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A P R O T E S T Á N S P A E D A G Ó G I A E S Z M É J E . 
- Szabadelőadás. — 

Nem a legbátorságosabb érzelem kél a lelkemben, midőn e díszes 
társaságban annyi avatott paedagogus, annyi nagyműveltségű és egyházunk 
elveit alaposan ismerő, tapasztalt férfiú előtt a protestáns paedagogia vezér-
elveiről igyekszem értekezni. De elfogódottságom bátorsággá lesz, ha elgon-
dolom tárgyam fontosságát s nemcsak időszerű, hanem a magyar protestáns 
egyház legvitálisabb érdekeibe vágó voltát, melylyel szemben a legigény-
telenebb kísérlet is jóakaró meghallgatást érdemel. 

Úgy hiszem, tudja e díszes gyülekezet minden egyes tagja, hogy a 
magyar protestantizmus egén sötét felhők tornyosulnak, a melyek veszélylyel 
fenyegetik nemcsak a felvilágosultság szabad terjedését, hanem a protestan-
tizmus létjogát is, és azért éber munkára szólítják egyházunk minden igaz 
hívét. De különösen a magyar ifjúság protestáns szellemű nevelése látszik 
végveszélyben forogni. Tán nem csalódom, ha úgy látom, hogy leginkább 
két különböző gyökérből eredő és különböző oldalról kiinduló áramlat 
készül összeroppantam azt, a mit protestáns nevelésnek nevezünk. Az egyik 
irány, nemzetközi és felekezetnélküli alapra helyezkedve, mitsém akar tudni 
az egyházról, mint szervezetről, a felekezetiségről, legkevésbbé pedig a 
felekezeti iskolákról, melyeket a tudományosság okából veszedelmeseknek 
tart és azért teljesen az államra kivánja ruházni a nevelés fontos feladatát. 
Ez a szocialisztikus világnézet, mely természettudományi alapon áll. Ezzel 
szemben látunk egy másik áramlatot, melyet általában a hivatalos katholikus 
egyház és annak ultramontán irányzata képvisel (tehát nem az egész katho-
licizmus és épp ez ellentét miatt ki is tört a katli. egyház kebelében is a 
kulturharcz), és ez szembeszállva a XX. század tudományos és társadalmi 
műveltségével oly tüneteket vet felszínre, a melyek régmúlt idők gyászos 
eszméinek feltámadását látszanak hirdetni, midőn főczélul tűzetik ki az 
egyoldalú és exkluzív felekezetieskedés ápolása és minden kulturtényezőnek, 
tehát az iskolának is az egyeduralkodó és mindenható egyház alá való 
rendelése. 

Ezek ellenében azonban tán fel lehetne hozni, hogy az egyiktől, a 
felvilágosítás lobogója alatt harczoló tábortól nincs mit tartania a protestan-
tizmusnak, a melynek lényegénél fogva az a hivatása, hogy minden szabad-
elvű mozgalmat felkaroljon. Ez részben csakugyan igaz, de csak részben, 
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mert a szocialisztikus világnézet, mint látni fogjuk, bizonyos tekintetben 
hiányos, a mennyiben erős lelki szükségletek kielégítéséről lemondván, nem 
nyugtatja meg az embert mindenben, és azért nem is olvadhat bele a 
protestantizmus mindenestül. A mi pedig az ultramontán áramlatot illeti, 
arra nézve tán azt mondhatni, hogy a mint jött, ügy el is fog tűnni, és 
ha mégis komoly kulturharezra kerülne a dolog, biztosra vehető, hogy 
ebben, mint a múltban : felekezeti különbség nélkül velünk, a reformáczió 
gyermekeivel lesznek nemzetünk legjobbjai és a liberalizmus hívei. Tegyük 
fel, hogy e vérmes remény nem bizonyul üres ábrándnak, még akkor is 
hangoztatnunk kell, hogy vannak még más bajok is, melyek az igazi 
protestáns nevelést gátolják. Sorvasztó anyagi gondok súlya alatt roskadozó 
egyházunk, mivel az egyházi önmegadóztatást általában zügolódással fogadják 
a hívek, kénytelen az állam barátságos segítőkezét igénybe venni. De ennek 
fejében terjed az államnak a protestáns iskolaügyre való befolyása, bizonyos 
egyformásítás és bürokratizmus kap lábra és a miniszteri szabályrendeletek-
hez és utasításokhoz alkalmazkodik az iskolai munka, a mi aztán az iskola-
fajok és azokban működő tanerők egyéni sajátosságait szinte megbénítja. 

Nem vádképpen hangoztatjuk ezt, sőt szívesen elismerjük, hogy az 
állami befolyás rendkívül áldásos volt egyházunk tanintézeteire, és hogy 
az állami főfelügyelet feltétlenül szükséges, csak bizonyos szomorú érzéssel 
konstatáljuk, hogy egyházunk szűkös anyagi viszonyai folytán a szó szoros 
értelmében vett protestáns autonómia „csak névben él, de többé nincs 
jelen". De még ennél is lesújtóbb körülmény, hogy úgy látszik, mintha 
az erős protestáns szellem, mely őseink iskoláit jellemezte, kiveszőben 
volna, mintha a protestáns öntudat hatóereje a protestáns tanári közszellem, 
a közös világnézeten alapuló egyetértő működés, az eszményekért való 
önzetlen heviilés meggyengült volna, sőt, ha következtetést lehetne építeni 
a protestantizriius számarányának szinte ijesztő fogyására, úgy látszik, mintha 
a protestáns egyház nem volna többé életképes, hanem eljutott volna 
(legalább hazánkban) a végső felbomlás stádiumához Méltóztatik látni, 
hogy a felsorolt, többé-kevésbbé aggasztó jelek és jelenségek igazolják az elő-
adásom elején koczkáztatott azon állításomat, hogy itt nem egyszerűen a protes-
táns nevelés mikéntjéről van szó, hanem a protestáns szellemű nevelés lei-

jogosultságáról, Illetőleg szükségességéről. Ez a kérdések kérdése, mely 
kell, hogy minden hithű protestáns egyháztag szivéhez férkőzzék, és melyre 
gyenge erőmtől telhetőleg, az előre megszabott keretekhez mérten, válaszolni 
óhajtok. 

Nem kell e helyen tüzetesebben fejtegetnem, hogy milyen fontos 
missziót töltöttek be protestáns egyházunk iskolái a múltban, hogy mily 
óriási érdemeket szereztek a felvilágosodottság, értelmi haladás terjesztése, 
az általánosabb, vagyis a köznépet is felölelő iskoláztatás és nemzeti irányú 
és tartalmú művelődés fejlesztése körül; ezt elismerik elfogulatlan katholikus 
testvéreink is, így többek között Fináczy Ernő, hazai közoktatásügyünk 
egyik elsőrangú ismerője úgy nyilatkozik, hogy a prot. iskolák az igazi 
műveltség megmentőivé váltak a humanizmus szellemének ápolásával, 



„továbbá, hogy a protestáns iskoláztatás megerősödése nemcsak közvetlen 
hatásában volt nagyfontosságú, hanem azon visszahatásában is, melyet a 
mélyen aláhanyatlott katholikus iskolaügyre gyakorolt". Bátran mondhatjuk, 
hogy ezeknek az iskoláknak, a bennök ápolt komoly tudományosságnak 
szigorú erkölcsnek és férfias öntevékenységnek köszönhetjük, hogy ma is 
a protestáns elemé „a politikai, tudományos és társadalmi vezérszerep" — 
a mi ismét a katholikus Czirbusz Géza állítása. íme, a protestáns tanügy 
történeti hagyományai máris egy nevezetes bizonyságot szolgáltatnak a 
mellett, hogy ezeknek az iskoláknak, a melyekből oly kiszámíthatatlan haszon 
háramlott az egész magyar közművelődésre, kell, hogy legyen létjoguk, 
hivatásuk a jelenben és a jövőben is; vagy annyira kimerült, elerőtlenedett 
a protestantizmus szelleme épp a legutóbbi időben, hogy a jövő csakugyan 
végpusztulással fenyegeti a századok viharait átszenvedett evangyéliomi 
egyházunkat és annak iskoláit? 

És ezzel eljutottunk főkérdésünkhöz: van-e egyáltalán még szükség 
manapság és a jövőben a protestáns Iskolára, más szóval a protestáns 
szellemben történendő nevelésre, és ha igen, miért? — Mert a múltban 
szerzett bokros érdemeink, bármily jelentősek és elévülhetetlenek művelődés-
történeti szempontból, mégsem tekinthetők mértékadóknak a jelen és a 
jövő feladataira nézve és a mult, noha kétségkívül hatalmunk, tekintélyünk 
egyik eleme, nem jogosít mindenben a jövőben való kuíturai vezérszerepre. 

Mindenekelőtt kijelenthetjük, hogy a protestáns szellem érvényesítése 
ma is lehetséges iskoláink kebelében, megnyirbált önkormányzatunk mellett 
is. Mert az állami taiútásterv és utasítások csak előírják a tanítandó tárgyakat, 
az elvégzendő tananyag kezelésének módját, de a minisztérium intencziója 
értelmében csak mintát akarnak mutatni, kipróbált módszeres elveket 
tudatosakká tenni és útbaigazításokat adni. A siker tehát ma is a tanár 
rátermettségén fordul meg, mert a mit az egyes tanárnak a tanterv és 
utasítás nyújt, az csak holt forma, melyet neki kell élőtartalommal meg-
tölteni. íme, nagy megnyugvás lehet ránk nézve, hogy az erős egyéniség 
a legújabb utasítások szellemében is megfelelő módon érvényesülhet. És 
most feleljünk arra az égető kérdésre, hogy szükséges-e a protestáns szellemű 
iskola, a protestáns paedagogia? 

Minden iskola a maga jellegét attól a világnézettől nyeri, a melyet 
benne hirdetnek. Úgy hiszem már most, hogy elismerve a felekezetnélküli 
vagy az állami iskola egyéb előnyeit, (ebből a szempontból) a jó felekezeti 
iskola nevelő hatása azért erősebb, mert itt egységesebb a szellem, a világ-
nézet s itt minden tanító egyaránt felhasználhatja a vallás fontos nevelő 
szerepét. Épp azért, ha a miatt van létjogosultsága a felekezeti iskolának 
ma is, mert itt a tanítótestület mindegyik tagja egyazon világnézet alapján 
áll, holott ez az állami iskolákban, a hol különböző vallású és világnézetű 
egyének működnek, ki van zárva, megilleti a léthez való jog a protestáns 
felekezeti iskolát is. Csakhogy nagy a különbség az egyes felekezeti iskolák 
között és minden szempontot figyelembe véve, talán mondhatjuk, hogy csak 
az oly felekezeti iskolát nem érheti gáncs, melynek világnézete nem ellen-



kezik sem a tudomány haladásával, sem a vallásos hittel, sem a nemzet-
állam eszméjével, mert e hármat döntő tényezőknek tartjuk az iskola szellemé-
nek kialakulására. Nézzük e szempontból protestáns középiskoláinkat, mert 
elsősorban ezekre vonatkozik, a mit mondandó vagyok. 

Szilárd meggyőződésem, hogy a mint van természettudományi vagy 
szoczialisztikus világnézet és katholikus világnézet,1 úgy van olyan élet- és 
világfelfogás is, melyet méltán protestánsnak nevezhetünk, és ez az, mely 
a protestáns iskolát átlengi és annak szellemi légkörét képezi. Ez a világ-
nézet helylyel-közzel érintkezik a másik kettővel, de lényeges vonásokban 
mégis különválik tőlük. 

A protestáns világnézet gyökérszálait a reformáczióban kereshetjük, 
de éppenséggel nem azonosíthatjuk sem az eredeti lutherizmussal, sem az 
eredeti kálvinizmussal, noha ezek alapvető elveit természetszerűen felszítta 
magába. Mert bármennyire méltassuk is e két hatalmas történeti egyéniség 
nagy művét, be kell vallanunk minden kertelés nélkül, hogy paedagogiai 
és filozofiai gondolkodásmódunkat illetőleg nem azonosíthatjuk magunkat 
velők mindenben, mert ők bizonyos tekintetben a középkor gyermekei 
voltak és nem csinálhatták végig az európai nemzeteknek éppen az ő fel-
lépésük nyomán bekövetkezett óriási szellemi, társadalmi, közgazdasági és 
politikai fejlődését, melynek eredményei elől nekünk, a reformáczió gyer-
mekeinek, semmikép sem szabad elzárkóznunk. Mi már a modern korban 
élünk, modern emberek vagyunk és azért fel kell használnunk a modern 
kultura minden vívmányát. Tudjuk, hogy a reformáczió világraszóló nagy 
eszme volt s lényegét tekintve, a renaissance folytatása vallási téren, főleg 
annak a jézusi elvnek új érvényre ébredése, hogy a vallás uaz egyéniség 
autonom élete az Istenben". Luther működése tehát vallási reform volt, a 
lutherizmus elsősorban vallási erő és csak másodsorban kulturtényező. De 
a jelentősége így is óriási, főleg két vívmányánál fogva, az egyik pozitív : 
az egyéni hit elvének a megmentése, a másik negativ : a pápa és minden 
látható emberi tekintély elvetése vallási dolgokban. Az első vívmány ter-
mészetszerűen a szellemi szabadság kivívásához vezetett, a másik minden 
földi abszolút tekintély elvetését eredményezte és ezzel a haladás elvét 
keltette életre. E két elv : a személyiség szabadsága és a haladás elve 
messze kiható fontosságúvá lett a protestantizmus továbbfejlődésére. E nagy-
szabású fejlődést a kezdeményező lánglelkű reformátorok természetesen 
nem is sejthették. De hiszen így van ez minden eszmével, csak lassanként 
fejlenek ki a benne élő termékeny csírák. 

A protestantizmus, mely tehát eleintén csak mint egyházi szervezet 
különbözött a katholikus egyháztól, a fejlődés törvénye értelmében vele 
teljesen ellentétes szellemi áramlattá, világnézetté nőtte ki magát, mely a 
felekezeti korlátokat áttörve, ma művelt körökben szinte uralkodóvá vált 

1 Tudom, hogy e két uralkodó világnézeten kívül — hogy úgy mondjam, — többféle 
fajtát lehetne megkülönböztetni ; ez azonban czélunk szempontjából fölösleges. Itt elegendő 
a legjellemzőbb ismertetőjegyek alapján való felosztás. 
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Ily értelemben bátran mondhatjuk, hogy nemcsak azokban él a protestáns 
világnézet, a kik egyházunk hívei, hanem igen sokban azok közül is, a 
kiket az anyakönyv más felekezetekhez számít. Mert a protestantizmus lényege 
nem a külső szervezkedésben rejlik, hanem a belső, szellemi összetarto-
zandóságban, a rokongondolkodású lelkek láthatatlan egyesülésében. Azért 
csak sajnáljuk, de meg nem vetjük azokat, a kik egyházunkból kiválva, egy 
más világfelfogás híveivé szegődtek, mert bízva bízunk, hogy a prot. világ-
felfogás ereje és mélysége előbb-utóbb mégis csak győzedelmeskedni fog 
bennük is. 

A protestáns világfelfogás tiltakozik minden szellemi és vallási gyám-
kodás ellen, szabad érvényesülést enged az egyénnek a gondolat és hit 
mezején. Nem fél semmiféle kultúrai vívmánytól, nem jajveszékel, ha a 
természettudomány új találmányt vagy fölfedezést vet felszínre, nem állítja 
föl a tilos könyvek indexét, hanem ellenkezőleg, mindenkit felszabadít a 
vallásos és tudományos igazságok megvizsgálására és azok összhangba 
hozatalára. A protestáns világfelfogás mindenütt szárnyra kelti a nemzeti 
szellemet, felhasználja a nemzeti erőt a vallásos érzelem táplálására, az 
egyetemes egyház nemzetközi nyelve helyébe a nemzeti nyelvet iktatja és 
ezzel föllendíti a nemzeti irodalmat. Nagy előnyére válik a protestáns világ-
nézetnek, hogy méltányolja a fentemlített három tényező mindegyikének a 
jelentőségét. A természettudományi világnézettel szemben, mely a természet-
tudományok nagy eredményeit egy egységes, zárt világfelfogás megépítésére 
akarja felhasználni és a vallásról vagy nem vesz, vagy csak nagy ritkán 
vesz tudomást, a prot. világfelfogás nagy súlyt helyez a vallásos elemre 
— tudva azt, hogy a vallásnak az emberi szívben kiírthatatlan gyökere van -
és meggyőződésem szerint éppen ő fejezi ki a legtisztábban és legmélyebben 
a vallásos hit lényegét. 

A vallás lényegét ugyanis, a Krisztus szellemének megíelelőleg, nem a 
szertartásokban és hitvallási formákban keresi, hanem a szív élő hitében. A 
vallás magva rá nézve az a mélyreható meggyőződés, hogy az érzékek világa 
mögött egy titokzatos, örök, kifürkészhetetlen hatalom él, egy mindeneket 
teremtő és kormányzó lény, ki egyedül igazgat és uralkodik, és ki magasztos 
erkölcsi czélt tűzött a világegyetem és az emberi élet elé. E felfogás szerint 
az emberiség történeti élete is csak alapja egy további magasabb életnek, 
magasabb alakulatoknak, ha föld, emberiség elmúlik is. 

A protestantizmus hangsúlyozza, hogy csak a személyes meggyőző-
désen alapuló hit az igazi vallás, és a Jézus Krisztus vallás-erkölcsi sze-
mélyiségéből, az ő példaadó életéből meríti azt a hitet, hogy erkölcsi kö-
telességeinknek, mint isteni parancsoknak a teljesítése által lesz e világ 
majdan az „Isten országává". 

A természettudományi alapon álló szocziológia a nemzet fogalmát is 
csak múló valaminek tekinti, nem akar arról tudni, hogy az emberiségnek 
nemzetekre való szétkiilönítése természeti (biológiai) és szellemi szükség-
szerűség, és hogy a szétkülönülés, illetve a nemzeti egyéniségek örökös 
versengése nélkül minden általános emberi haladás merő lehetetlenség 



8 

volna. (Palágyi M.: A nemzeti gondolat filozófiája.) A protestáns egyház 
és iskola ellenben ezzel szemben kezdettől fogva nemzeti alapra helyez-
kedett, tudva vagy legalább érezve azt, hogy a helyes nevelés és világ-
nézet elsősorban csak a nemzeti műveltség forrásaiból táplálkozhatik. Épp 
ezért a protestáns oktatás sohasem helyezkedett és helyezkedhetik szembe 
a nemzeti állam létével, hanem ellenkezőleg, mindig annak szolgálatában 
állt és mindig a nemzeti szellemű műveltség fáklyavivője volt} Végül a 
protestáns elv természetéből kifolyólag nem lehet állandóan hadilábon a 
tudománynyal sem, mint az ultramontán világnézet. Tudjuk, hogy a nagy 
reformátorok, a genesis alapján állva, a tudományban visszautasítottak 
mindent, a mi ezzel meg nem egyezett. Azért nem akart Luther, a ki pedig 
máskülönben a szabad kutatás szószólója, hallani Kopernikus újító tanairól. 
Még inkább ellensége volt a tudománynak a XVII. század protestáns 
orthodoxiája (úgy, hogy e korban tulajdonképpen csak Németalföld képezett 
dicséretes kivételt, midőn az elüldözött Descartes-t és Spinozát befogadta). 
De ezek mindig csak ideig-óráig tartott áramlatok voltak. A protestantiz-
mus ugyanis nem lehet kerékkötője a tudomány haladásának sohasem, 
mert ez ellenkezik lényegével. Nem vállalkozhatik arra, hogy békóba verje 
a komoly tudományt, mert nem hirdeti, hogy tanai változhatatlanok, tudva 
azt, hogy a változhatatlanság a tudomány terén azonos a maradisággal. 
Épp ezért elfogadva a fejlődés elvét a vallástudomány terén is, lehetőnek 
és szükségesnek mond újabb reformácziókat, csak azt a követelést támasztja, 
hogy mindig a Krisztus szövétneke világítson a hitjavítók útján. Tudva 
van, hogy korunkban a vallásos gondolat nagy átalakulásának vagyunk 
tanúi. A mondottakból már mostan következik, hogy a protestantizmusnak 
kell előljárnia a XX. század ama nagy feladatában, hogy magas és fejlett 
kultúránkat összhangzásba hozzuk a fejlettebb és tisztultabb vallással. 

íme, láttuk, hogy a protestáns világfelfogás nem ellenkezik sem a 
vallással, sem a tudománynyal, sem a nemzeti eszmével, hanem összekap-
csolván a szoczialisztikus és ultramontán világnézet egyoldalúságait, igényt 
tart a méltányló elismertetésre. Elfogadja a modern természettudomány ered-
ményei felépülő világképet az érzékek alá eső világra nézve, de erre bete-
tőzésül odailleszti a tiszta keresztyén vallásos hitet, mely az érzékfeletti világ 
képét és az élet igazi értelmét nyújtja. Az ily módon kikerekített világ-
nézet pedig a vallásos kedélyeket és tudós elméket egyaránt kielégíti. 

Mindezekből következik, hogy a protestáns iskola és a protestáns 
szellemű nevelés nemcsak jogosult, kívánatos, de egyenesen szükséges a mi 
korunkban és a jövőben is. És jegyezzük meg,, hogy a prot. paedagogia 
kitűnő megoldását nyújtja egy másik eszmeharcznak is, a mely az »? egyem'' 
és „szocziális" nevelés jelszavai alatt szintén lázban tartja, kivált a paeda-
gogusok kedélyeit. Mind a két elv, külön-külön érvényesítve, egyoldalúság-
ban leledzik. Az individuum jogát hangoztató paedagogia megfeledkezik 
arról, hogy az egyén nem szakítható ki a társadalmi közösségből, mely-

1 Ha akadnak protestánsok, a kik szembehelyezkednek a nemzet-állam létével, azok 
csak tévelygők lehetnek. 



ben él ; a szocziális paedagogia pedig, mely csak szocziális lényt ismer el, 
elhanyagolja: az egyéniség jogait. Ezt teszi a katholikus paedagogia is, 
midőn elsősorban az egyház vallási közösségének neveli a növendéket.1 

A protestantizmus az individualizmus és szocziálizmus elvét a leg-
szebb harmóniává egyesíti. Miután egyik főelvünk a személyiség jogának 
a követelése, a protestáns paedagogia mindig kiváló gondot fog fordítani 
az egyéni nevelésre, az egyéni vonások tiszteletben tartására. De másfelől 
a protestáns paedagogia — szem előtt tartva a Jézustól hirdetett tevékeny 
emberszeretetet, mely nem kivonja, hanem belekényszeríti az egyest a közös-
ségi életbe, — kellőképp kidomborítja a társadalmi nevelés fontosságát is. 
Vezérlő elve szerint nem az életen túl, hanem a földi életben teljesítendők 
a vallástól követelt erkölcsös cselekedetek. Hiszen éppen az volt Luther-
nek egyik elévülhetetlen érdeme, hogy az életre utalta az embereket s az 
egyházi közösség mellett az államnak, hazának, nemzetnek és társadalom-
nak is teljes létjogot biztosított és ezzel minden profán, világi foglalkozást 
megszentelt a mindent abszorbeálni akaró római theokrácziával szemben. 

A prot.2 paedagogiának ezen általános jellemzés után csak egy czélt 
tűzhetünk ki, és ez nem lehet más, mint olyan erkölcsi személyiség neve-
lése, a ki a való életben, a nemzeti munkában meg tudja állani a helyét, 
a ki az élet fáradalmait és nehéz munkáját az isteni gondviselésbe vetett 
erős bizodalommal teljesíteni képes, és a ki biztosan tájékozódni tud az 
élet bonyolult viszonyai között. Mi tehát nem nevelünk csak az egyháznak 
engedelmes szolgákat, hanem elsősorban hű fiakat a hazának, derék hon-
polgárokat az államnak, szorgalmas munkásokat a társadalomnak: szóval 
egész emberekké neveljük a ránk bízott ifjakat. Az életnek nevelünk (tehát nem 
taníthatunk semmi olyat, a mi az élettapasztalattal és tudománynyal homlok-
egyenest ellenkezik), azért nevelésünk egyik főjellemvonása az, hogy világi. 

Hogyan érhetjük el ezt a czélt ? Az egyetlen feltétel, az, hogy vala-
mennyi tanárt,3 valamennyi iskolát hassa át a — csak elnagyolt tervrajzban 
bemutatott — prot. világnézet, a prot. iskolaügy egységének és a közös 
czélra való törekvésnek tudata. Ez lesz az a légkör, melyben ifjúságunk 
nevelkedni fog. 

Az a világnézet azonban, melynek alapján minden iskola és minden 
nevelő áll, éppenséggel nem dogmatikus, hanem mindenkinél bizonyos 
egyéni színezetet nyerhet, a protestáns gondolkodásmódnak megfelelőleg. 

1 V. ö. Die nachwachsende Generation zu Christen machen ist nach kath. Auffassung 
gleichbedeutend mit : sie der Kirche einzugliedern . . . die christliche Gemeinschaft und 
die von ihr vertretene »gute Sache" ist das Hauptaugenmerk. (O. Willmann : Kath. Paedagogik 
in Rein's Handbuch.) 

'' Nein véletlenből, hanem szántszándékkal, tudatosan beszélek itt folyton protestáns 
paedagógiáról, mert a paedagogiai alapfelfogást illetőleg nincsen és nem is lehet különb-
ség az evangélikus, református és unitárius testvéregyházak között; világnézetük ugyanaz, 
nem a hitelvek, hanem csak a hittételekre nézve van különbség közöttük. 

3 Szépen mondja Schneller István : Az lesz a szerencsés nevelő, a ki egy egységes 
világnézet alapján okoskodik, a ki az egész elméletet személyi erővé emelte. 
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Mert a prot. világnézet nem merev hittételeket állít fel, hanem lényegét 
tekintve, bizonyos vezérlő elvek e's módszerek foglalatja. Hiszen a protestantiz-
musban nem is a hittételek kötelezők, mint a melyek csak a történeti 
viszonyokkal való megalkuvás alapján jönnek létre, hanem a hitelvek (Pflei-
derer) ; — ezeknek elfogadása és érvényesítése pedig nagy belső egységbe 
foglalja a protestánsokat, bármily eltérő is ezen kereteken belül az egyesek 
vallási meggyőződése. 

De nem érhetjük be azzal, hogy csak a tanárok lelkében éljen a prot. 
világfelfogás, hanem át kell azt plántálni az ifjúság fogékony szíveibe is. 
Ha a nevelés (Payot szavaival élve) a gyermek lelkében a képzeteknek 
képzetekkel, érzelmekkel s cselekvésekkel egybekötött rendszerének a szerve-
zése, akkor első feladata a középiskolai prot. paedagogiának a prot. világ-
nézet képzeteinek a gyermek lelkébe való bevitele. Csakhogy a protestáns 
nevelés nem nyújt kész gondolatrendszert, melyet csak el kell fogadni, 
hanem csak bizonyos elveket, eszméket, szempontokat tár fel, érzéseket 
kelt föl, melyek által a növendék képességet nyer a saját világnézetének 
önálló felépítésére. Mert kétféleképp juthatni valamely világnézethez: vagy 
külső tekintély elfogadása alapján, vagy belülről a szabad vizsgálódás, az 
önálló meggyőződés organikus fejlődése révén. Ez utóbbi a protestáns 
álláspont. Ma még sokan nem elég műveltek ahhoz, hogy külső tekintély 
támogatása nélkül juthatnának valamely világnézethez, de az emberi nem 
haladása az autonomizmus felé irányul, a mi annyit jelent, hogy a protestáns 
állásponté a jövő. És ez természetes is. Mert a gondolkodás nélkül elfoga-
dott száraz tanrendszer legfeljebb holt hitet eredményez; csak a drága 
fáradság, eshetőleg erős lelki tusa árán kiküzdött vallási világnézetnek van 
értéke, csak az megy át az illető személyiségnek vérébe és válik életének 
alkotórészévé. 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy a prot. nevelés a súlypontot a lélek 
művelésénél az öntevékenységre helyezi. A nevelő munkássága tehát arra 
irányul, hogy ezt az öntevékenységet a növendék lelkében kifejleszsze. A 
prot. nevelés jellege következésképp az, hogy nem vezeti járószalagon a 
tanulót, hanem — hogy úgy mondjam — a maga lábára állítja, önállóságra 
neveli. Ha aztán a növendéket így eljuttatjuk a fejtegetett világnézet kép-
zeteihez, ezáltal egyúttal előkészítjük az erkölcsi nevelés talaját is; csak 
uralkodókká kell tenni — szoktatás útján — a protestáns elveket az akarat 
felett. Minden egyes tantárgy körében kell és lehet oly ismereteket, eszméket 
nyújtanunk, melyek alapvetők a protestáns világnézethez. Ki kell emelnünk 
e helyen, hogy nem a felekezeti széthúzás élesztéséről van szó, hanem arról, 
hogy a reformáczió drága szellemi kincseit, a szabadság, haladás és türelem 
szellemét a gondjainkra bízott növendéksereg közkincsévé tegyük. 

A tantárgyak közül a prot. nevelés a fősúlyt a nemzeti tárgyakra veti,1 

de ezek mellett egyformán méltatja a reális és humánus tárgyak nevelő érte-

1 Szempontunkból különösen az olvasmány-tárgyalás és dolgozat-írás, továbbá a tör-
ténelem bir fontossággal. 
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két is. A természettudományok körében pl. a protestáns tanár bátran rátérhet 
Kopernikus tanai, a Kant —Laplace-féle elmélet, vagy a darvinizmns stb. 
ismertetésére, rámutathat az antropocentrikus és geocentrikus világnézet 
bukására és nem félti ezektől tanítványai vallásos érzületét, mert ezek tudása 
nem dönti meg a vallás lényegét, a vallásos hit eredő forrását, legfeljebb 
egyes ingatag dogmákat. Általában az ideális alapon nyugvó evolucionizmus, 
sőt a származástan is teljesen összefér az egy Istenben való hittel és a 
keresztyén vallási tudattal. Epp azért ez elméleteknek a tanulók szellemi 
színvonalához mért tapintatos ismertetése nagyon kívánatos a protestáns 
középiskolában. 

A többi tantárgyak közül különösen a vallásoktatás és filozófia jelen-
tőségteljes. A filozófiai tanítás1 főfeladata az, liogy a középiskolai tanfolyam 
végeztével az egyes tanulmányok körében nyert ismereteket rendszeres 
egészbe foglalja, illetőleg a természeti és szellemi tudományoknak szilárd 
elveire épített egységes világfelfogás alapvonalait nyújtsa. E tárgy körében 
kínálkozik tehát legtöbb alkalom a prot. világnézet alapelveinek összefoglaló 
ismertetésére, inert a többi tárgyak keretében inkább csak ötletszerű meg-
jegyzésekről, egyes alapvető prot. elvek alkalmazásáról lehet szó. 

Sok szolgálatot tehet e tekintetben a világtörténelem tanítása is. A mi 
pedig a vallásoktatást illeti, melyre nézve teljes szabad kezünk van ma is, 
úgy hiszem, hogy sokan egyetértenek velem, ha azt állítom, hogy vallás-
tanításunk gyökeres reformra szorul, és hogy ennél a főszempont Jézus 
személyiségére, továbbá az eddig indokolatlanul elmellőzött egyetemes 
vallástörténetre s a keresztyén és prot. egyháztörténetre essék, nem pedig a 
dogmatikai anyagra. Nem ok nélkül hangoztatják manapság sűrűn a szem-
léleti módszer fontosságát a tanítás minden terén, nos — a valláserkölcsi 
tanítás terén is lehetséges a szemléltetés éppen a nagy vallásalapítók sze-
mélyiségének bemutatása által. Az ilyen összehasonlító tárgyalás képes 
egyedül kidomborítani Jézus centrális világtörténeti jelentőségét, megváltó 
küldetését és a keresztyénségnek, mint a legtisztább kinyilatkoztatásnak a 
feltüntetését, a mit a dogmatika tanításával soha el nem érhetünk, mert a 
gyermek elméjének dogmatikus anyaggal való túltömése a vallásos érze-
lem elsatnyulását idézi elő. A protestantizmus lényege hozza magával, hogy 
a prot. paedagogiának, a prot. iskolának elsősorban ki kell vennie a maga 
részét a középiskola tanulmányi rendjének olyan átalakításából, a minő a 
modern kor szükségleteinek megfelel. A középiskolai reform láza ma állan-
dóan fogva tartja a kedélyeket. De a legelső reformnak a vallástanítás terén 
kell történnie és itt éppen nekünk protestánsoknak kell jó példával elől-
járnunk. Mert a vallás külső hatalmak által többé fenn nem tartható — leg-
alább a művelteknél nem — és ezentúl csak a belső meggyőződés pilléreire 
támaszkodhatik. Ha ily értelemben reformáljuk majd a vallástanítást, akkor 
a vallás ismét az lesz, a mi volt és gazdagítni fogja az értelmet, megnyug-
tatni és megnemesíteni a szivet, megszentelni és megerősíteni az akaratot. 

1 Erre vonatkozó nézeteimet 1. bővebben a Tanáregyesületi Közlöny 1907/8. 680-681. 
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Nem nyűg lesz akkor a vallástanítás, hanem harmóniában lesz a többi tár-
gyakkal, csúcspontját fogja képezni a középiskolai tanulmányi rendnek és 
a prot. nevelésnek. 

Ilyennek képzelem én a prot. szellemben vezetett iskolarendszert. Már 
csak futólag említhetem, hogy szerintem a protestáns nevelés főrésze — 
nem szólva gyérszámú főiskoláinkról — a családra és a középiskolára 
háramlanék. Fontosak a tanítóképző és polgári iskolák, utóbbiak különösen 
a leánynevelés szempontjából ; — erről és a főiskolákról nálam hivatottabb 
előadók értekeznek. Legkevésbbé jöhetnek számba az elemi iskolák, a hol 
éppen a protestáns világfelfogás leglényegesebb elveit nem lehet megértetni 
és tudatossá tenni, s így itt szinte lehetetlen az intenziv felekezeti nevelés. 

Ezzel felolvasásom végére érve, kétszeresen érzem annak gyöngeségét. 
Sokan hézagosnak fogják tartani — de hiszen tárgyam természete hozta 
magával, hogy csak fölvetettem az eszméket, de azokat meg nem oldhattam. 
Mások ismét túlradikálisoknak vagy utópikusoknak fogják tartani nézetei-
met, melyek szerint ők épp azért megvalósulhatatlanok. Megint mások úgy 
vélekednek majd, hogy a mit mondtam, úgyis létezik már a prot. iskolák-
ban. Mindezért melegen óhajtom, hogy szóljanak hozzá mások is a föl-
vetett kérdésekhez, több paedagogiai érzékkel és gazdagabb tapasztalattal. 

Ha azonban sikerült kimutatnom, hogy a protestáns felekezeti iskolák-
nak a bennök hirdetett magasztos és szabad világnézet miatt van hivatásuk 
a jelenben és jövőben is; ha sikerült gyenge szavammal rámutatnom a 
protestáns szellemű nevelés számos előnyére és biztató perspektívát nyitnom 
a protestáns paedagógia előtt ; és ha sikerült vezéreszméim és az abból folyó 
elvek helyes voltáról a m. t. Közgyűlést meggyőznöm: czélomat elértem. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Oly helyen jöttünk össze, a hol a kövek 
szava is beszél' hozzánk a magyar protestantizmus századokon át folytatott 
létharczárói, dicső őseink magasztos áldozatkészségéről, hitvalló hőseink 
vértanúi haláláról. A protestantizmus ez ősrégi fészkében, e nagymultú 
intézet falai között, a szivünkbe hatoló benyomások mellett, kell, hogy 
komoly megilletődés szállja meg szivünket, hogy protestáns tanári köteles-
ségérzetünk mélyüljön, hogy izzó lelkesedéssé és nemes odaadássá fokozódjék. 

ígérjük meg ez ünnepélyes pillanatban, hogy szent lelkesültséggel és 
önzetlen protestáns becsületességgel fogunk tovább is munkálkodni a magyar 
nemzeti kultura és tiszta vallásosság fenséges oltárán. 

A pünkösdi lélek bűvös ereje pedig szentelje meg az első közgyű-
lésünk színhelyén ránk toluló emlékek indítására felújult protestáns öntuda-
tunkat és munkakedvünket. 





Ugyanazon szerzőtő l megjelent é s nála Késmárkon kapható: 

1. A német umlaut hangtörvénye. Doktori értekezés. Budapest, 
1901. Ára 1 K. 

2. Bevezetés Goethe Faustjába. (Az I. és II. rész általános kom-
mentárja.) Késmárk, 1905. Ára 1 K. 

3. Goethe Faustja és a keresztyénség. Különlenyomat a PROT. 

SzEMLÉből. Budapest, 1905. Ára 50 f. 

4. Öngyilkosság és etika. Etikai tanulmány. Mezőtúr, 1907. Ára 2 K. 

1 9 0 9 . e lején megje len ik: 

5. íróiarczképek.8— 10 hírneves gondolkodó (Haeckel, Böhm, Ibsen, 
Tolsztoj, Maeterlinck stb.) méltatása kapcsán korunk vezéreszméi-
nek népszerű ismertetése. Az arczképekkel díszített mű ára 2 K. 
lesz. Jelentkezéseket elfogad a szerző. 
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