Ma_gánü_gy-e a vallásoktatás?
(Az Ujsá_g.)

A ::izabadgon!lolkozá-, :)fagyaror;)zági Egyesülete
viharo:. nép~yülé.')éu - mely a vallásoktatásnak az
ískolákuúl való kikibzöbölé::.e érdekében tartatottnem egy:,zcr hangor.tatták azt a momentán jól hangzó
és kibékitésre törekvő monthbt, hogy hiszen világélt
:,em a hit ellen akar c tiltakozás irányulni, söt a vezérszónokok a v;tllás szükséges voltát sem tagauják,
csak ruint kütelezo tantárgyat szerctnék az iskolákból
eltávolitaui s mint a család "magá.nügyé"-i a kellö
helyre tlrgrauá.lni.
Hogy ez a kijelentés mekkora követkczetlenst>get
tartalmaz, azt nem is igen kell hangsulyoznom. Ha. a
j övő nemzedék nevelésénél csakugyan szükségcs a
valláserkölcsi oktatás é:, alo.pozás, - a mint hogy
még e tul radikális tábor néhány előkelő lelkü embere
is tal:,o ösztönszcrüen, beképzelt elvei ellenére érzi
- akkor ez már nem képezhet semmiféle magánügyet,
hanem szükségszerüen a közérdeket kell szolgáluia.;
még pedig uz iskolákban való terjeszté:, alta!, mmt a
hogy minden szükséges és hasznos tudnivalót e közhelyröl kell hirdetni és nem a. családok bizonytal an s

kontrol nélküli mun kájára bizui!
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Erre természetcsen a matcricUizmus alapjáu álló
szabadgondolkodók azt fclellletik, hogy bizony eszük
ágában . íncs a vallásnak és valláserkölcsi tanitásnak
szükségosségét koroolyan állitani, s ha egy-két szónok
ily értelemben nyilatkozott is volna, az csak a másik
tábor iní.nti udvariasság, \ragy inég az egyéni lélekben
megmaradt, régi emlékektől bcfoly<ísolt elfogultság
szüleménye volt. l\üntán mi, valláserkölcsi alapon alló
és dolgozó asszonyok görcsösen ragaszkodunk a vallásos felfogá.; közérdeket és nem magánügyet képviselö
voltálloz, megpróbálom a mi asszonyi felfogásunk szcrint okatlatoli'Í nézctünket.
A vallás szeriotünk a. Lutlománynak azon egyedüli kiegészítője, mondh,ttnárn logikus bevégzése, mely
a különféle tanulmányokat czélszer[ieu gyümölcsözteti
s nemcsak a puszta é.-:; magában még nem boldogitó
tudást, hanem a jollemfejle~ztést és lelki emelkedést
is eredményezi! Ha az iskola. míndeo tanítványa elött
nem a halhatatlan lélekre mutat rá, nem a halhatatlan
lélek magasabb igénycit és kötelességeit tanítja; ha
csak egy ötletszerü, szcszélyszülte, ideig-óráig tartó
életre é.· nem a felelősségérzetet és beszámolást követelő (nem csak jutalmat osztogató) örökkévalóságra
neveli a jövö nemzedéket, hlába mindon tudomány,
minden haladás és szabadgondolkozás ; az igazi tudnivalót, az igazi, jellembeli és erkölcsi haladást s az
ebből eredő alacsony tulajdonságok rabságából felszabaduló - igazi szabadságot, moly mindcn nemzet
legfőbb erőssége és czivilizácziója, nem fogja nyujtani !
Ha valaki az emlitett gyülés lefolyását és a
vallási alapon álló ellenvélemények durva megszaki.tását olvas:,a, azt hiheti, hogy a régmult idök elfogult
vallásosságá1·ól van szú, mikor még a természettudományok felfedezése ellen a merev dogmákkal har~zoltak s hogy valóbau a föld forgását akarjuk leta-

202

PF.RCZEL:\Í: KCZM.\ ll/IRA

gadni, vagy a teremtés nan·yszcrü lefolyását hét rövid
nap ba összeszoritu ni! Ha egyik-másik egyház katekizmusa nincs is még korszerü 1uagyarázatokkal ellátva,
vagy a tuuományokkal ö-;szhangu;\ hozva, alig akad
ma már olyan hitoktató, ki ezen képletes h·lgyományoka.t ugy ne tu i ná é-; J.kamá a növendék elütt
magyarázni, hou;y azok :,C a júr.an és7.szel, se a tanítvány többi tanulmányaival ellcnkczé<;be ne jöjjenek!
Mcrt csak erről lehet szó. $ok::m, nagyon sokan vagyunk, - és ncmc.;ak mi, tekintély nélküli asszonyok,
hanem korunk ki\áló férfiai is - kik lelkünk egész
megg·yözüdésével yalljnk és hirdetjük, hogy csak a
dogma. mozdulatlanságu az, mely tényleg diszharmoniát
teremthet a modem tudományokat befogadó lélekllen !
Az Isten cszrur, a jézusi vagy mózcsi gondolat, sőt
mondhatnám a merevnek lát ·zó, rosszul kezelt dogmaknak szelletue, kihámozancló magva és yelcjc olyan
hata.lma:s ~.; örök igazságokat tartalmaz, melyeket llZ
egymást követő, legmoderncub kur·;zakok sem nélkü·
lözhctnek, n mi~ a pozitiv tndonuí.ny csn.k ott végzödik, n. bol mo~t és semmi biztos és megbizható ős
okra neru tud visszamutatni !

Ha a materiálizmus azt hiszi, hogy ;Utala. minden,
süt a. legfontosabb probléma: az élct-halál problémája
is már böségcsen me~ van oldva, akkor ugyancsak
hL<;zéke ny és naiv egy tudomány; akkor mi vagyunk
n. reálisabbak é.; kétkedöbuek, kil= bár elfogad-va a
természettndomúnyok tiszszerit \ivmányait és felfedezéseit, becsapni nem hagyjuk magunkat általuk sa mely
pontnál már a pozitiv tudomány fel nem fedez elüttünk
semmit, azon nagy és kíváló lelkekre bizzuk magunkat, kik a világtörténelemben örökösen g rasszáló materializmus közepette ösztönszcrücn megérczték és kötclességszerüen hirdették a Wek magasabb müveltségét
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uokumcut<\.ló Isten eszmét és ennek gyönyörü te5tvérgondolatc.tt: a lélek halhatatlanságát.
A népgyülés egyik szabadgondolkodó szónoka.
azt kiabálta az ellenkező véleményt képviselö tábor
felé, hogy a hit csak lmti-vá teszi nz embereket. Látszik, hogy a te: mészettudományok egyoldalu tanulmányozása milycn sziik látkörűvé és elfogulttá teszi az
embereket. Hiszen éppen a vilábrtörténclem legnc1gyobl>
és legmélyebb szellemü gondolkoclöi mind nz lsten
eszmének és a lélek magasabb rendcltcttisének voltak
hivei, "Ne felejtsék cl, hogy \",.oltait·c - a szabadgondolkodók na~:,ry embere - az utol~ú píllnnathan, haltHa
közeledtét érezve, mintcgy kcresztülhnzva egész életének cziHizmusát, kápolnát épittetett c felirással:
Voltairc - az Istennek. :mntlta. e tettével elöreve·
tette volna árnyékát az egész materi.tlista it·ány szükségszeriien bekövetkezeudő végfelvontis<i.nak!
Nem e~:,ryszer irtam én azt m:ír meg, hogy a
szélsőségek sohascm képviselhetik a ezéihoz vezető
irányt. Valamint a vak-hit, n. bigottizmus az emberiség
gyermekkorát szitubolizálja, éppen ugy az Isten eszmének könnyclmii eldobása, korunk féktelen szaLadassága csaki.; a kn.ma.szodó kor re tkcL:iójá.nak tekint·
hető, melyböl egy törvényszerit visszafordul;\.; hozza
majd meg azt a. középuton haladó érett irányzatot,_
mely az igazi felelösségérze~l.el járó szabausághoz vezeti az emberiséget.
A humanizmus minclig fejlettebb korszakaiban,
midöu az embertárs szeuvedése fáj az egyénnek Jegjobbo.n, elképzelhetetlen, hogy az ig<lzságosa.bb küls&
berendezés mellett a lelki tngédiá.knak e~:,ryedüli ellensulyozóját, a sziv órliletes fájdalmainak egyedüli vigasztalóját: a vallást CSHkngyan megsemmisíteni kivánják l :illt használ a. puszta kenyér és Darwin teóriája a. nagy lelki ts testi szenvedésekkel, kiilönöseu.
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pedig a koporsó borzalmaival sxcmtcn! Ha nekem n.
lelkem majd megszakad egy sir behantolásáuál, a hová.
egy kiszenvedett testtel talán az eg~sz életemet beletemették, vajjon lllcr-e eugem valaki józan észszel
egy dllrab kenyérrel megkinálni, vagy a természettudomány legvégső kifejtésével: a test felbomlásával,
az egész egyéniségnek végmegsziinésével vigasztalni ( !
:Jlert joggal feltételezhetjük, hogy korunk sokat hangoztatott lmmanitása valamit csak kiván az élet legkegyetlenebb idüszakában nyujtani?!
A lllig a földön az anyagi jóléttől független lelki
gyötrelem, reménytelen betegség és halál lesz, a mig
a tudomány a leggyakoribu lelki fájdalmak, a legpusztítöbb betegségek ellen sem tud egyhamar semmiféle
gyökercsen gyógyító felfedezést tenni, süt az ülönként
nagy triumfussal hirdetett találmányok: a rádiumok
és Röntgen-sugarak kipróbála.tlanságuk tuiatt ezideig
inkább ölnek, mint gyógyitauak, addig lelkiismeretlenség
és kegyetlenség a kétségbeesésével és mélységes gyászáva.l magára maracit emberiség lelkéből még azt
a gyengén visszhangzó megváltói szózatot is : "ne féljetek, én veletek maradok a világ Yégczetéig" - kiölni
akarni. A legna[:,'YObb szivtelensög a sirtJoltokból felénk hangzó egyedüli vigasztalásunkat: "mit keresitek
a holtak között az élöt"? - - örökre elnémítani.
És ha ezentul az iskol[l elzárkózik a vallá~okta
tás elöl, a magyar családok zöme pedig e "maganügy"
felkarolása helyett folytatja a zsurozást, divathajhászást, és kaszinózá.st, orfcumozást, mint eddig, egész
biztosra vehetjük, hogy egyelőre legalább (mert a fenkölt eszméket véglegesen megölni sohasem lehet) elhalványodik az evangélium áldott szava, s a nemzeteket fentartó erkölcs, szeretet, kegyelet és az élet
halálban való felemelő reménység, ruind a materiátizmus
közönséges, szárnyalni nem tudó gondolatába fullad bele.
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~ra lépten-nyomon hangoztatják, hogy immár nem
a kiilsö irányzat: a miivészet vagy irodalom van hivatva nevelni o. közön~ég lelkét, mint a hogy mi régiek
azt becsületesen elgondoltuk, hanem megfordítva, a nagy
tömeg lelkének és ízlésének (legyen ez a lélek vagy
ízlés bármilyen) van egyedüli joga pl. egy jó vagy
rossz irányu szindarabot tetszése szerint és csak szórnkozás szempontj:iból fentartani vagy örök időkre elvetni. Az Ur Isten legyen hát irgalmas ahhoz a jövendő
müvészethez és irodalomhoz, mely a mainál még lazább
erkölcsü és lelkileg neveletlenebb tömeg szuggesztiójától fog függni.

