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TERMES 
A keresztényszocialista mozgalomról 

Giesswein Sándor, a magyarországi 
keresztényszocializmus apostola 

Giesswein Sándor pedagógiai pályája1 1881-ben kezdődött, hogy a győri tanító-
képzőbe került, s két éven át a mennyiségtan tanára lett. A lelkiismeretes és kísérlete-
ző, valamint korát meghaladó tanár példázatát adja rövid működése alatt. Fennmaradt 
jegyzeteinek tanúsága szerint a matematika órákon - az un. felsőbb mennyiségtan 
stúdiumokon - differenciál és integrál függvénytannal foglalkozott. Ezeket több 
évtizeddel később vezetik be a magyar középiskolákba. Ilyen jellegű oktatással e 
mellett csak a Fasori Evangélikus Gimnáziumban találkoztam, ahol Rátz László taní-
totta így a matematikát.2 

A kísérletező tanári korszak hamar véget ért, ugyanis Zalka János a püspöki udvar-
ba hívta, ahol ott maradt 15 éven át.3 

A tudományokkal való kapcsolata azonban nem szakadt meg. A nagyműveltségű 
idős püspök - Zalka János ekkor 63 éves — a 27 éves Giessweint nem csupán a hiva-
tali tisztségek megismerése felé irányította, hanem arra ösztönözte, hogy tudományos 
tevékenységet is folytasson. (1853-1859 között maga Zalka is a budapesti egyetemen 
az egyháztörténelem tanára volt). 

Giesswein ebben az időben - 1880-as évek második fele - több európai nyelv 
ismerője, így a püspöki könyvtár gazdag külföldi folyóirat állományát könnyen 
tekintette át. A tudományos pályán való elindulás után, témaválasztása alapján joggal 
volt várható, hogy az egyháztörténelemben folytatja kutatásait. A keleti nyelvek 
területén szerzett jártassága, valamint angol, francia nyelvtudása az egyiptomi hierog-
lifák és az asszír ékiratok megfejtése felé irányította figyelmét. Ugyanis ezekkel köze-
lebb kerültek a Biblia leírásának jobb megértéséhez. 

E témakörben 1884-ben jelent meg: Az emberi nem kora a biblia adatai és az 
úgynevezett történelem előtti leletek nyomán című tanulmánya. Majd újabb tanulmá-
nyok következnek az asszírológia és egyiptológia kutatásokból és ószövetségi iratok 
jobb megértésére és megismertetésére. 

Imponáló Giesswein Sándor olvasottsága, hiszen a témakör angol, francia, olasz, 
német irodalmát ismerte. 1899-ben jelent meg Esztergomban Buddhizmus és keresz-
ténység című tanulmánya. Munkásságára nem csupán a hazai tudományos élet figyelt 
fel, de osztatlan elismerést szerzett külföldön is. 

1894-ben Az uráli nyelvek helyhatározó demonstratív elemei címmel felolvasást 
tartott a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának ülésén. E tárgy-
körből még ugyanezen évben - 1894-ben - előadást tartott Bruxellesben. Ez volt az 
első nemzetközi kongresszus, ahol Giesswein aktívan részt vett. 

1 A szerző 1965-ben: Szabadoktatási törekvések a század eleji Magyarországon és az 
1907-es pécsi szabadoktatási kongresszus címmel védte meg bölcsészdoktori dolgoza-
tát. E téma kutatása során ismerte meg Giesswein Sándor pedagógia nézeteit. 

2 Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete. Bp. 1925 
3 Notter Antal: A Szent István társulat története. Bp. é. n. 
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Ebben az időben indítja el hódító útjára Zamenhof lengyel orvos az eszperantó 
nyelvet. Magyarországi elismerőinek, támogatóinak elsői között találjuk Giesswein 
Sándort, aki az eszperantó egyesület elnöke lett. 

Zalka János püspök 1901-es halála után hamarosan a fővárosba került, a Szent Ist-
ván Társulat vezetője lett, majd megszervezte a Szent István Akadémiát.4 A Szent 
István Társulat 1915 november 29-én rendkívüli közgyűlést tartott Csernoch János 
bíboros-hercegprímás elnöklete alatt, ahol elfogadták a Szent István Akadémia szer-
vezetére vonatkozó javaslatot. 1916 január 20-án Giesswein Sándort egyhangúan a 
Szent István Akadémia elnökévé választották. A Szent István Akadémia első ünnepi 
ülését 1916 március 13-án tartották. Itt elhangzott beszédében hangsúlyozta: „A ma 
eseményei új feladatokat tűztek ki nemzetünknek, és azok szempontjából kívánatos, 
szükséges, hogy a magyar katolicizmus tudományos képviselői megtalálják az érint-
kezést nyugati és keleti szomszédaikkal. ... Nekünk meg kell találnunk a kulturális 
téren a kapcsolatot a katolikus tudományosság külföldi szervezeteivel, hogy a külföld 
meggyőződjék arról, hogy mi is élünk s hogy e téren is van bennünk erő." 

Már korábban, győri évei alatt is kortársainál többet foglalkozott - tudományos 
munkássága mellett - társadalmi kérdésekkel, különösen a munkásság szociális 
problémáival, iskoláztatásának gondjaival. Ez az érdeklődése megmaradt a későbbi-
ekben is. 

Gratz Gusztáv a Huszadik Század szerkesztője, a Társadalomtudományi Társaság 
szervezésében vitasorozatot indított. 1904-ben A társadalmi fejlődés iránya című 
vitában ott találjuk Giesswein Sándort is. Gratz Gusztáv a liberalizmus kérdését 
elemezte: „A liberalizmusnak csak úgy van jövője - hangsúlyozta - ha gazdasági téren 
fölveszi a gondoskodást a gyengék, a szegények, elnyomottak érdekében".5 

A nyugat-európai társadalmi viszonyokat jól ismerő és magát az angol parlamenti 
demokrácia hívének valló Giesswein a hazai társadalomfejlődés irányát az ország 
demokratizálásában látta. A világháború előtti magyar értelmiség zömének elképzelé-
seihez híven ettől várta a legégetőbb magyar sorsproblémák: a tömeges szegénység, a 
nemzetiségi kérdés, a kivándorlás stb. megoldását. 

Ezek a társadalmi problémák foglalkoztatták akkor is, amikor bekapcsolódott az 
oktatás átalakítását elemző vitákba. Ezek nem öncélú próbálkozások, hanem a szá-
zadforduló értelmiségi mozgalmainak nemzeti holnapot megalapozó állásfoglalásai. 
A Társadalomtudományi Társaság e vitái Giesswein nélkül szinte elképzelhetetlenek. 
A Társadalomtudományi Társaság 1905 márciusától több ankéton elemezte a közép-
iskola reformját. A vitaindító előadást A műveltség fontossága címmel Pikier Gyula 
tartotta és az ország általános kulturális színvonalát elemezte. A vitában felszólalt 
Márki Sándor, Imre Sándor, Ranschburg Pál, Kármán Mór mellett - hogy csak a 
legnevesebbeket említsem — Giesswein Sándor is. Alaptétele volt, hogy a középisko-
la reformra szorul. Ehhez elengedhetetlenül fontosnak tartotta a természettudomá-
nyos tárgyak részarányának emelését, valamint a latin nyelv hatékonyabb oktatását. 
Szerinte a latin nyelv nélkül a felnövekvő generáció az emberi műveltség jelentős 
területeit képtelen lesz megismerni. Emellett, ezzel szoros kapcsolatban ugyanilyen 
fontosnak tartotta a modern, élő nyelvek tanítását is a gimnáziumokban.6 

Az órarendet illetően a dán és holland középiskolai példákat megemlítette - ahová 
12 éves korban veszik fel a diákokat - mint a jó tanrendek ideális formáját. Kiemelte 
a gyakorlatias pedagógiai fontosságát. „Ne túlságos ismeretekkel gyötörjék a gyere-
keket"7, hanem hagyjanak időt a testi nevelésre, a jellemformálásra. Hogyan lehet ezt 

4 Notter Antal: A Szent István társulat története. Bp. é. n. 
5 Huszadik Század 1904.1. kötet 181. old. 
6 U.o. 1905. I. kötet 525. old. 
7 U.o. 1906.1. kötet 205. old, 
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megvalósítani? Giesswein úgy látta, hogy ehhez szükséges a 60-70 fős osztályok 
megszüntetése. Szerinte 30-35 diák legyen egy osztályban, mindehhez fokozni kell a 
tanintézetek számát. A pénzügyi feltételek megteremtésénél kiemelte, hogy 
„százmilliók mennek új ágyúkra, akkor néhány millió többlet ezen a téren sem fog 
ártani".8 

A gimnáziumi reform vitáival párhuzamosan napirendre került a szabadoktatás, a 
felnőttek iskolán kívüli oktatásának kérdése. E problémakör megvitatására a Társada-
lomtudományi Társaság és az Erzsébet Népakadémia kezdeményezésére 1907 októ-
ber 2-án összehívták a szabadoktatás pécsi kongresszusát. 

A kongresszus célját és feladatait már Pályi Sándor az Erzsébet Népakadémia és a 
Szabad Líceum alelnöke foglalta össze az előkészítő tanácskozáson: „Közművelő-
désünk nemzeti irányba való fejlesztése, egész népünk szellemi szintjének emelése, a 
mindennapi élet gondjain felülemelkedő általánosabb érdeklődés felkeltése, a foko-
zódó gazdasági küzdelemre a szakismeretek növelésével edzettebbé tétele, az egye-
temes és egységes emberi és hazafias emóciók befogadására való kiépítése nemze-
tünknek".9 A kongresszus elnöke Beöthy Zsolt, s társelnökei többek közt Alexander 
Bernát, Kármán Mór, Herceg Ferenc, Pikier Gyula, Prohászka Ottokár és Giesswein 
Sándor voltak. 

Mielőtt a kongresszus vitáiról s ebben Giesswein Sándor szerepéről szólunk, ér-
demes megnézni, milyen nemzetközi tapasztalatai voltak ezidőben a szabadoktatás-
nak, a felnőttek iskolán kívüli oktatásának. Angliában ez a mozgalom az 1850-es 
oxfordi egyetemi reformmal kezdődött, ahol elhatározták a munkástovábbképző 
tanfolyamok szervezését. Franciaországban az 1860-as években terjedt el a felnőttek 
iskolán kívüli oktatása. De több kezdeményezéssel találkozunk a századvég Ameriká-
jában is.10 

Hogyan és mikor vetődik fel a szabadoktatás gondolata Magyarországon? Az 1840-
es években Kossuth Lajos kezdeményezésére. A Pesti Hírlap 1841-es évfolyamának 
egyes számaiban - I. 6., II. 20. - felszólítást közölt egy hasznos ismereteket terjesztő 
társaság megalakítása ügyében. Ennek hatására Fáy András előadásokat sürgetett az 
iparosok számára, amely 1845-ben az Országos Ipari Egyesület megalakításához 
vezetett.11 A kiegyezés után 1868 szeptember 30-án Türr István indította Bajáról azt a 
felhívást, amelyben a magyar értelmiséghez fordult, hogy - francia példák alapján — 
az iskolázatlan tömegek nevelésére alakuljon egy magyar nevelési szövetség. A 
kezdeményezés eredményeként Baján megalakult a Népoktatási Kör, amely meg-
kezdte a felnőttek oktatását. 

A kezdeményezést báró Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter is felkarolta. 
Rendeleteket adott ki 1870-ben a tanfelügyelőknek, hogy ahol kívánják, alkalmasnak 
és szükségesnek mutatkozik, indítsák meg a felnőttek oktatását célzó tanfolyamokat. 

Eötvös halála után Pauler Tivadar, majd Trefort Ágoston karolta fel a felnőttek ok-
tatásának ügyét. Trefort az 1873-as költségvetésből 70000 Ft-ot szánt a felnőttek 
oktatására. 

1891-ben létrehozták a Szabad Lyceumot, Wekerle Sándor elnökletével. Céljaikat 
így fogalmazták meg: „A Társaság a társadalom minden osztályában a tudományokat 

8 U.o. 176. old. 
9 A szabadtanítás Pécsett 1907-ben tartott magyar országos kongresszusának naplója. Bp. 

1908. 569. old. (továbbiakban Napló), valamint Imre Sándor A Szabad tanítás magyar 
országos kongresszusa. Erdélyi Múzeum 1907. XXIV. k. Kolozsvár. 

10 Vernon Hodge: A felnőttek oktatása az Amerikai Egyesült Államokban 
(Bölcsészdoktori disszertáció) Bp. 1937. 10. old. 

1 1 Néptanítók lapja 1873. október 9. 
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és ismereteket terjeszteni és a szellemi munka iránti érdeklődést fejleszteni kívánja"12 

1902-ben megalakult az Erzsébet Népakadémia.13 Alapszabálya hasonlókat fogalma-
zott meg, mint a Szabad Lyceum. 

Visszatérve az 1907-es Pécsi Kongresszusra, ennek nyitánya az 1907 szeptember 
26-27-én rendezett szabadoktatási értekezlet volt. Marczali Henrik elnöki megnyitójá-
ban kifejtette, hogy mennyien kívül maradnak a nemzeti művelődés keretein. Ezen 
úgy lehet és kell segíteni, ha a felnőttek iskolán kívüli oktatásának ügyét megoldják, s 
ennek fontos állomása lehet a közelgő kongresszus. A vitában felszólaló Doma-
novszky Sándor a gazdaságtörténeti tanítást sürgette. Giesswein Sándor a természet-
tudományos oktatás fontossága mellett kiemelte a nyelvismeret szerepét. Hangsú-
lyozta a művelt munkás eszményét.14 

1907 október 3-án a pécsi Nemzeti Kaszinó nagytermében 850 küldött jelenlétében 
megnyílt a Kongresszus. Giesswein Sándor az öt szakosztály közül háromnak aktív 
közreműködője volt. Pikier Gyula: „A szabad tanítás tárgyai és módjai" című előadása 
után Giesswein hozzászólásában15 egyetértett Piklerrel abban, hogy a szabad tanítás-
nak is az emberi boldogság fokozása a célja, de kifogásolta, hogy Pikier elutasította a 
vallásoktatást. Mindezzel összefüggésben hangsúlyozta a felebaráti szeretet fontossá-
gát, amelynek erősítése, elmélyítése szerepet kell, hogy kapjon a szabadoktatásban. 
Kiemelte: „a felebaráti szeretet a társadalmi igazságosság alapja", „a szabadtanítás már 
e szempontból sem foglalhat el velük szemben közömbös álláspontot, annál kevésbé 
törekedhetik arra, hogy ezeket az erkölcsi alapelveket a társadalmi élet ideáljait 
lerontsa, amelynek céloknak kell maradniok akkor is ha azokat teljesen elérni nem 
tudjuk."16 Egy másik hozzászólásban - támaszkodva a Rerum Novarum fő gondolata-
ira - a szociális problémák megoldását sürgette. 

Alexander Bernát előadásában a filozófia századfordulói újjászületéséről beszélt, 
amelyhez Giesswein hozzátette, hogy a filozófiát történelmi alapon, az evolucioniz-
mus alapján tanítsák. Kifejtette nézeteit a történelemtanításról is. „Egyén és társada-
lom, miként az életben úgy a történelemben is kölcsönösen hatnak egymásra, nem-
csak a társadalom mint milieu képezi az embert, hanem az emberek képezik és 
alkotják a társadalmat mint milieut."17 

Irányzatok harca zajlott a pécsi kongresszuson. Nem véletlenül fogalmazta meg 
Giesswein szinte közvetlenül a kongresszus után, hogy „a pécsi kongresszus váratla-
nul megmutatta, miféle áramlatok fognak nálunk a közel jövőben összecsapni ... ez 
terelt át Pécsen minden kérdést szociális térre".18 Megfogalmazta, hogy a társadalmi 
kérdés megoldása Magyarország egyik legsürgetőbb feladatává vált, s társadalmi 
kérdésekről nem vitatkozni kell, hanem cselekedni. 

A magyar katolikusok elé ebben a cikkében Németország és Belgium katolikus 
pártjának példáját idézte, amelyek komolyan harcoltak bizonyos reformok bevezeté-
séért. „A jövő azoké — írta A pécsi kongresszus tanulsága című írásában az Igaz Szó 
1907. október 13-i számában aki számot vet népünk gazdasági helyzetével és a 
szociális mozgalom iránt kellő érzékkel bír." Giesswein Sándort 1911-ben kinevezték 
az Országos Katolikus Tanügyi Tanács egyházi elnökévé. Ezt megelőzően a Katolikus 
Iskola Egyesület ügyvezető elnöke volt. 

12 A Szabad Lyceum tudományt és ismeretet terjesztő társaság módosított alapszabály 4. 
pont. Az 1913. május 25-i közgyűlés fogadta el. 

1 3 Az Erzsébet Népakadémia Naplója, Bp. 1903. 
14Napló 59. old. 
15Napló 82. old. 
l 6Napló 83. old. 
17Napló 174. old. 
18 Giesswein Sándor: A jövő zenéje. Egyházi Közlöny. 1907. okt. 11. 
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A pécsi kongresszus után a Magyar Társadalomtudományi Egyesület megbízásából 
1908 októberében részt vett a londoni nemzetközi morálpedagógiai kongresszuson. 
Itt megfogalmazott nevelési nézete szerint: „A nevelés kétségkívül szociális feladat ... 
összekötő kapocs múlt és jövő között. De ha a nevelés szociális munka és feladat, 
akkor az annál tökéletesebb fog lenni, minél több szociális erőt tudunk érdekében 
megmozgatni. Már pedig a vallás egyáltalán és különösen a kereszténység kétségkí-
vül egyike a leghatalmasabb szociális erőknek." Azt is kifejtette - nem csupán itt, de 
később több írásában is hogy a nevelés nem csupán társadalmi, hanem családi 
feladat is. Az iskolának és a családnak szorosan együtt kell működni. Tehát hangsú-
lyozta a családi nevelés fontosságát, valamint az etika bevitelét az oktatásba. Az 
államilag centralizált iskolarendszer helyett az egyéni képességekre, a jellemre jobban 
támaszkodó angol nevelést szorgalmazta. 

Mint képviselő a parlamentben a költségvetési vitában két ízben is felvetette a 
közoktatás problémáit. Minden oktatási fórumon szóvá tette a tanítók társadalmi 
helyzetének javítását, a közoktatásban, főleg a gimnáziumokban a nyelvoktatás 
fontosságát. 

Az egyetemi oktatás vonatkozásában nem kívánta külön felekezeti egyetem felállí-
tását, viszont a budapesti egyetem teológiai fakultásának bővítését szorgalmazta. 
1912-ben az ő elnökletével alakult meg az Országos Katolikus Tanügyi Tanács Ke-
resztény Szocialista Szakosztálya.19 

A háború alatt egyre többet foglalkoztatta a béke kérdése, a szociális problémák 
megoldásának lehetőségeit kereste. A háború befejezése utáni évek nem kedveztek 
nézeteinek. A nemzetgyűlés nem az ő szociális érzékenységének a támogatója. Szinte 
egyedül marad, amikor átadja helyét a Szent István Akadémia élén. 

1920 április 25-én a Szent István Akadémia ünnepi ülésén a keresztény kultúra 
fontosságát hangsúlyozta, s a humanizmus erősítésének lehetőségeit.20 Üzenet volt 
ez? Minden bizonnyal. S az is, hogy a művelt, korszerű tudással rendelkező ifjúság a 
holnap záloga. Szinte élete utolsó vallomása ez. 

Mihályfi Ákos a Szent István Akadémia 1924 november 14-i ülésén elmondott be-
szédében hangsúlyozta: „európai látókörrel és műveltséggel, nagy tudományos 
fölkészültséggel, óriási energiával és kitartással a legnemesebb eszmék, a legnagyobb 
gondolatok győzelméért küzdött. Az emberiség nagy gondolkodói, a keresztény 
kultúra nagy munkásai között van az ő helye." 

Van-e Giesswein Sándor életművének s ezen belül pedagógiai nézeteinek aktuali-
tása? Egyértelműen igennel felelhetünk. Korszerű nevelés, modem iskola, a család 
szerepe a nevelésben. Mintha e három gondolatot illetve ennek megvalósítási igényét 
megtalálnánk a ma sokat vitatott Nemzeti Alaptantervben is. De Giesswein életműve 
példa lehet az identitási zavarokkal küzdő pedagógus nemzedéknek is. Példa a 
világhorizonton gondolkozásra, a korszerű nevelés fontosságának felismerésére. 

Van-e ma aktualitása a felnőttek iskolán kívüli oktatásának? Ki és milyen eszme-
rendszerekkel, szakismeretekkel vértezi fel a holnap munkásait? Hiszen jól tudjuk, 
növekszik a száma az általános iskolát el nem végzetteknek, de az érettségizettek 
egyre növekvő helykereső tábora is pásztor nélkül marad. Megengedhető, hogy az 
ifjúság kallódó évek után megtorpant felnőtt legyen? Úgy vélem, nem. Giesswein 
Sándor tanításainak példája segít a megoldásban. 

Dr. Németh József 

Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete, Bp. 1925. 
20Katolikus Szemle 1921/3. szám A Szent István Akadémia tagjaihoz írott búcsúlevele. 
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