemben. Mi, igenis tudjuk, hogy hálával tartozunk
Istennek, teremtő Urunknak. Műveinek semmiféle gyümölcsét vissza nem
utasít juk; csak mérsékeljük magunkat, hogy ne használjuk azokat mérték
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nélkül és rosszul. S igy mi sem élünk ezen a világon fórum és mészár
szék nélkül, sem fürdök, házak j üzletek, istállók nélkül, sem a ti vásá
raitok vagy kereskedelmetek nélkül. Mi veletek együtt hajózunk és kato
náskodunk, müveljük a földeket és kereskedünk, kicseréljük portékáín
kat és rendelkezéstekre bocsátjuk munkánkat. Hogyan tűnhetünk föl
tehát előttetek haszontalanoknak ügyeitekre nézve, melyekkel és ame
lyekből élünk, azt valóban föl nem foghatom." (Apoll. 42.) Nemcsak el
nem vetjük a földi boldogulásra való törekvést, hanem ellenkezőleg,
magasabb rendeltetést tulajdonitunk neki, fölkaroljuk és megszenteljük.

A kűlső és belső akadályoktól mentes, természetes és természet
fölötti erőhatásoktól támogatott szebad Jdfejlödése, tökéletes kibontako
zása az ért? életnek, ébredő léleknek - ember részről - a Teremtő

lsten legszebb dícsérete. Az alkotás remekvolta, az alkotó müvész leg
nagyobb öröme és büszkesége. Egyben kifejezett isteni parancs: "legye
tek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes". Az emberi élet
erőinek ez a kibontakozása, szabad érvényesülése az emberi boldogság
nak alapérzése. Az isteni és természeti törvényeken fölépült keresztény
nevelés történelmi próbát kiállt, egyetlen biztosítója ennek a szerenesés
emberi fejlődésnek.

Az egyetemes emberi és a jellegzetes népi tulajdonságok zavarta
lan együttesét is a keresztény nevelés valósítja meg legtökéletesebben.
A népek hangversenyében ugyanis nem egy sajátos színét,zengését
veszített átlaghangra, hanem egyéni jellegüket, bájukat megőrzött han
gok sokféleségére van szükség, amely sokféleségbe magasabb egységet
a zene lelke, az eszme visz. Minden nép annyit ér a nagyvilág számára..
amennyi népegyéni sajátossággal tudja megvalósítani az őrök emberi
eszményeket. Az egyetemes emberi ugyanis mindig csak népegyéni módon
jelenhet meg. Csak az új szín vonz: az azonosság, a ~ópía, nem érdekli
az embereket. A nélkül, hogy a népek testvéri közösséget diszharmó
niába fullasztotta volna: az Egyház volt a népi j~llegük;et híven meg
őrzött keresztény nemzetek fölnevelője.

Tirolban kérdezte egy útitársam: Miért építettek itt annyi kápol
nát, templomot? S mikor építették? - folytattam a kérdést kérdéssel.
Az épületek állapota, stílusa mutatja, hogy régen, hangzott a válasz.
Bizony régen. Akkor, amikor a nyaralás még nem volt divat. Mikor az
idegenforgalom még nem hozta a pénzt, mikor a mindennapi kenyérért
ugyancsak meg kellett küzdeni a sziklás talajjal, a rövid és viszontag
ságos érlelő idővel, zord éghajlattal.

Nemrégiben szó volt róla, hogy a nyugati demokráciákban nincs
államilag bevezetett hitoktatás. Nekünk magyaroknak mindig nehezebb
volt a sorsunk, mint a nyugati népeknek, azért éreztük és érezzük ma
is, liogy nagyobb szükségünk van Istenre, mint a szerencsésebben el
helyezkedett népeknek. Igy van ez küzdelmes életünkben, így kell lennie
és így kell maradnia a nehéz magyar sors hordozására képesítő neve
lésben is.
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