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A pietismus lényege és nevelési irányának alapvetői.
I . A pietismus

lényege és neveléstörténeti

jelentősége.

A közönséges szóhasználat a pietismus nevével a vallásos
életnek beteges, kóros jelenségeit, a vallásos szokások és áhílatossági gyakorlatok külső, gépies teljesítését, az álszenleskedést és
a vallásos rajongás túlzásait szokta megjelölni. A pietista név
nem jó hangzású, a mint hogy gúnynév volt már eredetileg is.
Az ily értelemben vett pietismus ellen vallásos és egyházi szem
pontból is tiltakoznunk kell. Annál kevésbbé tűrné meg a modern
paedagogia, hogy az ifjúság nevelését, ezt a komoly, szent munkát
ily szellemben, egyoldalú, félszeg irányzattal, pietisticus eszkö
zökkel folytassuk.
A pietismus eredetileg azonban más volt. Annak a gúny
szóval illetett vallásos szellemi irányzatnak, mely az idők folya
mán mintegy természetes szükségképeniséggel keletkezett, megvolt
a maga jogosultsága s egyháztörténeti és neveléstörténeti nagy
jelentősége.
A XVII. század közepe óta a protestáns népek között Európaszerte egy nemzetközi vallásos irányzat kapott lábra, mely mint
egy a Szentlélek fuvallatára új életet varázsolt az egyház száraz,
megcsontosodott testébe. Az evang. vallásosság a rideg dogmatismustól és orthodoxismuslól a subjectiv kegyesség felé fordul mindenütt.
Angliában az independensek közt mutatkozik ily mozgalom. Hollan
diában Coccejusnak erős biblicismusa veri fel a lelkeket mély
álmukból. Hazánkban a szatmárnémeti zsinaton Tolnai Dali János
küzd a bensőbb, áthatóbb és gyakorlatiasabb hitéletnek zászlója
alatt. Németországban kegyes mysticusok: Arnd János, Müller
Henrik, Seriver Keresztély, melegen érző theologusok: Gerhard
János, Andreáé Bálint, Calixtus György, a szív húrjait érintő
elsőrangú egyházi lantosok: Gerhardt Pál, Clausnitzer, Neander,
Neumark és a három Frank, és prófétai lelkű prédikátorok: Meyfarth, a „Tuba novissima" szerzője s a , Jerusalem, du hoch
gebaute Stadt" költője, Schupp, a szabadszájú hamburgi lelkész,

az életből vett és az életre alkalmazott népies beszédeivel, Gross
gebauer, a kíméletlen rostocki próféta „Wächterstimme an den
verwüsteten Zion" szózatával és mások mind új tavaszt, új kor
szakot hirdetnek, az evang. keresztyénség megújhodásának idejét.
Sőt az új szellő átcsap a szomszéd római egyházba is. Belgium
ban és Franciaországban a jansenismusban Augustinus kel új
életre s. a jezsuita scholastica és morál által ki nem elégített
buzgó pápisták a mysticismus és quietismus karjaiba menekülnek. )
Ezt az új szellemi áramlatot érezte meg, ennek hatása alatt
állott, ennek adott határozottabb irányt és kellő kifejezést Spener,
a pietismus atyja. Örömmel tesz vallomást: „Certe jam ab aliquo
tempore videbar mihi notare aliquid analógon ei seculo, cum
reformatio divina magni nostri Lutheri coelitus instaret (Consilia
latina 111. 168.). A pietismus mint egyháztörténeti jelenség Spener
nevéhez fűződik. Neki kellett a gyűlöletes pietista nevet magára
vennie. A vallásosságnak ez életre való, igazi keresztyén megnyi
latkozása bizonyára szebb és rokonszenvesebb nevet érdemelt
volna.
Mi tehát az a pietismus, amely ily történeti uton keletkezett
s bizonyos időhatárok között jelent meg, mi a pietismus lényege ?
Erre nézve maga Spener jelöl irányt fentebbi szavaival: aliquid
analógon seculo reformationis. A pietismus reformáció a refor
máció után. így Ítélik meg igen tekintélyes theologusok: lüggenbach, Tholuck, Becker, Stälielin. Ez utóbbi, volt jeles báseli egyháztörténetiró az alapitónak életét is e cimen írta meg: Spener,
als Reformator nach der Reformation (Basel 1870).
E megtisztelő elnevezésekkel szemben azonban nem hiányoz
nak a pietismust teljesen rosszaló és elitélő vélemények sem. A
nagynevű Ritschl szerint pl. aki három kötetes művet irt a pietismusról (Bonn 1880—1886), ez nem egyéb, mint a reformáció
korában erőszakosan elnyomott anabaptismusnak utóhatása s
eredetét még messzebbre, a középkori szerzetesi askesisre s clairveauxi Bernát mysticismusára viszi fel. Azért ő, ki a mysticismust egyáltalán száműzi a vallásból, csakis mint téves és beteges
jelenségről szól a pietismusról, mely szerinte fél katholicismus,
visszaesés és a reformáció elfajulása. Ritschlnek e felfogását az
ujabb történetírás egyik legnagyobb tekintélye, Nippold sem helyesli.
Szerinte a német pietismusnak igazán kimerítő méltatása, mint a
milyent a szabad gondolkodó Hartpole Lecky irt az angol methodismusról, még egyáltalán hiányzik; a Ritschl-féle „Geschichte
des Pietismus" ismert műnek dogmatikai szempontja csak annál
inkább érezteti az ilyenféle kiegészítésnek szükségét. (Handb. d.
neuest. Kgesch. III. 115. 1.).
Ritschlnek hatása alatt tévesen ilélte meg a pietismust s
majdnem hogy torzképet fest róla Ziegler Theobald strassburgi
il

*) V. ö. Riggenbach B. tanulmányát: Pietismus, Herzog Reálencyk.

egyetemi tanár is különben igen jeles, ujabb művében. (Gesch. der
Pädagogik. München 1904. 182. 1.). Nem sokkal kedvezőbb az
ujabb ritschlianusok véleménye sem. Loofs hal lei tanár szerint is
a pietismus a gyakorlati kegyességre (praxis pietatis) való irányu
lásában nemcsak a subjectiv kegyesség komolysága által, hanem
a kor szelleme által is feltételezett, az igaz keresztyéneknek e
világ fiai tömegéből való kiválásában és így az orthodoxiával
bizonyos ellentétben megvalósuló nemzetközi áramlat, a melynek
keletkezésére a kálvinista életeszmény, még inkább római kath.
kegyességi motívumoknak a mystikusok és anabaptisták által köz
vetített utóhatása és ilyen motívumoknak az evang. áhitatossági
irodalomba való behatolása s végül különösen a szentírásnak
laikus módon való olvasgatása és részben az egyéni rajongás is
voltak együttes befolyással (Grundlinien der Kgesch. Halle 1901.
210. I.). Halléban, hol Francke volt az egyetem egyik alapítója,
ma 200 év múlva nem értik meg a nagy paedagogust!
A fentebb, első helyen emiitett tudós theologusok közelebb
állanak az igazsághoz és helyesebben Ítélik meg a pietismust. A
pietismus nem volt ugyan teljesen új reformáció a reformáció
után, mert ilyenre az első után szükség sem volt, hanem igen is
újból való megkezdése és folytatása volt a keresztyén gyakorlati élet
és különösen a nevelés terén annak a nagy és szent munkának,
melyet a reformátorok megállapított evangéliomi elvek szerint nagy
áldással megkezdettek, de a melyet életidejük rövidsége, a viszonyok
kedvezőtlensége miatt teljesen be nem f jezhettek, s a melyet a
XVI. és XVII. században élt epigonok — midőn egyoldalúan a
hittanra és hitvitákra fordították minden buzgalmukat — elha
nyagoltak.
A Luther halála után következett századnak egyházi élete a
maga rideg orthodoxismusával és a gyakorlati evangéliomi fela
datok elhanyagolásával nem volt olyan, hogy a reformátornak
igaz gyönyörűsége telhetett volna benne.
Az egyházi tannak, a dogmának reformálását elvégezték a
reformátorok és őket megértő hű tanítványaik a szentírás világító
lámpása mellett és a Szentlélektől nekik adott charismák birto
kában oly remekül, hogy azóta több mint három évszázadon át
egyházunk ujabb dogmák és symbolikus könyvek alkotását szük
ségesnek nem tartotta. Pedig sok ádáz vita folyt mellettük és
ellenük. De egy másik téren, ott ahol az evang. tant már most a
gyakorlati életbe kellett volna átvinni és gyümölcsöztetni, ahol az
evang. elveket az egyházban, a társadalomban, a családban és az
iskolában kellett volna megvalósítani, ott a prot. egyház még nem
teljesítette feladatát kellő mértékben. A megtisztított evang. tan
még nem volt az a kovász, mely áthatotta volna az egész tésztát.
Vegyük csak az egyház alkotmányát. Ez távolról sem alakult
úgy, amint annak eszménye Luther lelkében élt. Ő apostoli min
tára népképviseleti alapon nyugvó egyházszervezetet akart teljes

autonómiával és tiltakozott az egyházi és világi hatalom össze
zavarása ellen. De az alakulás nehézségei között nem tudta meg
valósítani ideálját. Keserűen panaszkodik: „Satan pergit esse
Satan, sub Papa miscuit Ecclesiam politiae, sub nostro tempore
vult miscere politiam Ecclesiae." (de Wette, Luthers Briefe V. 596.
Möller I I I . 353. 1). Az elhagyott római püspökök jogait lefoglalták
maguk számára a fejedelmek, mint kegyurak. Luther kedvezőbb
időktől várta, hogy az egyházalkotmányban is megvalósul az
evangéliumi elv.
Több mint egy század elmúlt és a bajon nem segítettek.
Spener, aki a köztársasági Genfben látta a kálvinisták viszonylag
jobb egyházalkotmányát, újra hirdetni kezdi a már-már elfeledt egye
temes papság tanát. Külön munkát ír erről: „Das geistliche Priester
thum." (Frankfurt 1677). A milyen egyházkormányzást Frankfurt
ban és Drezdában talál, azt caesaropapismusnak mondja és meg
követeli, hogy a Lehrstand és Wehrstand mellett a Nährstand is.
a köznép is részt vegyen egyházi jogaiban, az egyházkormányzás
ban. Sőt az egyet, papság tanából kifolyólag másutt is tevékeny
szerephez akarta juttatni a népet, t. i. a diakonia, az egyházi
szol-gálat terén, azt akarván, hogy a gyülekezeti tagok a lelkész
nek segítő társai legyenek. A belmissió történetében is korszakot
jelez a pietizmus.
De az ily egyetemes papi feladat megkívánja a választott néptől
a megfelelő tiszta erkölcsi életet is. Nem csak azt a szájjal vallott holt
hitet, hanem a kegyes érzületet, a tiszta életet, a szeretet munkái
val ékes gyakorlati keresztyénséget is megkívánta a pietismus
egészen az evangéliom és Luther szellemében. Nem csak egyoldalülag a dogmát kell prédikálni, hanem az erkölcstant is, melyet
a templomi és iskolai kathedrán egyaránt elhanyagoltak a refor
mátorok utódai.
És nem csak így, a szűkebb értelemben vett egyházban
voltak az első józan pietisták a reformáció Örökségének végrehajtói
különösen az egyházalkotmány és erkölcsi élet terén, hanem az
iskolában, a nevelés terén is ők vették kezükbe újra azt a munkát,
melyet a nagy Luther oly széles paedagogiai látókörrel megkez
dett, ők valósították meg ennek paedagogiai elveit.
Spener tevékeny szelleme, hogy minél előbb tenni, alkotni
tudjon, iskolába gyűjtötte a felnőtteket is, nem várhatott addig,
mig az ifjúságból új nemzedéket nevelnek. Az egyetemes papság
hivatását megértő nagykorú keresztyéneket nem talált a gyüle
kezetben, mert a népet ily irányban nem nevelték. Pedig ilyenekre
nagy terveihez szükség volt. Azért segített a bajon oly módon és
oly hamar, amint csak lehetett. Hogy a felnőtteket tanítsa, nevelje,
létre hozza a collegia pietatis vagy ecclesiolae in ecclesia sokat
gáncsolt intézményét. Semmi egyéb, hanem csak ez a cél lebegett
Spener előtt, midőn vallásos összejöveteleket kezdett tartani.
Maga nyilatkozik erre nézve legszebben: „Ich hoffe nicht auf

menschliche Arme, sondern setze mein Vertrauen darauf, dass
hin und wieder gottselige Prediger und Politici, jeder seines Ortes,
allgemach eine ecclesiolam in ecclesia, jedoch ohne eine Trennung
sammeln und dieselbe in den Stand bringen werden, dass man
rechte Kernchristen an ihnen habe; da nicht fehlen wird, dass
nicht solche mit ihrem Exempel ein treffliches fermentum sein
werden den übrigen Teig auch in einen Jast zu bringen." (Riggen
bach i . h. 680. 1).
És a felnőtteknek ezt a példaadó, önkénytes iskoláját mond
ták a pietismus ellenségei titkos konventikulumoknak, separatismusnak és szerzetesi világgyülöletre vezető eltévedéseknek. Holott
ennek is volt analogonja a reformáció korában. Luther a schmalkaldi cikkekben a szentirás ismeretének, „etiam per mutuum colloquium et consolationem fratrum" terjesztését is ajánlja.
A felnőttek tanításával egy időben és fokozottabb mérték
ben kezdte meg a pietismus a nevelési reformot, az ifjúság köré
ben is, itt is mindig Luther eszméit követve és valósítva.
A népnevelést igazán általánossá, amint Luther akarta, a pie
tismus tette. Felszedték a koldusgyermeket is az útszélről. Árvaházi
és ingyenes iskolákat nyitottak. Es T. Frigyes Vilmos király az álta
lános tankötelezettsséget épen Poroszországban rendelte el az összes
nagyobb államok között legelőször (1736), tehát ott, ahol a neve
lés teljesen a hallei pietismus hatása alatt állott. (Lajos anhalti
herceg már 1620 körül és Kegyes Ernő góthai herceg már 1642
elrendelte az általános tankötelezettséget).
A positiv összefüggést a reformáció és a pietismus között
dr. Becker herrnhuti theol. seminar. igazgató épen a népnevelés
ben látja s szerinte a pietismus célja és lényege szerint nem egyéb,
mint komoly törekvés arra, hogy a társadalmat vallás-erkölcsi
leg reformálja a népnevelés utján. (Christi. Volksunterweisung als
Bindeglied zwischen der Reformation und dem Pietismus. Güters
loh 1891).
Luther bevitte az anyanyelvet az isteni tiszteletbe, az iroda
lomba, az iskolába, még az egyetemre is, mert hiszen ő német
nyelven is tartott felolvasásokat. Az utódok lanyha őrködése köz
ben ismét a latin hódította vissza uralmát. Mint Bárány Györgyünk
felpanaszolja, még a népiskolákban is diák igékkel gyötörték a
kis gyermekeket, akik nem tudták a Miatyánkot. Thomasius és
Francke tanárok lesznek ismét oly merészek, hogy német nyelven
adnak elő és hadat üzennek Latiumnak.
Luther az értelmi nevelés fölé helyezte az erkölcsit. A tan
tárgyak közt is a vallásoktatást tartotta legfontosabbnak, kátét
irt, a szorgalmas katekizálást és a szentírás olvasását sürgette.
Az utódok a hitviták tüzében ezekről is megfeledkeztek, elégsé
gesnek tartották a polemizáló vagy a szónokias prédikációt. A
pietisták adják ismét az ifjúság kezébe a kátét és bibliát. A kon-

firmációi oktatást, mely a reformáció korában megvolt, de csak
hamar feledésbe ment, Spener ujitja fel ismét.
Luther a maga reális gondolkodásával és széles látókörével
a reáltárgyak nagy becsét is megértette. Önérzetesen mondja: ,.Mi
a creaturákat alaposabban vizsgáljuk, mint egykor a pápistaság; a
legkisebb virágban is Isten dicső műveire és csodáira ismerünk"
(Schmidt, Gesch. d. Paed. 1883. III. 38. 1.) Épen a pietisták voltak,
akik, mint Comenius, a reáltárgyakat ismét bevitték az iskolákba.
A tanító személyiségére vonatkozólag is a pietismus Lutherrel
azt kivánja, hogy elsőben maga legyen újjászületett és megtért
keresztyén, igazi hivatásérzet és emberszeretet vigye e pályára,
ne legyen béres, fizetett szolga, hanem Isten dicsőségét és feleba
rátainak üdvét tekintse.
Luther azt akarná, hogy senkit se válasszanak lelkészi hiva
talra, a ki előbb tanító nem volt (Schmidt, i . h. 34. I.). Francke
pedig egyenesen a praeceptorum seminariumban nevelte és taní
tókul használta a theologusokat.
Még több párhuzamot is vonhatnánk, de bevezetésül elég
ennyi. íme azt a fonalat, melyen a reformátorok paedagogiai
munkájokat megkezdték, de amelyet utódaik elejtettek, valami új,
a reformáció koráéhoz hasonló buzgalommal a pietismus yette
fel ismét.
A pietismus nemcsak az egyház, hanem a nevelés történetében
is korszakot jelez. A vallásos hitbnzgóság által szült és fényes
eredményekkel koronázott komoly törekvés volt a keresztyén
gyakorlati életnek és különösen a nevelésnek a reformátorok által
hirdetett evangéliomi elvek szerint való megjavítására.
Alapitói és főképviselői az eredeti, régi józan pietismusnak
Spener és Francke. Spener, a theologus, „Pia desideria" művével
az alaprajz készítője. Kegyes óhajtásait azután a nagy építőmester,
az erős hitű, szerencsés kezű Francke valósította meg páratlan
szervező és igazgató tehetségével s évszázadokat átélt alkotásaival.
Működésük körét tekintve Spener csak a szerény „ katecheta *
nevet igényli a n velés történetében, de Francket már méltán
tiszteljük a „nagy paedagogus" nevével. Lesznek tanítványaik is,
méltók és méltatlanok. Ez utóbbiak képviselik a későbbi túlzó,
félszeg pietismust. Őket csak röviden fogjuk alább jellemezni.
Mielőtt a pietismus nevelési rendszerét tárgyalnám, lássuk
röviden neveléstörténeti szempontból a két alapvető férfiúnak
fejlődése történetét, kutatva, hogy miként lettek paedagogusokká,
mily nevelési rendszerek voltak reájuk is hatással s elméleti és
gyakorlati uton mely müvekkel és alkotásokkal szolgálták a
nevelés ügyét?
r
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A pietismus

képviselői

neveléstörténeti

fejlődé

1. S p e n e r , a k a t e c h e t a .
A neveléstörténet rendszerint igen könnyen szokott átsiklani
Spener alakján. Őt mint nevelőt, nem méltányolja. A pietismus
képviselőjeként csak Francke szerepel. így tesznek Raumer, Schmidt,
Scherer stb. Pedig ez nagy igaztalanság. Mert a pietismus tulajdonképeni megalapítója, alapvető theologusa mégis csak Spener.
A ki e vallásos iránynak lényegét, célját, feladatait, részben
módszerét is eredetileg megjelölte, az Spener volt. Francke már
csak az ő nyomain haladt, teljesen az ő hatása alatt állott. Spener
a nevelés terén is, habár nem oly széles körben, mint Francke,
kiváló érdemeket szerzett.
Elszászban született 1635. mikor a 30 éves háború dúlt még
javában. Szülőhelye Rappoltsweiler is sokat szenvedett a franciák
tól. Atyja városi tanácsos volt. Kiváló gondja van a fiúra kereszt
anyjának, Özv. Rappolstein grófnénak. A háborús világban a
nyilvános oktatás hiányait a családi nevelés, pótolta. S a mit az
egyháznak kellett volna nyújtania, az ifjú Spener azt is a magános
áhítatosság óráiban otthon és a grófnénál találta meg. Itt olvas
gatták Arndnak „Az igaz keresztyénségről" irott, Baile „Praxis
pietatis" c. és Baxter több épületes iratát.
Ilyen olvasmányok s az országos közcsapás idején uralkodó
lehangoltság az ifjút is korai komolyságra nevelik. 1651 óta a
strassburgi egyetem hallgatója, a philologiát és történelmet tanul
mányozza s csak utóbb a theologiát. A diákok szokott durva
kedvteléseiben nem vesz részt. Vasárnapon még szellemi munkával
is csak olyannal foglalkozott, a melynek közvetlen építő hatását
érezte. Itteni tanárai közül különösen Dannhauert dicséri, a ki
Luther tanát a maga tisztaságában ismertette meg vele. 1653. lett
magisterré Hobbes angol deista ellen irt disputatióval. 1654—56
nevelői állásban van Zweibrücken-Birkenfeld pfalzi gróf fiai
mellett.
Ezután következnek az ő életében is a szokott peregrinatio
academica évei. Baselban az ifjabb Buxtorf héber nyelvi felolva
sásait hallgatja 1659. Genfben pedig egész teljes esztendőt tölt.
Itt léte különösen tanulságos volt reá nézve. Nagyon megnyeri
tetszését a szabadabb genfi egyházalkotmány, dicséri a református
papok igaz kegyességét, házi gazdája Leger, ki előbb a valdensek
papja volt, e felekezetre is felhívja figyelmét. Ugyan ekkor predi.kált Genfben a jezsuitáktól üldözött Labadie, ki mysticus rajon
gással eltelve nagy hatással sürgette az apostoli keresztyénség
visszaállítását s házi áhítatossági órákat is tartott. E férfi saját
szerű egyénisége egy időre Spenert is lebilincselte, bár szorosabb
viszonyba nem lépett vele s tiltakozott az ellen, hogy az általa
tartott vallásos összejöveteleket Labadie utánzásának tekintsék.

Az ifjú Rappolstein grófnak kíséretében 1661. Württemberget
járja be s Eberhard herceg kértére a tübingeni egyetemen néhány
hónapon át felolvasásokat is tartott. Hamar megszerették, alig
akarták elbocsátani. De honvágya Strassburgba vitte vissza 1663.
Szülei innen származtak s ő is strassburginak vallotta magát. Itt
3 éven át lelkészi hivatalt viselt s mint magister, történelmi és
bölcsészeti tárgyakból felolvasásokat is tartott az egyetemen. Itt
lett a theologia doctora is 1664.
Slzélesebb körű és mélyebbre ható lelkészi munkássága a
Majna m. Frankfurtban vette kezdetét 1666. A 31 éves férfiura
itt egyszersmind az esperesi tisztet is reá ruházták. Szomorú
állapotokat talál a városban és vidéken mindenütt. Tudatlanság,
erkölcstelenség, egyháziatlanság és közöny tartja fogva a lelkeket.
Az ifjúság oktatásával kezdi meg az építő munkát. A katekizáció itt Frankfurtban szerencsére még meg volt ugyan vala
hogy, de csak immel-ámmal vették. Másutt már a nevét is elfe
ledték. A papok rangjukon alul való dolognak tekintették s a
tanítóra bízták. Spener maga lép a gyermek sereg elé, kezükbe
adja Luther kátéját. Lelkész társait is hasonló munkára serkenti
és kötelezi. A járatlanoknak útmutatást ad irodalmi műveivel.
Első ezek között: Einfältige Erklärung der christl. Lehre nach der
Ordnung des kleinen luth. Katechismus 1677. Ez nem a tanulók,
hanem a lelkészek számára készült oly célból, hogy útmutatóul
szolgáljon katékizációk tartására. Hat évvel később jelent meg
1683. „Tabulae catecheticae c. latinnyelvű műve, melyben 108
tabellába összefoglalt, könnyen áttekinthető dispositiokat adott
kezdő és járatlan katecheták számára. Hivatali utóda Pritius
György, frankfurti lelkész e művet 1717 német nyelvre is lefor
dította s bővebb magyarázatokkal ellátta.
Ugyan itt Frankfurtban elevenítette fel Spener külön elő
készítő oktatással egybekötve a konfirmációt. Ez is sok nehézséggel
járt. Eleinte csak a szomszéd falusi gyülekezetekkel tudta elfogad
tatni, Frankfurtban a városi hatóság mint újítást nem engedte meg.
Már a katekizációkra is begyűjtötte a felnőtteket a temp
lomba. De ez nem volt elég. A collegia pietatis mint ecclesiolae
in ecclesia által is nevelni akarta ezeket. 1670 óta hetenként
kétszer gyűjtötte össze dolgozó szobájában azokat, kik különben
is már jól indultak és Spener céljaira alkalmas eszközökül
ígérkeztek. Imádság után Lütkemann, Baile, Hunnius Miklós művei
ből olvastak fel egy-egy szakaszt, majd az evangéliumokból, később
pedig a vasárnapi prédikáció tartalmát rekapitulálták. 1682 óta
ez összejövetelek a templomban tartott írásmagyarázati órákká,
alakultak át. Voltak természetesen, a kiknek ez az újítás sem
tetszett. Az összejövetelek látogatóit itt nevezték először pietistáknak. Ez a szónak történeti eredete.
Hogy mi volt Spener célja ez összejövetelekkel, azt kifejtette
„Das geistliche Priesterthum' c. 1677 megjelent művében, mely11
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ben az irás alapján Lutherre és más tekintélyes theologusokra
hivatkozva írja le a nem lelkész nagykorú hiveknek egyetemes
papi hivatását, ebből folyó jogait és kötelességeit. A világi elem
nek, különösen a harmadik rendnek az egyházi jogokból való
kizárását Spener későbbi műveiben is rosszalja. Ő nem helyesli,
hogy a Formula Concordiae, mint symbolicus könyv, a harmadik
rend megkérdezése nélkül adatott ki (Theol. Bedenken I . 262.).
Kifogásolja, hogy e rend a consistoriumokban nincs képviselve
(U. o. IV 279); valamint azt is, hogy az egyházi fegyelmet csu
pán a patronusokból és papokból álló consistorium, vagy épen a
lelkész maga gyakorolja a nép részvéte nélkül. Ismételten is hang
súlyozza, hogy a lutheri evang. egyház a világi presbytereket nem
nélkülözheti. S ha a létező viszonyok közt azt kérdezték tőle: de
hát honnan vesz ilyeneket? Spener válasza ez volt: „Ich achte,
dass der Prediger sie sich selbst formieren könne." (U. o. IV.
310.). íme erre valók voltak a collegia pietatis.
A tanítás és egyházkormányzás mellett az egyházi fegyelem
dolgát is igen komolyan vette. Nem helyeselte, hogy Frankfurt
ban az erkölcsi bíráskodást a városi tanács gyakorolja, mely az
elitélteket csupán megintés és dorgálás végett utasította a lelké
szekhez. A lelkészek csak mint vádlók és feljelentők szerepelhet
tek a tanács előtt. Spener élt is a jogával elégszer, bár az egyház
számára más, fontosabb szerepet követelt.
Hogy terveit és megkezdett munkáját szélesebb körben is
megismertesse, kiadta 1675-ben „Pia desideria című híres művét.
Ez a pietismus programmbeszéde. Eredetileg Arnd postilláihoz írt
előszó volt, de azután külön kiadásban is megjelent. Feltárja az
egyház sebeit, azután hat javaslatban orvosszereket ajánl. Vala
mennyit nem vehetjük itt sorra, csupán az ötödiket emeljük ki,
mely közvetlenül paedagogiai tárgyra és pedig a theol. stúdium
reorganisatiójára vonatkozik. Azt óhajtja ugyanis Spener, hogy a
theologus ifjak ne csak a szorgalmas tanulásra, hanem az isten
félő életre és a gyakorlati lelkészkedésre nézve is gondos útmutatást
nyerjenek. Spener eleitől fogva szívén hordozta a lelkésznevelés
ügyét. Majdnem állandóan voltak házában és asztala körül theol.
ifjak és candidatusok. Vizsgálataikat figyelemmel kiséri. Az egye
temeken a theol. tanulmányra vonatkozó észrevételeket, javasla
tokat tesz. Legfontosabb idevágó dolgozata: De impedimentis studii theologici 1690. Ez is előszó volt eredetileg Tabulae hodosophicae Dannhaueri c. (D. dogmatikájának táblázatos kivonata) művé
hez. Egyéb tárgyak mellett különösen az írásmagyarázati theologiát
ajánlja igen melegen ).
És a magvetésre áldás szállott. Kegyes óhajtásait 1675. még
Jeremiás siralmával bocsátotta világgá: Öh ha valaki az én feje*
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*) Közölve: Bibl. theol. Klassiker
Gotha 1889. 184 231. 1.

21. köt. Speners Hauptschrifteo,
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met vizekké változtatná és az én szememet könyhullatásoknak
kútfejévé! (Jer. 9, 1.). De két évvel később már öröm és bizalom
tölti el szivét: „Dass an manchen Orten auch die Studiosen ihr
Haupt erhoben, habe ich selbst mit Freuden wahrgenommen;
solche Bewegungen der Geister sind ein unzweifelhaftes Zeichen
der göttlichen Wirksamkeit und zeigen, dass eine Zeit anbreche,
wo Gott sich seiner Kirche erbarmen will." (Tholuck idézi i . h.
505. 1.).
Ilyen termékeny gyakorlati és irodalmi munkássággal töltött
el Spener Frankfurtban 20 esztendőt. Reformátori működésének
itt vetette meg az alapját. Nem könnyen hagyta el e fontos állo
mását. Azok közt, akiknek tanácsát a távozásra nézve kikérte,
ott van Koriholt kiéli egyetemi tanár is, Spener és Francke közös
jóbarátja. Ennek neve a magyar egyházi irodalomban is ismert,
mint alább látni fogjuk.
1686-ban magas, előkelő állásba jut Spener. III. János György
szász választó fejedelem hivta meg udvari lelkészül Drezdába. A
büszke szász papoknak nem tetszett az elszászi jövevény. Mellőzve
érezték magukat. Mikor azután Spener itt is a maga egyszerű
modorában folytatta a lelkipásztorkodást, a szónoki hatást nem
vadászta, vasárnaponként pedig a lakásán katekizált: volt mit
hallani. Nem egy kicsinylő arcot látott. És a szász theologusok
hamar kimondták véleményüket: a fejedelem udvari papot keresett
s ime schulmeistert kapott. A fejedelemasszony jobban méltányolta
szigorú erkölcsű gyóntató papját.
Drezdában rendezte sajtó alá „Catechismuspredigten" gyűjte
ményét 1689. Ezek délelőtti beszédeinek bevezetései voltak, melyek
kel a délutáni katekizációkra készitette elő a gyülekezetet. Homiletikai szempontból épen nem, legfeljebb helyi és gyakorlati szem
pontból elfogadható eljárás.
Mint a lelkészvizsgáló bizottság tagja, megütközéssel tapasztalta,
hogy a Lipcsében végzett papjelöltek az ó-szövetséget épen nem,
a görög nyelvet s újszövetséget pedig épen csak hogy valamenynyire ismerik. Az ő javaslatára történt, hogy a szász főconsistorium
a lipcsei tanárokat az exegetikai és katechetikai előadások elha
nyagolása miatt megdorgálta. Ezzel vonta magára Carpzov és a
többiek haragját. Itt is hamar szektáskodó pietistának kiáltották
ki. De nem gondolt vele s Francke, Anton, Schade fiatal magistereket, kik Lipcsében az u. n. collegia philobiblica óráin német
nyelven kezdték az irást magyarázni, szóval és tettel buzdította
és támogatta. Itt kezdődik Spenernek Franckehoz való szorosabb
viszonya.
Ez időben szakított időt arra is, hogy ifjúkora óta nagy
kedvteléssel űzött genealógiai és heraldikai tanulmányainak zsen
géjét 1690. „Insignium theoria" c. munkájában közzé tegye, mely
a tudomány ez ágában szintén becses, úttörő munka s azt mutatja,
hogy műveltsége nem volt egyoldalú. Lyonban Menestrier jezsui-

tánál, a heraldika kiváló művelőjénél tett látogatásakor kedvelte
meg e stúdiumot.
Spenert e munkálkodása közben ellenségein kivül a választó
fejedelem is megkeserítette, a kinek erkölcstelen életét ő, az egy
házi fegyelemre sokat adó gyóntató pap, nem hagyhatta szó nélkül.
A fejedelem a gyónás elől többször elutazott. Spener egy alka
lommal levelet irt neki, melyben lerajzolva Isten törvényébe
ütköző csel ekedéit, megtérésre intette. A fejedelem arra magya
rázta e levelet, hogy egyes főrangú asszonyok árulkodtak reá.
Ezeket kitiltá az udvarból, Spenerről pedig tudni sem akart többbé.
Még azzal is fenyegetődzött, hogy pápistává lesz. Spenertől elvárta,
hogy lemond. De ez azt tartva, hogy Isten állította a helyre, a
melyen áll, magától menni nem akart. A fejedelemasszony és más
főrangú hölgyek, a kiknek férjei szintén könnyelmű, kicsapongó
életét éltek, Spener pártján voltak és nagyra becsülték a szigorú
erkölcsbirót.
Egy szomorúan emlékezetes dolgot kell még Spenernek
drezdai életéből feljegyeznünk. Ő volt ugyanis nevelője, mint udvari
lelkész, a fejedelem fiának, Frigyes Ágostonnak, ki 1697-ben, hogy
Lengyelhon koronáját elnyerje, r. katholikussá lett. Egyebekben is
méltó fia volt atyjának. 352 természetes gyermekét számlálták
össze. Ez az eset, hogy Bölcs Frigyes utóda elpártolt Luther hité
től, el lehet gondolni, mily bánatot okozott Spener atyai szivének.
Keserű gúnyja ez a paedagogiának, hogy az öröklött hajlamokkal
és veszedelmes környezettel szemben néha a legjelesebb nevelők
is tehetetlenek.
A szász udvart, mely a botránytól tartva Spenert egyenesen
elutasítani nem merte, III. Frigyes brandenburgi választó fejedelem
mentette ki zavarából. Ez hívta meg Spenert 1691 Berlinbe
superintendensnek és egyháztanácsosnak. Itt sokkal nagyobb gyüle
kezete volt s a fejedelem is tanácsosai közé fogadta. Mint előbb
a lipcsei, úgy itt most az újonnan 1694. alapított hallei egyetemre
volt nagy a hatása. Francke, Breithaupt, Anton neki köszönhetik
itteni tanári állásukat. így tulajdonképen Spener volt az, ki a
pietismusnak Halléban szállást készített.
Az új főiskola hatalmas versenytársa lett az ősi Witten
bergnek. S ennek tanárai nem átallották világra bocsátani hírhedt
iratukat, melyben 283 téves tanát vetik szemére, eretneknek kiáltják
s a procella ecclesiae névvel illetik azt a Spenert, akinél szelídebb
lelkű theologusa, Luther óta mélyebbre ható reformátora nem
volt az egyháznak. Tholuck jó lélekkel tesz róla bizonyságot,
hogy nem volt más tévedése, mint a chiliasmus, de ezt sem oly
értelemben tanította, hogy az Augustana 17. artikulusával ellen
kezésbe jött volna (Tholuck i . h. 513 1.). Különben pedig ez a
chiliasmus a háborús XVII. században, a vallási üldöztetések
korában annyira benne gyökerezett a jobbak hitében is, hogy pl.
egy Comenius is erősen hitte azt, sőt egész paedagogiáját is be-

folyásoltatta általa. Klesch Dániel volt soproni tanár, majd kőszegi
és szepesolaszi lelkész is száműzetésében egész Európát bejárva,
a legábrándosabb chiliasmusnak volt a rabja, a világ végét az
Apokalypsis alapján 1700-ra számitotta ki. Hányatott élete épen
Spener közelében Berlinben ért véget 1697. (Klein, Nachrichten
I. 157.) Ott van továbbá Kalinka és a szerencsétlen Drábik,
kik szintén hittek a chiliasmusban.
Irodalmi működését, melynek teljes jegyzékét adja a Bibi.
theol. Klassiker 21 kötete (272-280. 1.), Berlinben is folytatta.
Midőn téves nézetek és földi érdekek a szász udvar példájára
szinte divatossá tették a római egyházba való áttérést, mint
apologeta is szolgálta egyházát „Der ev. Kirche Rettung vor
falschen Beschuldigungen" művével 1695. 1700 óta jelennek meg
»Theologische Bedenken c. dolgozotainak kötetei (Halle, 4 köt).
S halála után látnak napvilágot »Consilia et iudicia theologica
latina'-'' (3 rész, Frankfurt 1709) és „Letzte theol. Bedenken" (3 rész,
Halle 1711.), mely utóbbi művei a theologiára, lelkipásztorkodásra
s részben a nevelésre is vonatkozó nézeteit foglalják magukban.
Ily sorvasztó munkásság között érte a halál 1705. feb. 5.
Heves kőfájdalmak ölték meg. Utolsó leveleinek egyikében is
Hallét ajánlotta urának, az akkor már I . Frigyes nevet viselő
első porosz királynak jó indulatába. Leveleinek nagy része is
megjelent nyomtatásban. Rendkivül nagy, és kiterjedt levelezést
folytatott, ez uton is terjeszté eszméit. Érdeklődő utazók is sok
idejét igénybe vették. így érthető, hogy nyilvános, társas össze
jövetelekben alig látták s abban a kertben is, melyet Berlinben
az egyház adott át neki haszonélvezetre, 9 év alatt csak kétszer
fordult meg.
Az itt rajzolt életpálya szerint Spener nem volt ugyan
nagyobb szabású paedagogus, a kinek talán az egész nevelés
ügyre kiterjedő magasröptű tervei, az összes iskolai fokozatokat
átölelő intézetei és rendszeres paedagogiai művei lettek volna.
Lelkészi állásából kifolyólag ő csak két térre irányítá figyelmét,
a népnevelésre és lelkészképzésre. A népiskolában is csak a
vallásoktatást ismerte, mint katecheta, a maga dolgának, a többit
másokra hagyta. A lelkésznevelésre vonatkozó reformjait Francke
és a hallei egyetem valósitotta meg.
Ő a gyakorlat embere volt és nem theoreticus. Még csak
egy rendszeres katechetikát sem irt. Didaktikai és methodikai
elvek csak ritkán és elszórtan vannak műveiben. Őszintén be
vallja, hogy a mi paedagogiai tanácsot ad, azt ő naturali iudicio
teszi (Theol. Bedenken II. 97).
De hány ily becses természeti adomány, mily kiváló paedagogusi erények voltak mégis e nagy férfiúban. Mindenek előtt az
az erkölcsi komolyság és lelkiismeretesség, melylyel a nevelő
hivatását vette, hogy egy is az ő kicsinyei közül el ne vesszen.
Ő, a kire nagy gyülekezetek gondja bizatott, a nevelői eljárást
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még is mindig individualizálta (Thilo, i. m. 9. L). Ő, a ki anynyit
volt grófok, fejedelmek körében, mégis a nép jogaiért küzd mint
népnevelő kateeheta, ő az udvari pap mutat példát a falusi lel
készeknek, hogy a tanítói foglalkozást meg ne vessék.
Mily magasztosán fogta fel a nevelési célt, midőn saját
szavai szerint a főt a szívbe akarta bele vinni, hogy igy azután
a kezet is munkásságra indítsa. Mily alapos psychologiai ismeret
ről tesz bizonyságot s mennyire nem volt a beteges pietismus
barátja, midőn azt mondja, hogy a gyermeki kedély természetes
vidámsága nem ellenkezik a keresztyénséggel, azt a nevelőnek tiszte
letben kell tartania. Ugyanő int, hogy a túlszigorú fegyelem miatt
szenved a gyermekben a vigor ingeniorum a melyet nem szabad
elnyomni. Ne várjunk az ifjaktól olyan kedélyhangulatot s olyan
szokásokat, a milyenek csak az öregkornak szokásai (Theol.
Bedenken IV. 602.).
Végül még csak egyet Spenerről, ami az ő reformátori
módszerét és pastoralis prudentiáját, ami a paedagogusban is oly
kívánatos, jellemzi. „Én úgy szoktam eljárni — úgymond —
hogy még a nagyot, nem mindennapit és szokatlant is a lehető
legkisebb mozgolódással teszem, mintha egészen mással foglal
koznám. Az ilyen eljárás talán lassúnak látszik, de egyszersmind
biztosabb és eredményesebb. Ellenben az a dolog, amit nagy
készülődéssel és úgy kezdenek meg, hogy már kezdettől fogva
mindeneknek szemei reá vannak irányítva, sokkal több akadályba
ütközik, heves ellenzőkre talál s ennél fogva sokkal többször vall
kudarcot, az ügynek annál nagyobb kárára, mivel azt, amit
egyszer már oktalanul és elhamarkodva kísérlettek meg, ké
sőbb sem lehet több szerencsével megújítani". (Schmid, Paéd.
Encykl. Palmer: Spener IX. 85,. 1.).
Spener, midőn a katechesist oly melegen felkarolta, az ősi
egyházra hivatkozott, mely külön katechetákat rendelt, oly fon
tosnak tartá e tisztet. Utal az ókori kateeheta iskolák vezetőire,
Alexandriai Kelemenre, Origenesre. Mesteréi között pedig, a kikre
mint tekintélyekre hivatkozik, s akik reá, mint nevelőre leg
nagyobb befolyással voltak, a wittenbergi reformátor áll elől, aki
neki mindig „magnus Lutherus". Az evang. egyház későbbi jelesei
közül Andreáé Bálint, (f 1654) a szellemes stuttgarti udvari lel
kész az, akinek paedagogiai elveire hivatkozik. Erről monda
Spener, ha valakit Luther után az egyház közhasznára feltámaszt
hatna, Andreáé volna az. Ez a lángeszű, lelkes pap 1648 már
egy káté magyarázatot adott ki és Idea bonae institutionis,
Theophilus és Descriptio reipublicae christianopolitanae c. mű
veiben éles látással ostorozza a nevelés hiányait; „Az Isten szol
gájának jó élete" c. verses pastoralisában ) pedig csípősen szelr
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*) Magyar fordításban közöltem az Evang.
40. sz.

Egyh. és Isk. 1890. évf.

lőzteti az akkori egyoldalú, az élettel nem számoló theologiai
stúdiumot. Ettől igen sokat tanult Spener. Hatással volt reá
Schupp Boldizsár (f 1661) hamburgi jeles lelkész is, ki Teutscher
Lehrmeister c. dolgozatában már az anyanyelven való oktatást
sürgeti nagy nyomatékkal. (V. ö. Vial: Schuppius, ein Vorläufer
Speners, Mainz, 1857). Az őt közvetlen megelőző s részben még
vele egy korban élt nagy paedagogusok, Ratke és Comenius
hatása még nem látszik meg rajta.
2. F r a n c k e , a p a e d a g o g u s .
Családja thüringiai eredetű. Lübeckbe csak később került,
hol nagyatyja pékmester, atyja János pedig jogtudós volt, ki elő
kelő patricius családból vette nőül Gloxin Annát. E házasságból
született a nagy paedagogus 1663 márcz. 12. Lübeckből már 3
éves korában Góthába vitték szülei, hova az apát Kegyes Ernő
gothai herceg, a nevelés történetében igen nagy érdemű férfiú,
hivta meg jogtanácsosának. Itt tanult a gyermek egész 16 éves
koráig.
A góthai iskola kétségtelenül nagy hatással volt Franckenek
paedagogiai irányára. Comeniusnak a német nevelésre való befo
lyása itt Kegyes Ernő országában és különösen Gothában volt
legszembetűnőbb. A herceg 1642 évi hires Schulmethodusában
foglalt elvek Comenius műveiből voltak átvéve. Ilyen pl. a szem
léltetésre vonatkozólag: mindent, amit meg lehet mutatni, mutas
sunk meg a gyermeknek. Az iskolában voltak taneszközök: mér
leg, sulyok, körző stb. A vallástan, olvasás, irás, számolás és
éneklés mellett reális tárgyakat is tanítottak, főcélnak pedig az
istenfélelmet tartották. Ernő herceg már ezzel az 1642. évi ren
deletével kimondta az általános tankötelezettséget. Francke, ha
Comenius iratait nem ismerte is behatóbban, de kétségtelen, hogy
a gothai iskola közvetítésével e nagy paedagogus is hatást gyako
rolt reá. (Böhne, Die paed. Bestrebungen Emsts d. Fr. Gotha
1888. Knoke, Grundr. der Paed. Berlin, 1902 59. 1.).
Atyját már 1670 elvesztette. A család körében igazi evang.
vallásos szellem uralkodott. Különösen testvérnénje volt a fiúra
nagy befolyással, ki már eleitől fogva a theol. pályára készült. A
biblia mellett neki is Arnd művei voltak legkedvesebb olvasmá
nyai. A családi fészekből szárnyra kelve félévig az erfurti, s majd
3 évig a kiéli egyetemen folytatta tanulmányait. Ez utóbbi helyen
Kortholt tanárnál, Spener és a pietismus jó barátjánál volt szál
láson, ki szintén a mélyebbre ható vallásoktatást sürgette „Auf
munterung zur Katechismusübung'''' művében. Ugyanennek „Schwere
Priesterbürde '' művét, melyet a magyar pietisták is lefordítottak
(Vásonyi Márton, Jena 1726), Francke később is melegen ajánlja
a theol. ifjúságnak (Idea studiosi theol. Halle 1712. 19. 1.). A
nyelvek mellett már akkor a történelmet is tanulmányozta. Kielt
elhagyva 2 hónapig a hires Edzardi Esdrás vezetése alatt héber
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nyelvi ismereteit tökéletesbítette Hamburgban, azután haza ment
Gothába mint magával elégedetlen ifjú ember, akinek sok főtt a
fejében, de szivében még nem volt igazi theologus. Kételyei még
sokáig gyötörték.
Igen fontosak voltak reá nézve a Lipcsében töltött évek.
1684-ben jön ide s a következő évben már magister. Ettől kezdve
mint docens felolvasásokat tart az egyetemen. Itt olvassa az
Europaszerte emlegetett Molinos Mihály spanyol papnak quietismust hirdető művét (Guida spirituálé, Lelki vezér), melyet lefor
dított latinra. Későbbi ellenségének, Carpzov, itteni tanárnak
prédikációja indította őt, Antont, s több fiatal magistert az u. n.
collegia philobiblica tartására. 1686 óta vasárnap délutánonként
gyülekeztek össze Anton lakásán. Az ó- és újszövetségből egyegy fejezetet olvastak fel az eredeti nyelven és ezt azután német
nyelven fejtegették, mindig csak a magisterek, a többiek mint
hallgatók vettek részt. Később tanulók és tanárok oly nagy
számmal látogattak el ez órákra, hogy kicsiny lett a hely és
Alberti tanár az egyetem egyik termét engedte át számukra.
Spener Drezdában, ki úgyis az exegesis és katechesis elhanyago
lása miatt panaszkodott, nagy örömmel hallotta ezt, személyesen
is meglátogatta és buzdította őket. Francke kedves embere lett
Spenernek.
1687 ben megszakítja lipcsei tartózkodását. Lüneburgba megy,
a hasonló nevű hannoveri hercegség fővárosába a tudós Sandhagen superintendens mellé. E várost mondja második szülő
helyének, mert meg volt győződve, hogy igaz megtérésének ez
volt a színhelye. Itt oszlottak el kételyei, érezte az isteni kegyelem
boldogító örömét, itt mert először prédikálni. 1688 tavaszán is
mét Hamburgba költözött át. Itt rövid ideig mint néptanító is
működött. Közvetlen tapasztalta, mily nehéz munka a tanítás,
mennyi itt még a teendő. Már ekkor megfogadta, hogy tesz vala
mit az ifjúság neveléseért. Egyelőre még visszavágyódott Lip
csébe, a hova kedves emlékek fűzték.
Alighogy 1688 végén Lipcsébe visszatért, első dolga volt,
hogy szivének régi vágyát követve felkeresse a mestert, lelki
atyját, Spenert Drezdában, az ő otthonában. Két hónapot töltött
akkor Francke Spener házában 1689 elején. Ettől kezdve benső
kapocs fűzte Össze a két nagy férfiút. Spener hatása Franckera
ezóta lett nagyobb. Ezóta leveleznek sűrűen. (Tholuck, Litterarum
a Spenero ad Franckium datarum Specimen, 2 köt. 1854.
Kramer, Briefwechsel Speners und Franckes 1861).
Bizonyára Spenernek volt része abban is, hogy Francke
most Lipcsében exegetikai felolvasásokat tartott. Hallgatóinak
száma háromszázra is felrúgott. Működése figyelmet keltett a
városban is. Az ifjúság tüntet Francke mellett és a többi tanárok
ellen. Amazoknak irolt compendiumait elégetik, a polgárság köré
ben is izgatnak. Carpzov és tanár társai ezekért Francket vádol-

jak, ki kénytelen bibliai felolvasásait beszüntetni. Sőt hivatalos
vizsgálatot is indítanak ellene. A dolog annál inkább elmérgese
dett, minthogy Francke a szabadon gondolkodó és gúnyolódó
Thomasius jogtudóst kérte fel védőül. Francket is híveivel együtt
pietistáknak gúnyolták, miként Spenert már Frankfurtban.
Kapóra jött Franckenak, hogy az erfurtiak, kik előtt nem
régiben mint vendég prédikált, Spener és Breithaupt erfurti
esperes ajánlatára 1690 diakónusnak hivtak. Szegényes segédlelkészi állás volt ez, de érthető, hogy Francke elfogadta. Ellen
ségeinek keze ide is elért. Rossz hirét költötték. A lelkészek
féltek tőle leginkább. Ő azonban egészen Spener erélyével kezdte
meg a munkát, prédikált, katekizált. Tanítványai Lipcséből ide is
eljöttek utána. Ellenségeit főként ez bántotta. Bevádolták mint
békezavarót a mainzi választó fejedelemnél, ki a legsúlyosabb
büntetéssel, hivatalvesztéssel sújtotta. Két napi határidő alatt
kellett a várost elhagynia. Breithaupt se tudta megmenteni.
Kezébe vette a vándorbotot s ekkor irta szép egyházi énekét:
Gott Lob, ein Schritt zur Ewigkeit!
Gotha felé vette útját, a családi fészekben keresett mene
déket. A világ üldözte mindenütt. De volt egy jó barátja, Spener,
ki vele érzett. Hiszen majdnem egyforma volt a sorsuk. Őt se
sokkal különben küldték el nem régiben Drezdából. De ez már
biztos fedél alatt volt Berlinben. Ide hivta magához Francket. Ő
adott szállást a száműzött bajtársnak. Hét hétig laktak ismét
együtt ós Spenernek volt gondja reá, hogy megfelelő állást szerez
zen barátjának.
Nem is sokáig kellett várniok. A Halle melletti Glaucha
községbe rendes lelkészi állásra Spener juttatta be Francket, aki
ezt a helyet azután világtörténeti nevezetességre emelte. 1692.
jan. 7-én érkezett ide, hol tanár is volt egyszersmind. Halléban
ugyanis az uj egyetem most volt keletkezőben. Thomasius már
1690 óta tanított itt a nemesi akadémiában (Ritterakademie).
Francket Spener és a fejedelem a létesítendő theol. fakultás
tanárául szemelte ki, azért ez is mint a keleti nyelvek tanára az
Erfurtból ide hivott Breithaupttal már 1692-ben, tehát az egye
tem megnyitása előtt megkezdték működését. (Az egyetem kelet
kezési történetét lásd alább).
Francke mint lelkész és tanár egyiránt szivén hordta a nép
iskolának és az egyetemnek gondját. Legelsőben a koldus gyer
mekeket szánta meg. Csütörtökön szoktak a kéregetők, öregek és
kicsinyek összegyülekezni a paplak előtt. Francke nemcsak kenye
ret adott nekik, hanem begyüjtve ez elzüllött népet a pap lakba,
intette, vigasztalta is őket hetenként, a fiatalabbakat pedig Luther
kátéjából kérdezgette. Ez volt első reformja: a testi segélynyújtást
szellemivel kötötte össze. Keserű dolgokat tapasztalt. Hogy e tudo
mány nélkül való, veszendő népet megmentse, alaposabb segít
ségre gondolt. Perselyt hordoztatott körül a gyülekezet és a tanú-

lók körében. De. ezt hamar megunták. Azért a perselyt most
lakószobája ajtajára függesztette ki, rajta e felirattal, mely a hallei
intézetek nagy termében ma is ott ragyog: * Akinek pedig vagyon
e világi gazdagsága és látándja az ő atyjafiát valami nélkül
szűkölködni és bezárándja az ő szivét az előtt, mi módon marad
meg az Istennek szerelme abban ?« (I. Ján. 3, ) . Mikor negyed
év múlva 4 tallért és 16 garast talált a perselyben, ekkor már
nagyot gondolt. Szobájába gyűjtötte a szegény gyermekeket, heti
6 garassal tanítóul fogadott egy szegény diákot és iskolát nyitott
1695. Ez volt az ingyenes iskola (Armenschule), a későbbi sokféle
tanintézet között a legelső.
A többi iskola és nevelőintézet keletkezése történetét alább
fogjuk ismertetni, Francke iskola rendszerének bevezetésében.
Volt tanintézetei között ez ingyenes árvaházi népiskola mellett
tandijas népiskola is polgári családok gyermekei számára, volt
u. n. királyi paedagogium vagyis vagyonos nemes ifjak közép
iskolája benlakással, továbbá egy másik latin gymnasium közön
séges sorsuak részére szintén convictussal, volt gynaeceum vagyis
nőnevelő intézet és theol. hallgatók számára a seminarium
praeceptorum szabad asztallal.
De nem volna teljes az emberiség enagy nevelőjének életrajza,
ha emberbaráti közhasznú alkotásairól is meg nem emlékeznénk.
Jól látta Francke, hogy a szegény gyermekeknek iskolában való
nevelése csak félmunka. A világ, a külső környezet lerontja azt,
amit itt építenek. Tehát bennlakásra árvaházra gondolt. Alig hogy
e terv az agyában megszületett, 500 tallérnyi hagyatékot adtak
a rendelkezésére, melynek kamataiból előbb 4, majd 9 árvát
helyezett el egyes családoknál s a reájuk való felügyelettel Neubauer
Henrik theologust bizta meg. Még az első télen hasonló célra
kisebb részletekben másfél ezer tallért juttattak a kezéhez. Ekkor
már megvette a szomszédos házat, melyet egy hátsó épülettel is
kibővített. Az árvákat 1696. most már ide költöztette be. Számuk
ekkor 12 s a felügyelőn kivül gazdát (árvaatyát) is rendelt
melléjük, aki feleségével együtt, a háztartást vezette.
Az árvák és gondozatlan gyermekek egyre szaporodtak.
Francke atyai szivével nem tudta őket elutasítani. Azt szokta
mondani a szállást kérő, éhes, didergő kicsinyeknek: aki eddig az
utcán eltartott, az nálam is eltarthat benneteket. És befogadta
őket. Pedig nem csekély dolog volt ezt a kolduláshoz szokott,
csavargó gyereksereget rendre, tisztaságra, tanulásra szoktatni.
Megtörtént, hogy akit kimosdattak, felöltöztettek, megszökött és a
könyveit is eladta. Francket mind ez nem csüggeszté. Amit Pes
talozzi Neuhofban, Stanzban tűrt, szenvedett, azt Francke itt már
egy századdal előbb mind átélte. Bizony nagy dicséret volt ama
württembergi orvos nyilatkozatában, aki egy hasonló célú intézet
alapításakor azt monda: „Keressetek hozzá pietistákat, az ilyen
hez mindig bizonyos fanatismus szükséges, különben kinek volna
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oly szamár türelme ! (Schmid. Paed. Encykl. Palmer cikke: Pie
tismus VI. 79).
A szerzett épület szük lett. Az árvák is, a Franckehoz adott
egyéb tanulók is egyre szaporodtak. 1697-ben még egy szomszéd
házat s 1698. megvette Francke a közel fekvő vendéglőt is a
gazdasági épületekkel s az előtte fekvő szabad térrel együtt.
Neubauert kiküldte Hollandiába, hol már régebb idő óta voltak a
beghinek és a közös élet testvérei által kezdeményezett hasonló
jótékony intézetek, ezek tanulmányozása s egyszersmind segély
gyűjtés végett. A szükséges Összeg távolról sem volt együtt, de
ekkor már 100 árva követelt helyet. Francke a szükséget nézte,
nem a készletet. Isten nevében bele kezdett egy nagyszabású,
merész, új építkezésbe a vendéglő előtti téren 1698. július havá
ban. Ellenségei gúnyolták az oktalan pietistát, barátai féltették.
Bár lassan, sok nehézséggel, majdnem csudásan, de 1701-re mégis
elkészült az a hatalmas épület, mely két századnak viharai után
is áll, mint beszélő kő, ma is törzse és ősi büszkesége az egész
kis várossá kibővült Francke-féle árvaháznak. A megvett vendéglő
az arany sashoz volt címezve. Francke is égfelé repülő sasokat
ábrázoltatott az épület homlokzatára. De a korcsmacégér helyett
más lett a felirat: ,,Akik. az Urban bíznak, azoknak erejük meg
újul és szárnyokkal magasságra repülnek mint a saskeselyük ;
futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg."
(Ézs. 40, ).
Az árvaházzal kapcsolatban egyéb emberbaráti és közműve
lődési intézményei is voltak Franckenek. Rendezte a szegényügyet
A helybeli szegények és idegen koldusok, égettek, vándorlegények,
exulansok s más e félék segélyezése egész rendszeresen történt.
Szabályzatot készített, melyet a fejedelem 1697. megerősített, s
melynek alapján rendezte Halle a maga szegényügyét 1707. Napon
ként kétszer volt e gyülevész népség számára hivatalos óra d. e.
11. és d. u. 5 órakor. Először is a kateeheta egy órányi tanítását
kellett meghallgatniuk, ami közben bizonyítványaikat elszedték és
átnézték. Azután következett a segélyosztás kinek-kinek érdeme
szerint. Orvost, borbélyt is hívtak, gyógyszert is adtak, ha szükség
volt reá. A dologkerülőket elkergették. A segélyzettek nevét,
hazáját, baját és a segély nagyságát és módját dátum szerint
naplóba jegyezték. Istennek tetsző dolog, igazi socialpaedagogia
volt ez és bölcsen végezték. Az utak és módok, amelyeken ez
intézmény jövedelmét Francke előteremtette igen nagy találékony
ságra és bámulatos gyakorlati érzékre vall.
Már 1698. óta külön gyógyszertárt is rendezett be, melyet
különösen Richter Frigyes, az énekiró orvos és árvaházi inspector
tett hírnevessé keresett gyógyszereivel. Az intézeti személyzet és
növendékek számára külön kórház is szükségessé vált, mely előbb
bérelt helyiségben, 1708 óta azonban az intézet külön épületében
volt elhelyezve. Ha a hely megengedte, külső betegeket is vettek
fll

fel, de csak férfiakat. Ebben is egy theologus imádkozott a bete
gekkel s gyakorolta a felügyeletet.
Canstein báró segítségével Francke az özvegyasszonyok számára
szegényházat alapított. E célra 1698. vett egy házat a Gommerutcában. Négy özvegy kapott benne teljes ellátást. Volt felügyelő
jük, ki naponként 2 imaórában gondoskodott lelki épülésükről s
egy szolgáló is állott rendelkezésükre. — Chalkowski berlini miniszter
és titkos tanácsos pedig nemes és polgári nők menedékházára
adott Franckenek egy 3000 talléros alapítványt, mely utóbb még
2000-rel bővült. 1706-ban vett e célra is külön házat. Eleinte
nemes, később pedig hivatalnok családokból vettek fel bele özve
gyeket és elaggott hajadonokat. Ez intézet Frauenzimmerstift
néven ma is fennáll.
A könyvkereskedés és nyomda keletkezése is fényes bizonysága,
hogy Francke egyénisége mily nagy hatást gyakorolt az emberekre.
Elers Gyula végzett theologus 30 éves korában jött Haliéba egy
növendéket hozva a paedagogiumba. Ekkor ismerkedett meg
Franckeval, kinek egy a szegények érdekében mondott prédikációja
oly nagy hatással volt reá, hogy azt nyomban kinyomatta s pél
dányait maga vitte vásárra Lipcsébe, hogy eladja. A prédikáció
mind el is kelt hamarosan. A jó vásáron annyira felbuzdult, hogy
1699. könyvkereskedést nyitott Halléban. Franckenek és barátainak
műveit, különösen a tankönyveket ő adta ki. 1701-ben pedig már
külön nyomdát rendezett be, melyből az árvaháznak évi 2—3 ezer
tallér jövedelme lett.
A nyomdával és könyvkereskedéssel összeköttetésben alapítá
Canstein báró az első bibliaterjesztő intézetet 1710. Itt alkal
mazták először az u. n. stereotypiát. A bibliákat állandó betű
szedés formákkal nyomatták, ami a nyomást felette megkönnyítette
és olcsóvá tette. A megalapítás után 80 év alatt több mint más
fél millió teljes bibliát 900 ezer újszövetséget és 16 ezer zsoltár
könyvet nyomattak.
Betetőzte végül Francke alapítványait a külmissiói intézet.
Francke érintkezésbe lépett azzal a missiói teleppel is, melyet
IV. Frigyes dán király Trankebárban, Kelet-Indiában alapított. Az
árvaház falai között, hol oly nagy volt a hit, eme nehéz, akkor
még új és ismeretlen munkára és akadtak alkalmas erők. A pro
testáns egyházban ezt a szent munkát is Francke honosította
meg s az első jeles missionáriusok: Plützschau, Ziegenbalg, Schwartz,
Halléből kerültek ki.
Mind e sok intézetnek fundátora, építőmestere, gazdája,
igazgatója, pénztárosa, tanácsosa, csudadoktora és legfőbb minden
egyebe Francke volt. Aki e mellett mint rendes lelkész gondozta
a gyülekezetet, sűrűen prédikált, az egyetemen előadásokat tartott,
sőt mint egyetemi exhortator hetenként egy-egy intő beszédet
(lectiones paraeneticae) is mondott a nemes tanuló ifjúság előtt,
ily módon igyekezvén őket a korcsmázástól, dohányzástól, tánctól

verekedéstől, éjjeli csatangolásoktól és egyéb dorbézolástól vissza
tartani.
Mennyi dolga volt továbbá a pietismus ellenségeivel, akiknek
vitairatokkal kellett megfelelnie. Gyülekezetében is volt baja Még
az ő alakja se volt elég nagy arra, hogy zavartalan köztiszteletet
szerezzen. Panaszkodva irja Spenernek 1696, hogy mintegy 60—70
híve elpártolt tőle, nem hozzá jönnek gyónni és prédikációt hall
gatni, hanem más lelkészhez. A consistorium előtt bepanaszolta
őket, de hasztalan (Kramer,' Beiträge zur Gesch. Franckes 1861.
359. 1.).
Igen gazdag és becses volt irodalmi munkássága is. Itt csak
paedagogiai műveit veszszük számba, pedig a prédikáció és áhitatossági irodalmat is több munkával gyarapította s egyházi éne
keket is írt. Műveinek jegyzékét s a Franckera vonatkozó irodal
mat közli Richter Károly: Paed. Bibliothek. Franckes Schriften
über Erziehung. Berlin 1871. 729—734. 1.
Rendszeres neveléstana, melyben összefüggő előadásban szól
a nevelésről, csak egy van. Ennek címe: Kurzer und einfältiger
Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christ
lichen Klugheit anzuführen sind. Már a 90-es években eredetileg;
házi nevelők számára írta, de csak 1702. jelent meg elsőben
Halléban. Lipcsében 1689. De informatione aetatis puerilis et
pubescentis cimen tartott s Erfurtban ismételt felolvasásai nyomán
készült. (Közli Richter K. i. h. 45—112. 1. Ujabban kiadta Frick
0. 1889. és Richter A. 1892.). Ugyan e művet két beszélgetés
alakjában átdolgozva, de legtöbb helyen szószerinti hűséggel Wirth
Ambrosius nürnbergi lelkész is kiadta (Halle 1705.) a szerző
engedélyével.
Altalános paedagogiai elveket közöl „ Von der Erziehung der
Jugend c. értekezésében is, melyet előszónak írt Feneion „Sur
l'education des fiiles" művének német fordítása elé 1698. (Közli
Richter K. i . h. 39-44. L).
A lelkészneveléssel foglalkoznak következő művei: 1. Timot
heus, zum Fürbilde allen theol. studiis vorgestellett Halle 1695.
2. Idea studiosi theologiae oder Abbildung eines der Theologie
befliessenen. Igen becses függelékkel (Anhang) Halle 1712. 3.
Methodus studii theol. Halle 1723. Rokon tárgyúak: 4. Monttá
pastoralia. Halle 1717. és 5. Lectiones paraeneticae, Halle 1726.
7 rész. Szabad előadások, melyeket hallgatói jegyeztek fel.
Összes művei máig sincsenek együttesen kiadva. 1702-ig írt
művei a polemikus iratok kivételével „Öffentliches Zeugniss vom
Werke, Worte und Dienste Gottes" c. gyűjteményben foglaltatnak
(3 kötet, Halle 1702). Ennek folytatásául tekinthető a „SegensvolU
Fusstapfen des noch lebenden und waltenden, liebreichen und
getreuen Gottes. (Halle 1709). Ezekben több oly beszéd, előszó,
értekezés stb. is van, mely a nevelésügyre vonatkozik, pl. TJeber
u

die Katechismusexamen (Richter i. h. 131 — 147 1.). üeber die
Anführung der Kinder zum Gebete (U. o. 125—130. 1.) stb.
Igen nagy számmal vannak és igen becsesek Franckenak
iskolai szabályzatai és értesítői, melyekből nevelési elveit és iskola
rendszerét közelebbről is megismerhetjük. Ezek „Ordnung und
Lehrart, Instruktionen" stb. címek alatt szerepelnek. A fontosabbakat közli Richter K. i . h. 393—578 1. Kézirataiból ujabban is
adott ki egy ilyent Fries V. árvah. igazg. „Grosser Aufsatz"
címen. Halle 1894.
Ilyen bámulatos nagy és sokoldalú munkásság között érte
aíhalál 1727. jún. 28. A hálás utókor 1829. Rauch által készített
érc szobrot emelt neki, mely az udvar keleti részén a paedagogium
előtt áll. A szobrász papi ornatusban rajzolta a mestert. Mellette két
gyermek, a nagyobbik fiu, ki bibliát tart honalja alatt, a kisebbik
imádkozó leányka. Francke balkeze ez utóbbinak fején pihen,
míg jobb kezével ég felé mutat. A szobor felirata elől: Francke
Hermann Ágoston s alatta kisebb betűkkel: Ő bízott az Isten
ben. Hátúi pedig: Ez intézetek alapítójának a hálás utókor 1829.
Francke már nemcsak kateeheta, hanem igazi paedagogus volt;
amit Spener megkezdett, azt ő szélesebb mederben folytatta.
Vallásos világnézete a két férfiúnak egy és ugyanaz. Francke Spener
szárnyai alatt nevekedett. De a tanítvány a mester vállaira állva
messzebb látott. Ő a vallásoktatás mellé már az életre szükséges
egyéb ismereteket is oda sorozza. Nagy hitével, fáradhatlan mozgé
konyságával, fokról-fokra haladó gyors sikereivel megtöri a közönyt,
elnémítja a csufolódókat, megnyeri a társadalmat és felkölti az
áldozatkészséget. Nagyszerű tervei általános tiszteletet keltenek.
Egyik intézetet a másik után alapítja. A jövedelemforrásokat
szinte csudásan teremti elő. A nevelés áldását közkincscsé teszi
igazi keresztyén szellemben, hogy abban ne csak az árva- és koldus
gyermek, hanem a más világrészben lelki vakságban sínylődő
pogány is részesüljön.
Annyi jeles tulajdonsága, nagy hite, kiváló gyakorlati érzéke,
nagy emberismerete és szívós akarata mellett is különösen kitűnik
páratlan szervező tehetsége, erre igazi charismája volt. Annyi inté
zetet kormányozni, igazgatni, rendben, virágzásban tartani s fenn
állását századokra is biztosítani csak ő volt képes. E részben
előtte Ratke s utána Basedow nem érték őt utol, sőt kimond
hatjuk, Comenius és Pestalozzi sem. Comeniusnak üldözött, hánya
tott élete nem adott alkalmat hasonló alkotásokra. Terveit pl.
nálunk Sárospatakon is csak részben tudta megvalósítani. Pesta
lozzi pedig melegen érző szívével, az emberekhez való nagy bizal
mával nem tudott oly erélyt és önállóságot kifejteni, hogy ifferteni nevelő intézetének fennmaradását biztosíthatta volna.
Francke továbbá nemcsak praktikus nevelő, hanem egyszers
mind szélesebb látkörű theoretikus is volt. Más paedagogusok
munkáit olvassa, kiadja s maga is ír rendszeres neveléstant. A

pietismus a nevelés történetében Francke által nyerte igazi nagy
jelentőségét.
Mint nevelőre nagy befolyással volt reá különösen Luther
s a XVII. század ama paedagogusai, akiktől Spener is tanult, igy
Andreáé, Weigel és Schupp. Hogy mennyit köszönhet Spenernek,
a pietismus atyjának, azt eddig is láttuk és nevelési rendszerének
tárgyalásánál még jobban meg fogjuk ismerni. Hálásan emlékezik
Kortholt kiéli tanárról is. De leginkább érdekelhet bennünket a
XVII. század legnagyobb nevelőjéhez, Comeniushoz való viszonya.
Erről alább szólunk, hol a két férfiúnak nevelési és iskolai rend
szerét összehasonlítjuk. Kétségtelen, hogy Francke, habár Comeniust
kevéssé ismerte is és paedagogiai műveiben reá csak egy helyen
hivatkozik s habár ennek kézi könyveit tanintézeteiben nem hasz
nálta is, mégis a góthai iskola és Kegyes Ernő Schulmethodusa
által közvetitve Comenius hatása .alatt állott. A francia nevelők
közül nagyra becsüli Feneiont, kinek a leánynevelésről szóló
műve elé előszót is írt és dicsérettel említi Fleury bíborosnak,
XV. Lajos nevelőjének kézikönyveit. (Kurzer und einf. Unterricht.
Richter-féle Paed. Bibi. kiadásában 54. és 93. 1.).
Végül még csak azt a mesteri rajzot közlöm, melyet
Franckeról egyik kiváló utóda és szellemi örököse Frick Ottó
árvaházi igazgató (f 1892) festett „Die Franckeschen Stiftungen*
c. füzetében (Halle, 1892. 5. s köv. 1.). „Francke személyisége —
úgymond — amaz igazán kiváló jellemek közé tartozik, amelyek
annál jobban vonzanak, minél tovább foglalkozunk velük, mivel
mindig más oldalról leplezik le magukat, és látszólagos merev
ellentéteiknek csudálatos találkozásában mindig ujabb problémát
adnak elénk s végül mindig sajátszerűebben és egyúttal mégis
mindig egyetemlegesebben mutatkoznak be előttünk. Majdnem
mysticus mélyérzelműség s e mellett szokatlan éleselműség és
okosság ; tettetés nélkül való alázatosság és természetes igényte
lenség s e mellett mégis erejének teljes tudata, melyet a messzebb
állók kevélységre is magyarázhattak; majdnem túláradó idealismus s e mellett a gyakorlati dolgokban való legnagyobb józanság;
örökös szövögetése a legmagasabb röptű és látszólag kivihetetlen
terveknek s e mellett mégis a mindennapiság legkisebb dolgairól
való megható gondoskodás; kiváló nyájasság és közlékeny szívesség,
mely úgy az előkelők, mint a szegények szivét is azonnal meg
nyerte s e mellett sokszor mégis nagy kíméletlenség és érdesség;
a legnagyobb passivitás embere, amint maga szokta mondani,
aki csendesen ült s egy lépéssel se haladt tovább, mint a meddig
Isten ujját látta maga előtt s e mellett a legnagyobb határo
zottság, erély és tetterő; szigorú aszkéta, majdnem világkerülő,
midőn — mint másoktól is elvárta — naponként több órát töltött
imádkozásba elmerülve és a társaságra nézve elveszettnek látszott
s e mellett mégis ott volt mindig az emberekkel való legszélesebb
körű érintkezésnek gyújtó pontján az ő gazdag ember- és világ-

ismeretével; egészen Isten embere és mégis a világ embere is
megengedett értelmében; testestül-lelkestül theologus és mégis
nagy üzletember, sőt nagyobb szabású vállalkozó; a tudomány
embere legalább is oly mértékben, mint bárki más abban a kor
ban, és egész tudása mégis csak a hit és erkölcsi élet szolgálatá
ban állott; egyetemi tanár s e mellett ingyenes iskola néptanítója;
uralkodásra született egyéniség, sőt sokszor majdnem önkényes
és mégis valóságos szolga Istennek és az emberiségnek szolgála
tában ; a legszegényebbeknek és az árva gyermekeknek atyja,
egyforma meleg, eleven és emésztő érdeklődést tanúsítva mint
theologus az egyház, mint paedagogus az iskola, mint socialis
politikus saját népének és az egész emberiségnek socialis kérdései
iránt — ez volt Francke".
MÁSODIK RÉSZ.

A pietismus nevelési rendszere.
III. A pietismus nevelési czélja, és
eszközei.
Spener és Francke kiváló theologusok voltak. Természetes
nek fogjuk tehát találni, hogy a nevelés czélját nem a philosophiai, hanem a theologiai erkölcstanból vették át. Isten országa
és Isten dicsősége vallásos fogalmában is fenséges czélját.
Francke egyetlen rendszeres neveléstani művének első tétele
is ez: „Istennek dicsőségét tartsa mint fő célt szeme előtt minden
ben mindenki, de különösen a gyermekek nevelésében és tanítá
sában úgy a praeceptor, mint a neki alá rendelt növendékek".
(Kurzer u. einf. Unterricht. Richter, Paed. Bibi. 46. L). S midőn
később a theologusok neveléséről szól, akkor is azt köti elsőben
lelkükre: értsék meg ugy, a mint kell, hogy miben áll Istennek
országa vagy az igaz keresztyénség, mert ez a legszükségesebb,
•ennek tudása nélkül hol ide, hol oda fognak vetődni s a dolog
lényegét nem értik meg. (Idea stud. theol. Anhang. Halle 1712.
28. L).
Spener azután a maga és az irás szavaival szépen rajzolja
le Isten országát, mint ilyen magasztos életcélt. „Minden hivők
szent közösségben állanak másokkal és egymás között az Istennel
való közösségüknél fogva, mint egy testnek tagjai, egy léleknek
és egy örökségnek osztályrészesei, azért mind egyik örüljön a
másik üdvének és elvett ajándékainak és használjon néki; egy
más között a szeretet által összekapcsoltatván legyen közösségük
a példaadásban és könyörgésben s ez nyújtson nékik az ilyen
test egységéből eredő vigasztalást". E mondását igazolja azután
az írásnak szavaival és pedig oly szépen, hogy ennél találóbban
sem az élet, sem a nevelés célját meghatározni nem lehetne:
„Hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestűi fogva
nevekedjünk abban, a ki fő, tudni illik a Krisztusban, kiből az
egész test szép renddel és móddal egybeszerkesztettetvén és

kötöztetvén, minden tagoknak egybebocsátatások áitai, minden
tagnak mérték szerint való belső cselekedetének ereje által, a
testhez illendő növekedést vészen magának felépittetésére a szeretet
által". (Ephes. 4, _ . . Spener, Lautere Milch des Evangelii
1717. évi kiadás 122. 1.) Ugyan e szentirási helylyel fejezi ki egy
ujabb paedagogus is, Baur Gusztáv theol. tanár a nevelés célját.
(Erziehungslehre, Giessen 1887. 4. kiad. 10. 1.) íme a pietismus
atyja és a XIX. század theologus nevelője így találkoznak egy
mással 200 év múlva.
így ítéli meg a pietismus nevelési célját Schmidt is: „Az
oktatásnak valamint az erkölcsi nevelésnek célja — ugy mond —
Isten országának a gyermek szivében való építése, és ez alapból
kiidulva és ezen építve a nevelést és az oktatást minden fokon
és minden irányban ugy kell felfogni mint egy rendszert, egy
nevelést és egy oktatást". (Gesch. der Paed. 4. kiad. I I I . 473. 1.)
Francke ugyan más helyeken nevelési célnak mondja „Istennek
élő ismeretét és az igaz keresztyén életet" vagy „az igaz kegyes
séget és keresztyén okosságot", de mind ezek csak feltételei az
Isten országában való részvételnek s csak alárendelt célok, az
Isten országa mint főcél mellett, melyet elég határozottan hang
súlyoz úgy Spener, mint Francke. S ez Isten országában mint
nevelési eszményt, az élő Krisztust állítják a paedagogusok elé
(A mint vagyon az igazság a Jézusban Eph. 4, , Idea stud.
theol. 29. 1.) hogy az élő példa nevelő erejével hasson kicsinyekre
és nagyokra egyaránt.
Ily magasztos szellemi életközösségnek, az Isten országának
való alárendeltség nem lehet az emberre nézve lealázó (még azok
szempontjából sem, a kik az élet célját nem a theologiai erkölcs
tanból veszik át) hanem csak is felemelő és megszentelő. Igaz,
hogy ily módon minden önző egoismus kizárásával az ember
igazi életcélját nem önmagában találja meg, hanem abban az
eszményi istenemberben, a ki őt elveszett, elkárhozott embert
megváltotta, megszabadította, hogy sajátja legyen és az ő orszá
gában ő alatta éljen és neki szolgáljon ; de azért az ember mint
öncél is kellőleg érvényesülhet, mert hisz Istennek országa mi
bennünk is vagyon s így feltételezi, hogy minden egyes tag a
maga egyénisége, a neki jutott természeti tehetségek, illetve kegyelmi
ajándékok mértéke szerint is szabadon fejlődjék, növekedjék és
érvényesüljön. Isten országának fogalma ezt magában rejti és
feltételezi. Mert hiszen minél individualisabb erők és tehetségek
fejlődnek benne ritka, kiváló charismákkal és talentumokkal,
annál fokozattabb mértékben fognak Isten országának épülésére
és növekedésére szolgálni.
így fogták fel és becsülték meg az emberi egyéniség értékét
Spener és Francke. Előttük nagy ára volt minden egyes léleknek
és jól tudták, hogy az ajándékokban külömbség vagyon. Franckenak különböző irányú iskolái vannak, külön neveli a fiukat és
leányokat. Egyéniségüket, tehetségeiket megfigyelik, tanári kont5
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ferenciákon megbeszélik és kit-kit a neki megfelelő helyre állítanak.
Az árva gyermekeket már az elemi iskolában megválogatják.
Csak a tehetséges mehet át a középiskolába, a többi nyomdász
lesz vagy más mesterember. A paedagogiumban az u. n. recreationalis tantárgyakat és foglalkozásokat kiki szabadon választhatja.
Spener és Francke egyként kárhoztatják az oly szülőket, a kik
előre papnak szánják és kényszeritik fiaikat a nélkül, hogy haj
lamaikat és tehetségeiket figyelembe vennék. A pietismus nagy
sikereinek egyik titka épen abban áll, hogy nagy mértékben
megvolt bennük a lelkek megvizsgálásának ajándéka, az alapos
emberismeret, tudták, kit válasszanak tanitőnak, kit inspectornak,
kit lelkésznek, kit missionáriusnak. Az egyéniséget számba vették
és megbecsülték. S ehez képest a nevelői eljárást is mindig indi
vidualizálták. Túlszigoru és igaztalan Richter és Scherer Ítélete, a
kik szerint Francke a természetes akaratnak tervszerű, rendszeres
megtörésével, a sok áhitatossági gyakorlattal és folytonos felügye
lettel a növendékben az egyéniséget, a szabadságot is elölte.
(Richter, Paed. Bibi. 331. 1. Scherer, i . m. 303. 1.) Nagy volt az
általános erkölcsi romlottság, sok a csábitó példa és Francke
intézeteibe épen a legromlottabb növendékeket hozták javitás végett.
Ebből érthető, hogy az erkölcsi nevelés erősebb eszközeit kellett
alkalmazniuk, de azért a szabad fejlődés útját nem vágták el.
Sok kiváló elme, önállóan és szabadon gondolkodó tanférfiu
került ki a hallei iskolából. A magyar pietisták sem esküdtek
mindenben a mester szavaira.
Valamint az emberi szabad egyéniség, úgy érvényesültek
Isten országa mellett az ennél szűkebb körű erkölcsi testületek
is, mint külön jogosult nevelési célok. A pietismus elismerte,
hogy a nevelésnek külön feladatai vannak az egyházzal, a nem
zettel és családdal szemben s nem hagyták számításon kivül, hogy
ezeknek maguknak is mily nagy a nevelői hatásuk.
A pietismus maga is teremtett egy, ha nem is egészen új,
de mégis különnemű közösségi formát a collegia pietatis vagy
ecclesiolae in ecclesia alakjában. De az egyháznak nem mellőzésére,
hanem inkább építésére szolgált ez az intézmény. Benne voltak
a papok s a gyülekezet azon tagjai, a kik lelki szegénységüket
érezve már jobb útra tértek, többet tanulni és a jóban épülni
törekedtek. Az irást olvasták, magyarázták és az életre alkal
mazták. A lelkész és nyáj közötti bizalmat erősítették az ily
összejövetelek, a hol kiki a maga kételyeit, bajait szabadon
közölhette és tanácsot, vigasztalást nyert. Spener méltán remélte,
hogy a kik az ily összejöveteleken részt vesznek, azok majd a
családi gyülekezetben (Hauskirche) is jobban tanítják a gyerme
keket és cselédeket. Ezekben akarta ő nevelni a gyülekezet
magvát (Kernchristen), és oly elemet, mely majd kovászként
hassa át az egyháznak egész tésztáját.
Spener egyházi célt szolgált, egyházfelekezete számára nevelt
felnőtteket, mikor ez összejöveteleket tartotta. Az apostoli kor

kisebb, szabad gyülekezeteit akarta felújítani I . Kor. 14, . verse
alapján: „Mert egyenként mindnyájan magyarázhatjátok az irást,
hogy mindenek tanuljanak és vigasztalást vegyenek". És a Kol.
3, versében foglalt intést követte: „A Krisztusnak beszéde lakoz
zék t i bennetek bőséggel, minden bölcsességgel, tanítván és intvén
egymást ti magatok között psálmusokkal, dicséretekkel és lelki
énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szivetekben az Urnák".
(Pia desid. 98—102. 1.).
Az egyetemes papságról írt művében is ajánlja — miként
Luther a schmalkaldi cikkekben — hogy a jó barátok hasonló
célra összegyülekezzenek, de kiköti, hogy ne legyenek ezek népe
sebb összejövetelek, a melyek a különválás és nyilvános gyülekezet
látszatával bírhatnának s óva int, hogy ezek miatt a közönséges
istentiszteleteket el ne hanyagolják, a lelkészeket meg ne vessék,
napi munkájokat és hivatásokat el ne mulasszák s általában
minden rossz látszatot kerüljenek (Geistl. Priesterth. 77. 1.).
Spener a vallásos összejövetelekkel sokat használt és soha
sem ártott egyházfelekezetének. Ő a szentirás és a symbolikus
könyvek, különösen Luther kátéja értelmében tanít az egyházról.
Az egyház, és pedig az ág. hitv. evang. egyház számára nevel. A
református egyház ellen, bár a jót elismerte benne, ha szükség
volt reá, polemizált is. Több apologetikus és polemikus dolgozattal
szállt sikra egyháza érdekében. Szintúgy Francke, bár a hitvitákat
kerülte s más vallásúak iránt türelmes volt, de Luther kátéja, az
ágostai hitvallás és egyéb symbolikus könyveink szellemében
tanított és nevelte az ifjúságot. A pietismus tehát a fő célt, Isten
országát soha szem elől nem tévesztve egyszersmind a látható
egyház számára is hű és hitbuzgó tagokat nevelt, nevelése egy
házi jellegű volt.
így őrizték meg mindenkor hiven nevelésüknek nemzeti jellem
vonását is. Isten országa mellett a német nemzetnek nagysága is ott
lebegett előttük mint nevelési cél. A külön nemzeti műveltségnek be
csét és szükségét már Comenius is elég erélylyel hangsúlyozta. Hasonló
módon és még korábban a németek között Ratke. Ezek örökébe
lép most a pietismus, midőn az anyanyelven való oktatást és az
anyanyelv művelését sürgeti az iskolákban. Kikelnek a latin nyelv
nek zsarnoki szerepe ellen, mely súlyos békót ver a nemzeti
haladásra. A keresztyén vallástant — mondja Francke — német
nyelven kell előadni és német nyelvű tankönyveket kell hasz
nálni, mert különben megunják a keresztyénséget. A földrajz
tanításában Palaestina mellett Németországra fordítanak legnagyobb
gondot. Francke nevelő intézeteiben a hazafias nemzeti szellemet
ápolják. A pietisták első sorban mindig a német néphez, német
ifjúsághoz fordulnak. Ezt a nemzetet akarják erőssé, nagygyá
tenni s a nevelés és művelődés terén is vezető szerepre juttatni.
Nemzeti önérzetük minden alkalommal ki-kitör és megnyilatkozik.
De hazaszeretetük még sem teszi őket elfogultakká. Elismerik
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és méltányolják más nemzetek műveltségét is. Tanítják a francia
nyelvet. A mi jó, azt az idegentől is átveszik. Francke a nationum
seminariumban egyéb nemzeti nyelvek tanítását is tervbe veszi s
a mi szellemi kincscsel rendelkezik, azt készséggel közli más népek
fiaival.
A szélesebb kereteken belül végre a pietismus a család szá
mára is nevelt, hogy a keresztyén mint Isten országának tagja
ne csak a hazának hű fia, az államnak jó polgára, hanem egyszers
mind hű családtag is legyen, a ki előbb mint gyermek, utóbb
mint szülő és családfő töltse be tisztének minden igazságát. A
hol a kátét oly buzgalommal tanították mint a pietistáknál, ott a
szülők iránti tiszteletet és a családi tűzhely iránt tartozó köteles
ségeket mélyen beoltották a gyermekek szivébe. Francke jól ismerte
azt a kölcsönhatást, mely a család és iskola között van. Tudta,
hogy ha hű családtagokat nevel, ezzel az iskola dolgát könnyíti
meg. Nevelő intézeteit, melyek bennlakással voltak összekötve, az
árvaházat családias szellemben vezette. A tanítóktól atyai szere
tetet kivánt mindenek előtt, az árvaház vezetőjének árvaatya volt
a neve és szerepe, a leányokat özvegy papné gondozta. Ily módon
igyekezett a családi érzelmeket ápolni és a családi kötelességeket
a szívbe vésni. A nevelés üdvös és jogosult formájának ismerte
el Francke a magán vagy házi nevelést is. Készséggel ajánlott ily
célra is theol. hallgatókat és részletes utasításokkal látta el az
ily házi tanítókat, hogy miként viselkedjenek a család körében.
Az a nevelés, mely a legfőbb cél mellett az emberi társas
életnek isteni eredetű összes formáit így kellőleg méltatta, szint
ily összehangzatosan igyekezett az embernek összes erőit is művelni
és fejleszteni. A testi nevelés szükségét belátták a pietisták is. A
test mozgást, a testi munkát, a sétálást és kirándulásokat, ez
utóbbiakat mindig tanítással összekötve, megtaláljuk náluk is.
Rendszeres tornagyakorlataik azonban még nincsenek s a játéknál
sem engedtek a növendéknek annyi szabadságot, mint Comenius.
A szellemi nevelés terén az ismerő tehetség becsét és fontosságát
a pietismus épen úgy elismerte és Isten legbecsesebb ajándékának
tartotta, mint bármely más paedagogus. De mégis legtöbbre becsülte
és a többiek fölé helyezte a pietismus a szív és ez akarat neve
lését vagyis az u. n. erkölcsi nevelést.
Azt monja Francke: a cultura animi az értelem és az akarat
nevelésében áll. A hol csak az egyikre fordítanak gondot, ott
semmi jót se lehet remélni. Főként arra kell törekednünk, hogy
a természeti akaratosságot megtörjük. A ki csak az elmét míveli
és az akaratot engedelmesség alá szorítani elfeledi, az hiába
való munkát végez. És Francke kijelenti, hogy ő az akarat neve
lését tartja legfontosabbnak (Kurzer und einfält. Unterricht 3. és
4. §.). És mivel az élet és nevelés célja közvetlenül az akarat
és gyakorlati tevékenység által valósitható meg, azért méltán
helyezi Francke az erkölcsi nevelést legmagasabbra. De mindenkor

kiemeli mellette az értelmi nevelés becsét is, azt mondván, hogy
az értelemnek is üdvös tanokat kell elsajátítania, hogy az akarat
kényszerítés nélkül engedelmeskedjék (U. o. 3. §.).
Az ismeretnek és akaratnak ezt a viszonyát hangsúlyozza
már Spener is. Ő a szorgalmas vallástanitással e kérdésre akart
gyakorlati választ adni: Wie bringen wir den Kopf in das Herz?
S már kegyes óhajtásaiban is kimondja: arra kell az embereket
tanitani és szoktatni, hogy elhigyjék, hogy a keresztyénségben a
tudás még egyáltalán nem elégséges hanem sokkal inkább a
gyakorlásban (praxis) áll az. Idézi Ján. 13, versét: Ha ezeket
tudjátok,, boldogok lesztek, ha cselekeszitek azokat. (Pia desid.
110. 1.). És mily nyomatékkal fejezi ki ugyan e gondolatot Francke!
„Egy szemernyi élő hit — ugy mond — többet ér, mint puszta
történeti ismeretből egy egész mázsa és egy cseppnyi igaz szeretet
többet ér, mind minden titkok tudásának egész tengere. (Idea
stud. theol. 53. 1.). Ugyancsak e viszonyra vonatkozólag mondja
Spener: „Qui profiéit in litteris et deficit in moribus, plus deficit,
quam profiéit. (Pia desid. 129. 1.). Ezért helyezett oly kiváló
súlyt a pietismus a hittan mellett az erkölcstanra.
így akarta az orthodoxismusnak amaz ismert hiányát és
egyoldalúságát, mely szerint csak az ismeretre és az értelem
fejlesztésére fordított minden gondot, pótolni. Az orthodoxismus
képviselői a maguk igazhitűségében elbizakodva erkölcsi téren a
legnagyobb szabadságot engedték meg. Szinte tüntetőleg vettek
részt a világi élvezetekben még a lelkészek is. Lipcsében pl. az
orthodoxia szinte tüntetve engedte meg a nyilvános helyen való
táncot és az akkor még nem annyira általános dohányzást. A
pietismus tiltotta ezeket s az ellenkező túlzásba esett, midőn a
játékot időpazarlásnak mondotta s a sétálást is csak akkor en
gedte meg, ha tanulással és épüléssel volt összekötve.
Az erkölcsi nevelésnek eme nagyrabecsüléséből szükségképen
következett a pietismus nevelésének gyakorlati iránya. Isten országa
számára nevelvén, Spener és Francke a menny mellett a földet
sem feledi el. A pietismus egyik megkülönböztető sajátsága, hogy
a keresztyénséget gyakorlativá, a kegyességet gyümölcsözővé tette.
A mire főgondot forditanak, az a praxis pietatis. Az élet szá
mára gyakorlati férfiakat neveltek. A reális tantárgyaknak helyet
adtak iskoláikban. Tanintézeteik különböző irányúak voltak a
különös gyakorlati cél szerint, a melyre a különböző sorsú és
tehetségű gyermekeket neveltek. Habár a vallási tárgyakra szen
teltek legtöbb, a mai kor Ítélete szerint túlságos sok időt, neve
lésük az akkori időkhöz képest még sem volt ósdi, hanem reális
irányú modern nevelés. Megértették a kor szükségleteit s nevelé
süket ezekhez szabták. Iskoláik e részben előnyösen ütöttek el
úgy az egyoldalú orthodox evang. tanintézetektől, mint a latin
nyelven tengődő jezsuiták nevelésétől.
A keresztyénségnek gyakorlati oldalát a pietisták előtt senki
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nem hangsúlyozta s a nevelésnél senki nem méltatta annyira,
mint ők. Spener még a főiskolai theologiai oktatásról is azt
mondja: „Mivel a theologia habitus practicus és nem pusztán
tudomány, azért nem is elégséges a puszta tanulás és elmélet,
hanem szükségesek az exercitiumok is. Alkalmat kell adni az
ifjaknak olyan cselekvények végezésére, a milyenek a lelkészi hivatal
ban várakoznak reájuk; tanítsák a tudatlanokat, vigasztalják a bete
geket és főként a predikálásban gyakorolják magukat (Pia desid.
144 és 149. 1).
Ezt a gyakorlati szempontot, az élet számára való nevelést
még több figyelemre méltatja Francke. Neveléstani művét is már
cime szerint e két részre osztja: miként kell a gyermekeket
1. igaz kegyességre 2. keresztyén okosságra nevelni. Ez utóbbi
részben épen arról szól, hogy miként lehet a kegyességet e világ
ban megőrizni és az életben gyakorlati téren okosan használni.
Több bibliai helyre hivatkozva hangsúlyozza, hogy mily szükséges
az életben az okosság: „Legyetek okosak mint a kígyók és szelí
dek, mint a galambok" (Máté 10, ) . „És dicséré az Úr a hamis
sáfárt, hogy eszesen cselekedett volna; mert e világnak fiai esze
sebbek a világosságnak fiainál az ő nemek szerint" Luk. 16, . Ez
az okosság megköveteli a világnak ismeretét. Tehát a kegyességet
tapasztalatokkal, reális ismeretekkel kell párosítani. Francke szerint
két forrása van az okosságnak: a tudomány és a tapasztalat. Azért
kell a gyermekeket korán a megfigyelésre és gondolkodásra szok
tatni (Kurz. u. einf. Unterricht 4. 21. és 22. §.).
De habár így a nevelést szorosan az életre alkalmazzák és
gyakorlati embereket akarnak nevelni, azért az utilitarismus
veszedelmébe, a mely pedig Comeniusnál is nagyon ott kisért,
nem esnek. Francke megkívánja és szükségesnek tartja, hogy a
gyermekeket gyakran emlékeztessék a nevelés fő céljára. Jól a
szivükbe kell vésni, hogy a mit a nevelők velők tesznek, az mind
az élő Istennek dicsőségére történik s ennél fogva ők is Pál
apostol amaz intéséhez tartsák magukat: Akár esztek, akár isztok,
akár mit cselekesztek, mindeneket az Isten dicsőségére míveljetek
I . Kor. 10, . (I. m. 8. §.).
Nem helyesli Francke — és ebben eltér Comeniustól —
hogy az ifjúság elé, ennek buzdítása végett különféle mellékes
célokat állítanak, ilyen formán például: tanuljatok, hogy egykor
kancellárok, doktorok lehessetek, hogy előkelő, tekintélyes állásra
jussatok a világban, hogy kenyereteket megkereshessétek, meg
gazdagodhassatok és jó napokat láthassatok stb. Ha így beszélnek
a nevelők, akkor az ifjúság a fő célt hamar szem elöl téveszti
és ilyen ízléstelen mellékcélt választ annak helyébe. Az emberi
szív a nélkül is igen hajlandó önmagát bálványozni s azok közé
sűlyedni, a kiknek hasuk az ő istenük. Ily mellékes célok hangoz
tatása hiúságot, fösvénységet és irigységet ébreszt a szivekben
(i. m. 2. §.). Isten országa az ily önző nevelési célokat nem tűri.
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Végül a pietismus nevelésének még egy szép jellemvonása
van, mely a főcélnak, Isten országának a fogalmából önkényt
következett, s ez az egyetemesség. Miként Isten országának s álta
lában a keresztyénségnek universalis hivatása van, hogy minden
népeket nemzeti, társadalmi és nemi különbségre való tekintet
nélkül mint egy nyájat az egy pásztor alatt összegyüjtsön és
üdvözítsen: úgy kellett, egyetemességre törekednie annak a neve
lésnek is, mely fő célját Isten országában lelte meg. És e tekin
tetben igazán nagyszerű, merész tervek forrongtak Franckenak
soha pihenni nem tudó agyában, „Delineation des ganzen Werkes"
c. tervrajzában (közli Schmidt i. m. III. 506.) egyenesen kimondja:
„Az a célunk, hogy az itteni egyetemnél universalis intézményt
létesítsünk az egész keresztyénségnek, de sőt az egész világnak
általános hasznára."
A külföldi nemzetek számára tervezte a nationum semina
riumot. Saját szavai szerint példát akart mutatni és tanítókat
akart nevelni idegen népek számára is. Tényleg igen sok külföldi,
köztük magyarok is nagy számmal látogatták Hallet. Majdnem
oly vonzó erővel birt e város, mint a reformáció korában Wit
tenberg. Örömmel hirdeti Francke, hogy néhány évvel ezelőtt
két tatár fiu is nevekedett intézeteiben, az egyik meghalt, a másik
pedig Moszkvában praeceptor egy nyilvános iskolában. Sőt mivel
Isten országa minden keresztyénre azt a kötelességet rója, hogy
a pogányok megtérítését is tőle telhetőleg előmozdítsa, missionariusokat nevel és küld ki Indiába, felveszi nevelési programmjába
a kiilmissiót. Valóban kevesen tettek annyit Isten országáért, mint
Francke, kevesen vontak le Isten országa fogalmából minden
követelményt oly lelkiismeretesen, mint ő.
Mig Francke így a legszélesebb körben idegen népek közt
és más földrészeken is árasztja a nevelés áldásait, addig Spener
a legközelebbi bajt orvosolja s arra tekint, hogy a maga népe
körében jusson minden osztály társadalmi állásra való tekintet
nélkül a maga jogához. Spener atyja grófi tisztviselő, keresztanyja
özvegy grófnő volt. Később két pfalzi gróf fiúnak a nevelője,
majd fejedelmek udvari papja és főrangú hölgyek kedvelt gyón
tatója. S ez a magas aristokrata körökben forgolódó pap van arra
praedestinálva, hogy népnevelő legyen. A környezet őt meg nem
szédíti. Benne oly nagy az evangéliomi igazság ereje, hogy a
harmadik rend, a mellőzött köznép jogaiért küzd, legjobban érzi
magát, midőn a nép fiai közt katekizál a templomban. Ő az ud
vari pap megszégyeníti a falusi papokat. Spener ebben sokkal
nagyobb, mint Zinzendorf, a gróf, ki a mustármag egyesületet
főrangú ifjakból alakította s később is papi köntöse fölé kiakasz
totta a rendjelet (Palmer, Pietismus i . h. 77. 1.).
Spener a nép egyszerű fiait is nagykorú és másokkal egyenlő
jogú keresztyénekké akarta nevelni, hogy ismerjék kötelességeiket
és tudjanak jogaikkal élni. A consistoriumokba, melyekben eddig

csak földesurak és jogászok képviselték a világi elemet, ő a köz
népet is bele akarta vinni. Ezért törekedett a nevelést általánossá
tenni. A legszegényebb pór fiu se legyen abból kizárva. Ezt a
szép nevelési eszményt azután Francke még azzal egészítette ki,
hogy az árvákat, a koldus gyermekeket is begyűjtötte intézeteinek
falai közé. Glauchában az első évben pénteki prédikációiban
mindig a gyermeknevelésről beszélt és ilyen alkalommal monda:
az én akaratommal és a mennyire rajtam áll, az egész gyüle
kezetben egy gyermek sem marad a nélkül, hogy benne a keresz
tyénségnek igaz alapját minden buzgósággal meg ne vessük.
És a mint a nemességgel, úgy másfelöl a papsággal szem
ben is hangsúlyozta a köznépnek a művelődéshez és neveléshez
való jogát. Spener korában még az evangélikusok közt is szokás
ban volt a nem lelkészeket laikusoknak nevezni. Spener e korlátot
Luther szellemében elveti. Ő nem ismer klérust, kiváltságos papi
rendet, mely a nevelés és tudomány áldásait is a maga számára
akarja lefoglalni s mintegy a lélek szerepét játszani az ez által
mozgatott test, a laikusok tömege mellett. Ezért ő általános nép
nevelést sürget. A nevelés, műveltség áldásaiban ne csak a leendő
pap részesüljön, hanem az egész gyülekezet. A nép e joga követ
kezik az egyetemes papság tanából: „Ti pedig választatott nem
zetség, királyi papság, szent nép vagytok". (I. Pét. 2, . és Jel.
1, _ ; 5, .). Spener meghatározása szerint az egyetemes papság
„az a jog, melyet Üdvözitőnk, Jézus Krisztus minden emberek
számára megszerzett és a melyre a benne hivőket a Szentlélek
által felkeni, a minek erejénél fogva kell, hogy Istennek kedves
áldozatokat hozzanak, magukért és másokért imádkozzanak és
mindenki magát és felebarátját épitse". (Geistl. Priesterth. 1. kérdés).
E tanból következik, hogy a nevelés ne kizárólag a papság
tiszte legyen, hanem hogy minél általánosabbá és minél ered
ményesebbé válhasson, vegyen részt abban minden keresztyén
nagykorú, különösen a szülők, a kiknek az iskolával összhangzatosan kell eljárniok.
Végül a nevelés általános áldása és kötelezettsége terjedjen
ki a nőkre is. Spener felveti a kérdést: Haben christliche Weibs
personen auch Teil an solchen priesterlichen Ämtern? És határozott
igennel felel, hivatkozva az irás szavaira: Nincsen sem zsidó, sem
görög, nincsen sem szolga, sem szabados, nincsen sem férfiú, sem
asszony között válogatás, mert t i mindnyájan egy vagytok a Jézus
Krisztusban Gal. 3, s- (I- h. 60. kérd.). Gyönyörű szép bibliai
helyekkel rajzolja azután a nők papi hivatását. Csak egyet tilt
meg nekik, hogy a nyilvános gyülekezetben ne tanítsanak, de
másutt taníthatnak is. A nőt keresztyéni magas hivatásának betöl
tésére csak a nevelés képesítheti. Azért fordított a pietismus a
nőnevelésre is kiváló gondot. Francke az árvaházban a leánykák
és az árva-anya számára külön utasítást adott. Intézetei közt
volt gynaeceum is, hol a nőt nemére és hivatására való tekintettel
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nevelték, tanítójuk is nő volt. Francke Feneionnak a nőnevelésről
irt úttörő munkáját is lefordította és kiadta.
íme a modern paedagogika legfontosabb követelményei a
pietismus nevelésében mind megvoltak. Helyes volt a kitűzött fő
cél, Spener és Francke mint alaposan képzett theologusok jól fogták
fel a keresztyénség lényegét és ismerték az életet. Azért vezették
a nevelést helyes irányban. A pietismusnak az ujabb neveléstörté
netben már csak kitűzött céljánál és nevelési irányánál fogva is
alapvető jelentősége van. A pietismussal egy időben alakult porosz
királyság a nevelési elveket ettől vette át, és az állam gyors
emelkedésében nem csekély szerepe volt a nevelésnek.
Az eszközöket, melyek által a nevelés célja megvalósítható,
Francke többször említett neveléstani művében (Kurzer u. einfält.
Unterricht) sorolja fel. Jóllehet egyetemi felolvasások alapján
készité e művecskéjét, mégis az a felosztás és logikai rend, a
melylyel a nevelés eszközeit és módszerét tárgyalja, nem elégít
ki bennünket. Szorosabb összefüggést, jobb felosztást, szóval
nagyobb rendszerességet óhajtanánk. Hiányos is műve, pl. a testi
nevelést és ennek eszközeit majdnem egészen figyelmen kivül
hagyja.
Egyetemes nevelési eszköz Francke szerint a cultura animi,
a lélek művelése (2. §.), mely kettőt foglal magában: az értelem
és az akarat művelését. Fontosabb az utolsó, azért nevelési irá
nyának megfelelően különösen az erkölcsi nevelés eszközeit emeli
ki. Sajátszerű felosztása szerint (1. igaz kegyességre és 2. ker.
okosságra való nevelés) a világi tudományokat és a tapasztalatot,
mint nevelési eszközöket művének csak második részében veszi
figyelembe.
A nevelési eszközöket azután ilyen, eléggé meg nem okolt
sorrendben tárgyalja: a) példaadás 5. §., b) a vallásoktatás 6. és
7. §, c) az intés 8. §., d) az erények és bűnök élénk rajza 9. §.
a mely erények közül az ifjúságra nézve az igazságszeretetet,
engedelmességet és szorgalmat tartja legfontosabbnak 12. §., e) az
Ígéretek és fenyegetések 10. §., f) az imádság 13. §., g) a jó tár
saság 14. §., h^ a büntetés, melynél a testi fenyítés sincs kizárva
16. §., i) a tudomány 21. §., k) a megfigyelés 22. §., 1) a tapasz
talat 23. §., m) az előítéletek és babona kiirtása 24. §., n) a
tanultaknak alkalmazása és helyes használata 25. §., o) a jó
könyvek használata és a rosszak mellőzése 28. §.
A módszerről alább az iskolarendszer után fogunk szólani.
IV.

A pietismus

iskolarendszere.

Francke a pietismus nevelési célját az általa alapított külön
böző fokozatú és irányú iskolákban és nevelőintézetekben igye
kezett megvalósítani. Tervezete, melyet irataiban lerajzolt, igazán
nagyszerű és ideális. Nevelni, Isten országa számára megnyerni

akarja ő nemcsak a nagy Németországot, hanem az egész
keresztyénséget, sőt az egész világot. Ily világra szóló, nagy
szabású terv tette szükségessé a sokféle intézetet. Lázas sietséggel
veti meg az egyiknek alapját a másik után. És a mibe bele kezdett,
azt dűlőre is vitte és nem homokra épitett.
A porosz trónörökösnek Frigyes Vilmosnak átadott „Projectum" és a „Declination des ganzen Werkes" szerint (közli
Schmidt K. i . m III. 503—509. 1.) hogy célját megvalósíthassa,
9 fő intézetre van szüksége, melyeket már részint felállított,
részint pedig még ezután, kell • felállítania, de már mindegyikhez
megvetette az alapot és tett némi előkészületet. A 9 intézet a
következő: 1. árvaház, 2. az árvaházi iskolák, 3. a paedagogium,
vagy is nemes ifjak nevelőintézete bennlakással, 4. seminarium
praeceptorum, 5. a nőnevelő intézet (gynaeceum), 6. kórház,
7. dologház, 8. collegium Orientale, 9. seminarium nationum.
Ez intézetektől Francke a következő eredményeket várja:
az állami szolgálatra alkalmas férfiakat nevel, az egyetemek,
gymnasiumok és népiskolák számára alkalmas tanítókat képez;
a kiválóbb elmék a közjót előmozdítva fogják a tudományokat
művelni, a szegények és árvák gondozásával elhárulnak ama
(socialis) bajok, melyek a szegényügy elhanyagolásából szoktak
támadni, az egyetem még nagyobb virágzásra jut, a poroszkirály
ságnak nagy anyagi haszna is lesz, külföldi nemzetek ide jönnek
és a példát utánozni fogják s a missionáriusok a barbár pogány
népek közé is elviszik a Krisztus evangeliomát.
íme a nagy alkotó lélek gondolatai, ki a közeli gyakorlati
célokat, a legmesszebb álló ideális dolgokkal köti össze. Franckenak
igen sok tervezete volt, majd minden évben bocsátott ki egyetegyet külön nyomtatott iveken és füzetekben. De minden gondolatát
ő sem tudta megvalósítani. Elég sok és a világtörténelemben
eddig páratlan volt az is, a mit valósággal megalkodott és pedig
oly szilárd, reális alapokon, hogy intézetei két évszázadnak viharai
után ma is virágoznak és hirdetik Francke nevét. Az őt oly jól
ismerő és híven jellemző Frick, hallei árvaházi igazgató mondja
Franckenak eme terveiről, hogy ha ezek közül sok igen magas
röptűnek, sőt phantastikusak látszik és soha megvalósítható nem
is volt, azért eszméinek és intézetei szerves összefüggésének nagy
szerűsége mindig bámulatra késztet és az alapitót mint igazi
teremtő tehetséget ismerteti meg velünk. Az egységet s a szerves
összefüggést Francke terveiben és megvalósított intézeteiben Frick
is elismeri. „Francke irataiban — úgymond — újra és újra k i 
fejezésre jut az a felfogás, hogy különféle intézetei mind meg annyi
seminariumai a keresztyén hitnek, ker. tudománynak és ker. életnek,
a melynek célja a népéletnek megújítása; és így a különféle
egyes seminariumok a socialis kérdésnek keresztyén szellemben
való megoldása céljából egy egyetemes intézetté illeszkednek
össze organikusan". (Die Franckeschen Stiftungen Halle 1892. 18.1.).

Az egységes rendszer, a szerves összefüggés Franckenak
egyéb emberbaráti intézményei között is megvan, de még szembe
tűnőbben mutatják ezt iskolái és nevelőintézetei. Hasonló, a nevelés
minden fokozatára kiterjedő iskolarendszert Francke előtt csak
Comeniusnál találunk „Didactica magna" művében. Az a kérdés
hogy nem közvetlenül ettől vette-e át Francke a magáét?
Találkozási pontokra a két nagy paedagogus között már
eddig is többször akadtunk. Itt az ideje, hogy egymáshoz való
viszonyukot tisztázzuk. Scherer wormsi iskolai igazgató ujabb
neveléstörténeti nagy művében (Die Paedagogik vor Pestalozzi,
Leipzig 1897, 304. 1.) párhuzamot vonva a két nagy nevelő között,
azt mondja, hogy Francke Comenius nevét sehol sem említi ira
taiban. Schulze Ottó is Franckes Paedagogik c. tanulmányában
{Langensalza, 1898. 7. 1.) a reál tárgyakról szólva úgy nyilatkozik,
hogy Francke Comeniustól függetlenül, bizonyos tekintetben a
nevelés fejlődési folyamatán kivül jutott saját nézetéhez. Ellenben
Richter Károly becses és részletes tanulmányában (i. h. 302. 1.)
úgy mellesleg említi, hogy Francke a paedagogium tanítóinak
Comenius Orbis pictus művét is ajánlotta tanulmányozásra. Kár,
hogy az ide vonatkozó helyet nem idézi. Briese külön művecskét
írt „Paed. Verwandtschaft zwischen Comenius und Francke"
czímen (Leipzig 1887), de jellemző e német tanférfiura nézve,
hogy míg a legnagyobb részletességgel kutatja ki a találkozási
pontokat, addig csak egy szóval sem említi, hogy e rokonság
egészen esetleges-e vagy pedig Franckenak Comenius műveivel
való ismeretségéből ered. Egész művecskéjében sehol sem árulja
el — a mi szinte boszantó — hogy volt-e és mi volt a véleménye
e paedagogiai rokonság eredetéről?
Francke neveléstani műveinek többszöri átolvasása közben
sem akadtam reá a Richtertől idézett helyre. De másfelöl semmi
okunk sem lehet az ő szavahihetőségét kétségbe vonni. A való
színűség is a mellett szól, hogy a tudós Francke előtt egy európai
hírnevű nevelőnek neve és munkássága nem lehetett ismeretlen.
Hogy műveiben csak egyszer említi Comenius nevét, ez lehet
egészen esetleges dolog. Francke feltételezhette, hogy olvasói is
merik Comenius tanait. Ennek hatása ekkor már Némethonban
is több helyen volt észlelhető. Kézi könyveit használták a hersfeldi
gymnásiumban már 1649-ben, a danzigi gymnasium 1653. évi
tanterve szerint a Vestibulum és Janua, a stargardti és nürnbergi
gymnásiumban az Orbis pictus volt kézi könyv (Raumer, Gesch.
der Paed. 1847. I I . 159.). A gothai jeles iskolában pedig egészen
Comenius iránya volt uralkodó.
De azért hogy kellőleg méltányolták volna Comeniust, azt
még sem mondhatjuk. Elfeledték. Mint Browning mondja iratairól:
„Meglepetéssel tapasztaljuk, hogy ennyi bölcseség feküdt 250 év
óta a paedagogusok útjában, a nélkül, hogy érte lehajoltak és
kincses házukba felvették volna (Bpesti Szemle LXX. 26 1.). Nie-

meyer haliéi árvaházi igazgató a XVIII. század végén kezdte a
tudós világot ismét Comeniusra figyelmeztetni, ez óta tanulmányoz
ták őt jobban s nagy meglepetéssel találtak nála sok oly dolgot,
a mit eddig Pestalozzi érdemének tartottak (Scherer, i. m. 264.1.}.
így volt vele Francke is. Ismerte Comeniust, de nem eléggé.
A büszke német tudós világ a jövevény morva papot és szláv apostolt
kicsinyelte. Másként nem érthető, hogy Francke intézeteiben Gomeniusnak egy kézi könyve sem szerepel és paedagogiai műveiben
— az egy helyet kivéve — sehol sem hivatkozik reá, holott
francia nevelőről többről is vesz tudomást.
De közvetve a góthai iskola és a Kegyes Ernő-féle Schulmethodus révén Comenius mégis nagy hatással volt Franckera, ki
egész gyermek- és ifjúkorát a gothai iskolában töltötte s az em
lített Schulmethodust jól ismeri, neveléstanában idézi is (Richter
Paed. Bibi. 51. 1.).
így tehát nem volt ismeretlen Francke előtt Comeniusnak
iskolarendszere sem, mely alapvető és irányadó lett az ujabbkori
paedagogika számára. Comenius ismert fokozatos iskolái ezek:
1. schola materna, 2. vernacula. 3. latina, 4. academia. Ezeket
foglalta ő céljuk és feladatuk szerint szerves egységbe össze.
Francke e fokozatok közül az elsőt, mint a melynek nem az
iskola, hanem a szülői ház a színhelye, elhagyja, a többi hármat
azonban még Comenius elnevezéséhez is ragaszkodva megtartja.
Az ő iskolarendszere e fokozatokat foglalja magában: 1. deutsche
Schulen (anyanyelvű vagy elemi népiskolák), 2. lateinische Schulen
(közép iskolák), 3. Akademie oder Universität (főiskola.).
Francke is úgy, mint Comenius, az egységes nevelési cél
alapján összefüggő, egységes rendszerbe foglalta össze ez iskolákat,
a melyben a nélkülözhetetlen alap volt a mindenkire nézve köte
lező népiskola. A népiskolának e fontos alapvető jelentőségét ép
oly nyomatékkal hangsúlyozza Francke is, mint Comenius. Ezért
mondja Schmidt, hogy a népiskolának igazi fogalma a pietismus
által nyert realitást és a népiskola ügyének újjáalakulása ez
által lendült fel leghatalmasabban.
De a másik két felsőbb fokú iskola által is nagy befolyást
gyakorolt Francke az ujabb nevelésügyre. Mert míg Comeniust
hálátlanul elfeledték, mellőzték, addig a hallei iskoláknak szeren
csésebb körülmények között világszerte nagy. volt a híre és hatása.
És a Comenius-féle iskolarendszer nem maga a mester, hanem
ennek szerencsésebb szellemi örököse, Francke által futotta meg
hódító hadjáratát a világ körül.
A már említetten kivül még egy másik különbség is van
Comenius és Francke iskolarendszere között. Comenius azt akarja,
hogy ugyanazon egy iskolába járjon a szegény és a gazdag, a
nemes és a jobbágy gyermeke, hogy már itt is ápoltassék az
emberiségben az összetartozás és egyenlőség érzete, az állás és
rang szerint való elkülönítést károsnak tartja. Comenius idealista

volt a XVII. században. Francke ellenben kénytelen volt a
viszonyokkal, a kényszerítő helyzettel is számolni. A pietistákat,
hogy gyűlöletesekké tegyék a nemesség előtt, több oktalanságon
kivül azzal is vádolták, hogy a rendi és osztály különbségeket el
akarják törölni. Francke neveléstani művében (68. 1.) kénytelen
ez ellen tiltakozni. E kényszerhelyzetnek tulajdonítható, hogy
Francke az elemi és középiskolában — miként a jezsuiták tették —
a különböző sorsú és állapotú növendékeket egymástól elválasztva
nevelte ós tanította, de mindig egy és ugyanazon keresztyén szel
lemben: nincsen sem szolga, sem szabados, mindnyájan egy
vagytok a Jézus Krisztusban. Comenius eljárása minden esetre
ideálisabb, bátrabb, de a praktikus Franckenak eljárása is meg
leli a maga mentségét.
Francke iskolarendszerében 3 fokozaton így a következő
iskolákat találjuk:
1. Anyanyelvű elemi vagy népiskolák. Ezek külön nemei
voltak: a) az árvaházi iskola, b) a szegények ingyenes iskolája
(Armenschule, Freischule), c) a polgárok tandíjas iskolája (Bürger
schule). Ide számítható még d) a leánynevelő intézet (gynaeceum)
is. A tanítás lényegileg egy és ugyanazon fokozatú volt mind e
négy elemi iskolában; az elkülönítés csak a szülők életben léte
vagy elhalálozása, jobb vagy mostohább anyagi helyzete és a
gyermekek nemi különbsége alapján történt.
2. Latin vagy középiskolák. E csoportba tartozott a) a paedagogium, mint nemes ifjak iskolája bennlakással, gondos felügyelettel
és társadalmi állásuknak megfelelő ellátással és kiszolgálással,
b) a latin iskola, a mai gymnasiumnak megfelelő középiskola
polgári családok gyermekei számára szintén bennlakással össze
kötve, de egyszerűbb és olcsóbb ellátással. Tervezett Francke,
c) reáliskolát is, de ezt ő maga még nem tudta megvalósítani.
3. Főiskolák. Ezt a legfelsőbb fokot képviselte Halléban az
új egyetem theologiai, philosophiai, jogi és orvosi szakkal. Az
egész egyetem alapításában és szervezésében is kiváló szerepe
volt Franckenak Thomasius mellett, de a theologusok nevelése
meg teljesen az ő gondjaira bízatott. Az egyetemi oktatás ugyan
Francke intézetein kivül történt, de étkezésre, részben szállásra
az árvaházba sereglettek össze naponként a theologus ifjak, itt
volt a seminarium praeceptorum és seminarium selectum, itt
gyakorolták magukat napi két órán át a tanításban és főként a
katekizálásban. Kiadott értesítőiben és tanterveiben Francke mind
egyik fokozaton részletesen közli az iskolák célját, a tananyagot
és a módszert.
1. F r a n c k e e l e m i i s k o l á i .
Mint fentebb láttuk, Francke iskolái között időrend szerint
legelső volt az 1695 alapított ingyenes iskola (Armenschule) Francke
szobájában. Az ebben működő, szűken díjazott tanítónak kezei

alá azután egyes polgárok is beadták gyermekeiket és szivesen
fizettek némi tandíjat, mert látták a jó eredményt. Már az év
végen annyira szaporodott az iskolában a gyermekek száma,
hogy Francke a szomszédjától volt kénytelen két szobát bérelni
s ezekben külön helyezte el az ingyenes szegény gyermekeket és
külön a polgároknak tandijat fizető gyermekeit. Mindegyik cso
portnak külön tanítót adott. Ez utóbbiból fejlődött ki a polgárok
tandíjas népiskolája az u. n. Bürgerschule. Később az árvaház
megépítése után külön alakult az árvaházi iskola, melynek növen
dékei a maguk szerény ellátásával szinte bennlakók voltak.
Magasabb igényű volt, de azért szintén csak elemi iskolai
fokozaton állott és igy itt említendő fel Francke nőnevelő intézete,
a gynaeceum. Francke, a ki Feneionnak a nőnevelésről írt művét
kellőleg méltányolni tudta, nem feledkezhetett meg a serdülő
leányokról, a leendő anyákról sem. Fentebbi elemi iskoláiban is
különválasztotta őket a fiuktól. A jobb módú leányokról pedig a
kor kívánalmaihoz képest másként is gondoskodott. Már 1698.
évi értesítőjében is (Entwurf der gesamten Anstalten) szól külön
nőnevelő intézetről: „eine Anstalt zur Erziehung Herrenstandes,
Adeliger und sonst fürnehmer Leute Töchter". De csak 1709.
tudta tervét megvalósítani, ekkor is csak úgy, hogy a Charbonnet
Lujza francia nő által Glauchában, a maga külön házában ala
pított „Gynaeceum" nevű intézetet szerződésileg az árvaházzal
kapcsolta össze. Ez a nő állott az intézet élén 1714-ig, a mikor
Francke ennek épületét is megvásárolván, a nőnevelő teljesen
az ő birtokába került. Most Munier Zsuzsanna lett az új vezető
nevelőnő, a kinek halálakor 1740 meg is szűnt az intézet. Ha
Francke még életben van, ezt alig engedte volna. A hallei árvaház
csak 1835 bővült ki ismét felső leányiskolával és tanítónők képző
intézetével.
Francke a maga elemi iskoláit a latin iskoláktól megkülön
böztetve német, tehát anyanyelvű iskoláknak mondja. És e név
meg is illette azokat, mert száműzve volt belőlük a latin nyelv,
a mi a nevelés történetében nagy haladás. Az anyanyelv pedig
nemcsak a tanításnak nyelve volt, hanem a vallástan mellett a
tananyagnak is egyik fontos része.
A népiskola által akarta Francke megadni azt a nevelést,
melyre minden embernek, még a koldus gyermeknek is nagy
szüksége s a melyhez szent joga is van. A népiskola által akarta
a nevelést közkincscsé, általánossá tenni. Hogy még a legelhagyatottabb se nőjön fel iskoláztatás nélkül, erre célzott különösen az
ingyenes és az árvaházi iskola. A népiskola igazán csak a pietis
mus által lett azza, a mivé Luther és a reformáció azt tenni
akarta. így hát e részben is méltó és hivatott örököse a pietismus
a reformációnak.
E mellett Francke adta meg a népiskolának megillető helyét
az iskolák rendszerében, a mennyiben a felsőbb fokú iskolákkal

szemben alapvető jelentőséget szerzett néki s a latin iskoláktól
külön választotta. Nem kevert tantárgyai közé olyanokat, a melyek
csak felsőbb fokon érthetők és szükségesek. Francke volt az, k i
a népiskolát, mint egyetemes és nélkülözhetetlen alapot helyezte
be az emberi művelődés egységes organismusába.
A népiskolai oktatás tárgyai Francke szerint: 1. vallástan,
2. olvasás, 3. irás, 4 számolás, 5. éneklés, 6. kézimunka és a
rendes órák keretén kivül 7. egyes reális tárgyak, 8. testgyakorlat.
1. Vallástan. Spenner és Francke vallásos világnézetéből
kifolyólag ez volt a főtárgy már a népiskolában. A többi tárgya
kat ennek rendelték alá úgy, mint Luther is tette. Mai mértékkel
mérve a dolgot a vallástan minden esetre több időt foglalt le,
mint a mennyit a többi közhasznú tárgyak sikeres tanítása meg
engedhetett volna. Franckenál jóval több a heti vallásóra, mint
Comeniusnál.
Francke a vallásórákban nemcsak tanított, kátét és írást
magyarázott, hanem imádság, éneklés és irásolvasás az ily órákat
épületesekké is tette, gyermek-istentiszteletekké változtatta át. Ily
áhitatossággal kezdődött az első leckeóra naponként úgy reggel,
mint délután is, mely a következőképen folyt le: a) egyházi éne
ket énekeltek „szép lassan, alázatosan és teljes áhítattal" b) imád
koztak c) egy fejezetet felolvastak a bibliából és d) felmondtak
egy fejezetet a kátéból minden magyarázat nélkül csupán hitval
lásképen épülés céljából. Ez az áhítatosság reggelenként teljes
óráig tartott; csak délután volt valamivel rövidebb, a mikor a
bibliaolvasást és káté felmondást elhagyták. A tanítás befejezése
is délelőtt és délután szintén hálaadó imádsággal és énekléssel
történt. A gyermekek felváltva maguk imádkoztak, egy-egy napon
ként fennhangon, külön helyen állva, összetett és felemelt kezekkel.
Tiltva volt a természetellenes hanghordozás, taglejtés és arckifejezés.
Az apró gyermekek helyett a tanító imádkozott. Egyes fontosabb
alkalmakkor pl. ha nagyobb vétségek fordultak elő, vagy ha az
általános bűnbánati ünnepre készültek, szintén maga a tanitó mon
dott imádságot állva vagy letérdelve. A gyermekek tanítás közben
abban is gyakorolták magukat, hogy bajaikat, vágyaikat vagy a
tárgyalt bibliahely és kátészakasz tartalmát rövid imádság alak
jában tudják elmondani. A gyakori imádkozást igen sokszor sür
geti Francke az iskolai szabályzatokban. Mert minél szorgalmasabban
imádkoznak — úgymond — a gyermekek, annál engedelmesebbek
lesznek. Azt azonban nem akarja, hogy az imádságok felette
hosszúak legyenek, mert megunják a gyermekek.
Az iskolai áhitatosságon kívül imádsággal kezdték és végez
ték a templomban tartott katekizációkat is, a milyenek naponként
voltak minden délután nyáron 5, télen 3 órakor. Vasárnapokon
a délelőtti és délutáni istentiszteleten és pénteken a heti prédi
káción mindig ott voltak a gyermekek és a gyülekezettel együtt
énekeltek és imádkoztak. Azt akarta továbbá Francke, hogy min-

den szerdai napon a szülők, házigazdák vagy tanítók otthon még
egy külön imaórát is tartsanak, a mikor a gyermekekért, ezek
jelenlétében imádkozzanak, hogy bizalmuk a vezetőik iránt annál
inkább növekedjék, s ily módon is minél^ jobban megtanuljanak
saját szavaikkal szabadon imádkozni. Ajánlja úgy szinte, hogy a
gyermekek maguk közt is többször gyülekezzenek Össze közös
imádkozásra. A buzgóbbak ezt megtették s a tanórák közt a szüne
tekben összeálltak s imádkoztak. Kirándulások, séták alkalmával
is az uton imádkoztak és szent énekeket zengedeztek a hiu gon
dolatok elűzése végett. Ha még ehez hozzá vesszük, hogy felkelés
kor, lefekvéskor és asztal felett szintén imádkoztak, sőt bibliai
szakaszokat és kegyes elmélkedéseket is olvastak: nem lehet ta
gadnunk, hogy Francke e részben túllépte a kellő határt. Többet
kivánt, mint a mennyit a gyermek természete megbír. Hisz a
gyermek fejlődő, kutató szelleme nem csak a láthatatlan Istent
és a távoli eget akarja megismerni, hanem a hozzá közelebb
eső látható világot is, a melyben mozog, az embereket, a kik
közt él. Érdeklődését, röpke figyelmét ezek kötik le leginkább.
És ha imádsággal, szent dolgokkal túlterheljük, csak ajkán lesz
Isten neve, szeme és gondolatai másfelé kalandoznak. Ily túlhalmozás mellett a pogány bőbeszédűség (uolvloyla) veszedelme
(Máté 6, ) alig kerülhető el. Az a buzgó vallásosság, az imádság,
ének és ige legyen igenis mindennapi kenyere a léleknek, de
ezzel a jó, egészséges eledellel se szabad a gyermeket túlterhel
nünk. Spener nem kivánt ily túl sokat az áhitatoskodásból. Nem
szerette a koravén gyermekeket. Félt, hogy kihal belőlük a vigor
ingeniorum. De Francke az imádságot és kegyes elmélkedést tar
totta a bűnös akarat leghatalmasabb megfékezőjének, azért kivánt
belőle ennyit.
A szorosabb értelemben vett vallásoktatásnak két tárgyát
ismerték a pietisták s ezek: a) a káté b) a szentírás. Mind a ket
tőre nagy gondot, sok időt fordítottak. Az iskolai áhítatosság és
vallásoktatás több tanórát vett igénybe, mint a többi tantárgyak
Összesen.
a) A káté. A káté tanításának felelevenítése Spener érdeme.
Példájával, műveivel és módszerével ő tette a katechesist ismét
népszerűvé, s az ő fellépése korszakot jelez a katechesis történeté
ben. Francke már járt ösvényt talált maga előtt. A glauchai elemi
iskolákban természetesen Luther kis kátéját használták. A függelék
ben foglalt imákat és a házi táblát épen úgy tanulták, mint a fő
részeket. Az imádkozás előtti keresztvetésről, melyet Luthertől
még Dévay is átvett a maga ..Orthographia Ungarica" könyvecs
kéjébe, s a melyet még a XIX. században is egyes lutheránus
lelkészek mint az imádkozás, keresztelés, sőt a kenyérszegés alkal
mával is gyakorlandó igen szép dicséretes keresztyén szokást
ajánlottak, Francke azt mondja, ne tiltsuk meg a gyermekeknek
mint valamely babonás dolgot, hanem csak annyit mondjunk
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róla, hogy üres jel az, ha áhítattal nem használjuk a megfeszített
Jézus emlékezetére, a kenyérszegésnél pedig egyáltalán szükség
telen. (Eckstein, Die Gestaltung der Volksschule durch den Franckeschen Pietismus. Leipzig, 1867. 29. 1.)
A Luther kátéja szövegének szószerinti emlékelését kivánta
meg úgy a növendéktől, mint még inkább a tanítótól. De a magyarázatos kátékat csak a tanítók használták, a gyermekek ezek
tartalmát nem emlékeitek. A magyarázatnál, melylyel a fiatal
kezdő tanítóknak sok bajuk volt, Spener fentebb elsorolt műveit
használták. 1722-ben pedig Francke tanítványa, Hambach írt egy
katechelikát: „Der wohl unterrichtete Katechet" címen a tanítók
számára.
A káté tanítása, a mint ezt már Spener megállapította, a
következő módszerrel történt: a) recitatio, felmondás b) explicatio,
magyarázat és c) applicatio, alkalmazás. E szerint első volt a
sorrendben a kátészöveg betanulása felmondás céljából, ami már
magában elhibázott, mert ezt az explicationak, a szó- és tárgy
magyarázatnak kellett volna megelőznie. E bajon segítendő meg
kívánja Francke egyes utasításaiban, hogy a tanítók,' mielőtt a
betanulandó anyagot feladják, röviden értessék meg. A részletesebb,
kifejtő magyarázat azonban csak a felmondás után következett.
Az alkalmazás Francke szerint megmutatása annak, hogy a be
tanult és megmagyarázott ismeretanyagot miként tehetik hitüknek
alapjává és miként használhatják életüknek megvizsgálására és
megjobbítására. És ez — úgymond — ne hosszú beszédekkel,
vagy csupa igen és nem feleletekkel, a tárgytól való messze csapongással vagy épen bottal történjék, hanem egyszerű kérdésekkel
és feleletekkel, szeretettel, szelídséggel és nyájassággal. Ide vonat
kozó egyéb észrevételei is egészen helyesek.
Különösen itt a káté tanításnál ajánlja és alkalmazza Francke
a kérdezve kifejtő tanalakot. A közlő alakot sem száműzi teljesen,
de a kérdezőnek előnyeit nagy nyomatékkal hangsúlyozza. „Ezt
a methódust — mondja — melylyel kérdések és feleletek által
tanítjuk a gyermekeket, minden tárgynál igen ajánljuk a tanítók
nak, nem csak azért, mivel ez által a tárgy és annak megértése
legjobban bevésődik a lelkükbe, hanem azért is, mivel ez által az
ő, különben oly szórakozott lelkük központosul és figyelmes ma
rad. (Itt és a következőkben fő forrás „Ordnung und Lehrart in
den deutschen Schulen", melyet Richter rendszeres előadásban is
tárgyal. Paed. Bibi. 218—255 és 399—438. 1.)
b) A szentírás. A pietismus iskoláiban a bibliának a káté
mellett csak másodrendű szerep jutott. De mind jobban felfogják
ennek becsét s alapvető jelentőségét is és már Spenertől Franckeig
is nagy e részben a haladás. Feltűnő, hogy Spener a katechesis
tárgyául a hitigazságnak csak másodrendű forrását, a kátét válasz
totta s nem magát az első forrást, a bibliát, melynek történetei
a gyermek lelkéhez sokkal közelebb állanak s így a káté előtt

volnának tárgyalandók, Ő is szivesen olvastatná a gyermekekkel
az "újszövetséget, sőt képek által szeretné a bibliai történeteket
szemléltetni, de hozzá teszi: meo si ageretur arbitrio. (Consil.
theol. latina I I . 32.) Nem tudta megvalósítani, amit akart. Úgy
látszik, még ő is kénytelen volt tűrni az orthodoxismus amaz
előítéletét, hogy a szentkönyv nem laikusok és nem gyermekek
elé való az iskolába, azt csak a tudós theologus magyarázhatja
a szószéken, a biblia ismertetésének egyedüli módja a prédikáció.
(Palmer ; Spener, Schmid, Paed. Encyklop. IX. 86). Spener katechetikájában a bibliai helyek csak mint dicta probantia szerepel
nek a káté tanának bizonyítására.
De Francke népiskoláiban már a biblia is tárgya volt a
vallásoktatásnak és pedig kezdettől fogva, mikor a gyermekek
még olvasni sem tudtak. Itt is az volt a methódus, mint a káté
nál: recitatio, explicatio, applicatio. A még olvasni nem tudók a
tanító elmondása után addig mondogatták a bibliai dictumokat,
egyik mondatot a másik utáu, együttesen karban, de halk hangon
kiabálás nélkül, míg az egészet szórói-szóra be nem tanulták s
egyenként is felmondani nem tudták. Az ily bibliai helyeket azu
tán szintén katekizálás utján értették meg velők. A nagyobbak,
kik már írni tudtak, a bibliai mondatokat szépen és rendesen
egy külön könyvecskébe írták be, pontosan megjelölve a helyet
a hol a bibliában feltalálhatók. Ez a nehézkes eljárás azonban
feleslegessé vált, midőn Töllner inspector 1800 az u. n. dictumos
könyvecskéket (Spruchbuch) meghonosította. Ez az uj és sokáig
használt iskolai tankönyv, amilyent sokan készítettek, a pietismus
terméke. Benne a szentirásbeli dictumok dogmatikai locusok sze
rint bizonyos csoportokban voltak összeállítva, s a feladott mon
datokat a gyermekek aláhúzással jelölték meg. Később azután az
egész újszövetséget is kezükbe kapták a gyermekek a zsoltárokkal
s ezekből kellett különösen a perikopákat betanulniuk.
A szent könyvet a templomban délutánonként tartott katekizációkra is el kellett vinniök, hogy felüthessék az ott idézett
helyeket. Tanítás közben és az iskolai áhitatosságok alkalmával
annyiszor olvasták és ismételték az újszövetség egyes könyveit,
hogy évenként többször is átvehették annak egész tartalmát. Ismerniök kellett az egész biblia beosztását, s az egyes könyvek tartal
mát, célját és hasznát. Nemcsak a bibliai helyek felkeresésében
gyakorolták magukat, de megtanulták azt is, hogy mint kell a
szent könyvet lelkük épülésére használniuk egész életükben.
A gyermekek a teljes bibliát vagy legalább is az újszövet
séget kapták kezükbe. Válogatott szakaszokat bibliai történetek
vagy az ujabb bibliai olvasókönyv alakjában Francke még nem
állított össze. De megjegyezte, hogy ha a hatodik parancsolatról
vagy paráznaságról, házasságtörésről, szóval ily kényes helyekről
kell a tanítónak katekizálnia, akkor a legnagyobb óvatossággal
járjon el, ne részletezzen, ne irja le az ily bűnök elkövetése módját,

sőt a nemzés és szülés ismertetését is mellőzze, hogy a gyerme
keket meg ne botránkoztassa és bűnös vágyakra ne ingerelje.
Hogy a kátét bibliai történettel kell összekötni s a hittani
anyagot „quasi per catechismum aliquem historicum" kell tárgyalni,
ennek szükségét Francke is érezte és hangoztatta. Elbeszéléseket —
úgymond — szivesen hallgatnak a gyermekek. Történeti keret
ben a kátét több kedvvel tanulják s igy lehet őket előkészíteni
a biblia olvasásra. Hivatkozik íleury Kolozs francia egyháztörténetiróra, XV. Lajos nevelőjére (f 1726), aki ily történeti kátét irt:
Catechisme historique, contenant en abrege THistoire sainte et la
doctrine Ghrestienne. Paris, 1679. Ebben Flenry Francke által is
helyeselt jó utasításokat ad a káté és a bibliai történetek anya
gának együttes tárgyalására. A cimnek megfelelően az első rész
29 fejezetben bibliai történeteket foglal magában; minden fejezet
után kérdések és feleletek következnek az anyag ismétlése végett.
A második rész az egyház tanait közli szintén 29 fejezetben s a
végén ismét kérdésekkel és feleletekkel. Ezt a müvet Seckendorf
ismertette bő kivonatban a német világ előtt (Acta Eruditorum,
Lipsiae 1689.). Francke dicsérettel halmozta el. Hübner János
hamburgi lelkész pedig ezt vette mintául „Zweimal 52 auser
lesene bibi. Historien" című népszerű, nálunk is elterjedt müvé
ben, mely Lipcsében 1714. jelent meg először és 140 év alatt
106 kiadást ért meg. így ez az új és népszerű tankönyv is a
pietismus korában és ennek hatása alatt keletkezett (Richter,
Paed. Bibi. 54. és 155. 1.).
2. Az olvasás. Ebben Francke módszere nem mutat haladást.
Nála is a nehézkes syllabizálás járja. Külön olvasókönyve nincsen.
De vannak iskolájában fali táblák nagy betűkkel és ábécés könyvek.
Akik már syllabizálni tudtak, azok elsőben a kátéból, azután
az ujtestamentomból olvastak. Hasonló célra az énekeskönyvet
nem használták. A népiskola három csoportba tanulta az olvasást.
Az elsőben a betűk neveit tanulták, a 2-ikban szótagoltak a szokott
mód szerint: a, b, ab; e, b, eb, stb. a 3-ikban már folyékonyan
olvastak. Hogy a kis gyermek figyelmét kitartóvá tegyék, az el
járás váltogatását ajánlották: először a táblán mutogatták, majd
az ábécés könyvben kerestették fel ugyanazon betűket stb. A
nagyobbaknál az olvasás folyékonyságát tartották főcélnak, azért
az olvasmány tartalmának megértetésére nem fordítottak gondot
és időt. A hasonló betűk közti különbségre külön is felhívták a
gyermekek figyelmét. És a német betűk után a latin betűket is
megtanulták, melyek szintén ott voltak a fali táblákon és ábécés
könyveikben.
3. Az irás tanításában már határozott érdemei vannak a
pietismus népiskoláinak. Franckenak magának is nagy betűs,
szabályos, szép kézírása volt s nagy gondot fordított e tárgyra.
Mivel a tanítók Írásával sem volt megelégedve, 1697-ben Host
Gottfried személyében külön irástanítót hozott Lipcséből. Ez hono-

sította meg az u. n. árvaházi Írásmódot, melyet bizonyos szögletes,
feszes merevség jellemzett. S a tanulók írása annyira hasonlított
egymáshoz, hogy már erről is meglehetett ismerni Francke növen
dékeit. Csak később irtak Glauchában is simább, gömbölyűbb és
tetszetősebb betűket. (Az árvaházi alkalmazottak sokoldalúságának
példája ez a Rost is, akit irástanítónak hívtak, de mester volt új
vízforrások felkutatásában is és alkalmas vízvezetékkel látta el
az árvaházat. Richter, az árvaházi orvos egyetemi tanár volt s e
mellett kitűnő gyógyszereket és egyházi énekeket is készített stb.).
Mint az olvasásnál, úgy az írás tanításánál is 3 csoportba
osztották a gyermekeket, a szerint amint betűket, szótagokat vagy
már összefüggő szöveget irtak folyékonyan. A legkisebb gyerme
kek kötelezőleg még nem tanultak írni, csupán csendes foglal
kozásúi rajzolgattak betűket szabad tetszésük szerint. Az első
csoport elsőben a latin betűket másolgatta, mint a németnél
könnyebbeket és pedig oly módon, hogy a tanító megrajzolta
zöld és piros tintával a betűk alapvonásait s a tanulók e voná
sokat húzogatták át újra fekete tintával. Majd azután előrajz
nélkül is írogattak. Később a tanító írt a gyermekek elé minta
lapokat, melyeket azután lemásolgattak, majd a könyvből és
diktálás után is irtak. A betűket nem abéce rendben vették
amint eddig szokásban volt, hanem genetikus és fokozatos sor
rendben, előbb a könnyebbeket, azután a nehezebbeket. Hogy az
irássorok egyenesek legyenek, vonalzóit lapokat használtak. Az
irásfüzetek nyolcadrétüek voltak, hogy a sorok rövidebbek legye
nek s igy könnyebben írhassanak egyenesen. Az iráshibákat a
tanító veres tintával igazította ki a gyermekek szeme előtt s a
kéz és a test tartására is ügyelt. A szépírással kapcsolatban
tanulták a helyesírást s a polgári életben szükséges leveleket,
nyugtákat, kötelezvényeket irtak, valamint fejből szentírásbeli
helyeket s ezekből levont tanulságokat, hogy a kézügyességgel
együtt egyszersmind az elme is élesedjék.
4. A számtan nem állott magasabb fokon, mint más isko
lákban. A tanítás még mindig inkább csak gépiesen történt. Szá
molni csak azok kezdtek, akik már olvasni tudtak. Először a sor
számokat tanulták, azután az egyszeregyet, a négy alapműveletet
és valamit a törtekből. Francke nem engedi, hogy felette nagy
számokkal számoljanak, mert ilyenek — ugy mond — nem for
dulnak elő az életben. Ő is, miként Comenius, figyelmeztet arra,
hogy a tanítók megnevezett mennyiségeket, tallért, mázsát stb
mondjanak, hogy a gyermekek a számtannak az életben való
hasznát is lássák. Utasítja továbbá tanítóit, hogy ne a szabálylyal,
hanem példával kezdjék a tanítást. A gyermekeknek külön szá
molókönyvük is volt: Habeiii practica és utóbb Beutel Tóbiás
számolókönyve. Az ezekben foglalt feladványokat dolgozták ki
otthon és az iskolában. A tanítók maguk Struntzen számolóköny
vét használták.

5. Az éneklés. Ebbűl Francke többet nyújtott, mint mai nép
iskoláinknak legnagyobb része. Igaz, hogy kevesebb is volt tan
tárgyainak a száma. Az énektanításra vonatkozó részletes utasí
tásain meglátszik, hogy alapos gyakorlott zenésztől vette át azokat,
t. i . vejétől Freylinghausentől.
*
A kisebb gyermekek az énekórákon hallgatva csendben üllek.
A leányok is csak az egyszerű choráldallamokat tanulták meg
hallás után, de a fiuknak már a hangjegyeket is meg kellett is
merniük s ezek szerint énekeltek nemcsak chorálokat, hanem
élénkebb és változatosabb ritmusú dallamokat is, u. n. áriákat.
Halléban ugyanis az u. n. Geistreiches Gesangbuch 1698 óta.
hangjegyekkel volt ellátva. Freylighausen ezt 1704-ben bővített
szöveggel és uj dallamoknak, az u. n. hallei melódiáknak hang
jegyeivel megtoldva adta ki. Ily formában az énekeskönyv 8 év
alatt 7 új kiadásban jelent meg. E melódiák ellen is nagy volt
az orthodox Wittenberg kifogása, azt mondván, hogy világias
jellegűek, nincs meg bennük a kellő gravitás. S. ebben igaza is
volt. A pietista, kegyes Halle praktikus irányánál fogva, melylyel
mindenben az élethez alkalmazkodott, az egyházi zenében a diva
tos világi operák és áriák modorát utánozta. Sűrűen használt
pontozott hangjegyeket és szerette a dactilus lábakra mért / ütenyt.
így az egyházi ének is a tánczene felé közeledett. S a pietisták
ellenségei gúnyolódva szóltak az ugrándozó, galans hallei melódiák
ról. (Koch, Gesch. des Kirchenliedes V. 584. 1.) Haliénak ez a re
formja tényleg rosszul sikerült. Nem jól számítottak és rossz ízlés
vezette őket, midőn azt hitték, hogy a szent ének is a divatos
zene után indulhat. Vallásos szövegre és templomi közénekre az
áriaszerű ritmikus dallamok nem alkalmasak.
Ez a tarkább — mint Francke mondja — figurális éneklési
mód tette szükségessé a behatóbb zenei oktatást rnár a népisko
lában. Az idevonatkozó utasítások nagy haladást jeleznek e téren
és oly jók, hogy ma is megállják helyüket.
A hangjegyek neveinek betanulása után elsőben a felfelé
és lefelé menő hanglépcsőket énekelték a gyermekek egyenlő
időméretű egész hangjegyekben a tanítónak fuvola vagy lantjáték
kíséretével. Majd a félhangok és nagyobb hangközök eltalálásában
gyakorolták magukat. Csakhamar azután egyszerű choráldallamo
kat is énekeltek hangjegyekről, előbb ismerteket, azután ismeret
leneket, így nyomban meggyőződhettek a hangjegyek hasznáról.
Ova int Francke, illetve Freylinghausen, hogy zene elméletből
egyszerre sokat ne adjunk, a gyermeket túlterhelve a dolgot
meg ne unassuk, hanem a mit tanult, annak vegye is hasznát
azonnal.
Az üteny nemeit és a hangjegyek különböző időméreteit
csak akkor tanulja meg a gyermek, mikor már a változatosabb
áriák éneklésére haladhatnak elő. Itt is a páros számú Menyekkel
kezdjék a gyakorlatot s csak azután térjenek át a f és más
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páratlan ütenyii darabokra. Majd diskant és alt csoportokra osztva
két hangon is énekeltek összhangzatosan. Mindegyik szólamot külön
gyakorolták be s csak midőn biztosan tudták szerepüket, akkor
énekeltek együtt. Ily művésziebb énekelőadásokat a vizsgákon,
néha Francke udvarán s egyes ünnepi alkalmakkor tartottak,
nagypénteken a passiót énekelték.
A gyermekek a karból kiválva egyenként solo is énekeltek,
hogy annál bátrabb és biztosabb legyen az éneklésük. Francke
szerint a hangjegynek és szövegnek egyszerre való olvasása meg
nehezíti az éneklést, a gyermek a szöveget olvasva nem nézi a
hangjegyet. Azért vagy a szöveget emlékeljék be előre, vagy pedig
kezdetben a dallamot csak szöveg nélkül tanulják be s a szöve
get csak később énekeljék hozzá, mikor a dallamot már tudják.
Az uj dallamokat, melyek az énekeskönyvben meg nem voltak,
emlékköny nagyságú u. n. dallamos könyvecskékbe (Arienbuch)
kellett szép rendesen beirniok. Ez a szokás a legújabb időkig
megvolt a német iskolákban. Világi énekek tanításáról nem szól
a tanterv. Az énekeskönyvet naponként elhozták az iskolába.
Szokott reggeli énekeik voltak: Ébredj fel szivem s vigadj, Menny
nek földnek teremtője, Dicsérlek, Uram, tégedet, Oh te dicső szent
háromság stb." Francke kimondott elve volt, hogy Luther és
mások régi jó énekei mellett ujakat is kell tanulni. (Ordnung und
Lehrart, Richter i . m. 400. 1.) Már a népiskolában is utaltak a
zenének a számtannal való összefüggésére, a mi ezen a fokon
mindenesetre túlhajtott dolog volt.
6. Közhasznú reális tárgyak. A pietismus is még annyira hatása
alatt állott a régi hagyományos rendszernek, hogy e tárgyakat
nem is merte a rendes leckeórák közé felvenni. Tehát a reális
tárgyakért még közelről sem mert oly nyiltan és erélyesen sikra
szállani, mint Comenius, akinek anyanyelvű népiskolájában már
rendes kötelező tárgyak voltak: alkotmánytan, gazdaságtan, világ
történet, természetrajz, földrajz, a méréstan gyakorlati alkalmazása
és az iparoktatás elemei (Scherer, i . m. 256.). A tervezetben leg
alább ennyi volt, de kérdés, hogy a valóságban lehetett-e ezt mind
már akkor tanítani.
Természeti, földrajzi és történelmi tárgyak Francke elemi
iskoláiban még nem szerepelnek az elsőrendű, fontosabb tantár
gyak sorában. De egész nevelési irányából kifolyólag éreznie
kellett ezeknek nagy szükségét is. Maga mondja, hogy annak is,
ki tovább nem tanul (középiskolában), ha értelmes, hasznavehető
ember akar lenni, ismernie kell a csillagászat, földrajz, physika,
a történelem és hazai alkotmány elemeit; kinek-kinek tudnia
kell, hogy mint ismerhetjük meg Istent az ő müveiből, mint
különböztethetjük meg egyik országot a másiktól, hogyan kell
utazni, a szántóföldet felmérni, a naptárt használni stb. Francke
a rendes leckeórák során kivül szorított helyet a reális tárgyak
számára és mint recreationalis tárgyakat tanította. Ezeket — ugy-

mond — pihenő óráikban, sétáik alkalmával, mintegy játszva
tanulják meg a gyermekek. (Kurzer u. e. Unterricht 70. 1) A
tanitó séta közben mondott el egyes történeteket, ismertette
Istennek műveit, a természetet. Néha nyáron valamely orvos
növendék egyetemi hallgató „herbatim vezette" a fiukat, hogy a
füveket, virágokat megismerjék és gyógyfüveket keressenek a
gyógyszertár számára. Különös tekintettel voltak az árvaházi fiuk
jövendő élethivatására. A leendő nyomdászok már a népiskolá
ban tanulták a latin, görög és héber szöveg olvasását, a leendő
gyógyszerészek pedig a füvek ismeretében és gyűjtésében gyako
rolták magukat.
7. A kézimunka szintén a rendes órarend keretén kívül
nyert helyet, de nagy gondot fordítottak reá. A leányok fonni,
kötni, varrni tanultak; az árvaházban mostak, vasaltak, a kony
hában segédkeztek, sőt fát is vágtak. A fiukat is befogták hozzá
juk illő munkára. Mai nap meglepő lehet, hogy a fiuk is rend
szeresen tanulták a kapeakötést és foltozó varrást. Külön Strick
meister volt az árvaházban. Francke még jövedelmi forrást is
remélt a kötésből,' de csalódott. Azért taníttatta a fiukat ily
dolgokra is, hogy ne kelljen minden csekélységgel a szabóhoz
futniok.
8. Testgyakorlat, rendszeres, nem volt a népiskolában. Francke
ismeri ugyan a testi nevelés nagy fontosságát, a testi egészség nagy
becsét (Kurzer u. e. Unterricht 69. 1.), de a lelkiekért való nagy
buzgalmában nem tett eleget az érdekében. A gyermekek iskolai
szünetet egyáltalán nem ismerve igen sokat ültek zárt falak közt,
iskolában, templomban. Testi mozgásúi szolgáltak a házi teendők
és kézimunkák. Reggel, este, ebéd előtt és után, ha az időjárás
megengedte, az intézeti udvarban mozoghattak a tanítók felügyelete
alatt; néha hosszabb sétákra is kivezették őket a mezőre. A leá
nyokat az árvaházi anya vezette ki hetenként egyszer egy nem
messze levő kertbe. A játékot csak igen korlátoltan, 1713. óta
pedig egyáltalán nem engedték meg. Evangéliomi módon akarták
meggyőzni az ifjú lelket, hogy a játék hiábavalóság, elidegenit
Istentől és kárára van a léleknek. Csalódtak, ha ezt lehetőnek
vélték. Lapdajáték, fürdés, korcsolyázás, szánkázás, vásári bódék
és komédia házak látogatása, mind ez tiltva volt. Természet
ellenes módon örömtelen világba száműzték a gyermeket. A nagy
elhanyagoltság és romlottság s a felette féltett erkölcsi cél e téren
megtévesztette, szigorúvá és rideggé tette azt a Francket, akinek
különben oly melegen érző szive volt. Comenius világnézete e
részben sokkal emelkedettebb. Ő szabad teret engedett a játéknak
és az öröm hajlékává tette az iskolát.
Francke elemi iskolásai hetenként 42 órán át ültek isko
lában. Délelőtt 4 órán, délután 3 órán át naponként. S vasár
napon s egyéb ünnepeken délelőtt és délután ismét az iskolában
összegyülekezve mentek a tanitó felügyelete alatt templomba.

A régebben szokott szerdai és szombati félnapi szünetet Francke
nem adta meg, mert attól tartott, hogy a gyermekek elfeledik és
levetkezik magukról azt a jót, amit az iskola rajtuk egész héten
épített. Nem volt nyári nagy vacatio sem. Ez a szünet nélkül
való túlfeszités bizonyára káros hatású volt a gyermekseregnek
úgy testi, mint lelki fejlődésére. A tanítók könnyebben kibírták,
mert átmenetileg csak 2—3 évig és naponként csak két órán
tanítottak.
A tanidő beosztása az egyes tantárgyak szerint a következő
volt: vallási tárgyakkal foglalkoztak naponként 4 órán, tehát heti
24 órán, az olvasással napi 2, heti 12 órán, az írással napi 1
órán, mely időre a kisebbeket haza bocsátották; a számtanra
heti 4 óra, az éneklésre heti 2 óra jutott. Az árvaházi gyermekek
tanórája valamivel kevesebb volt. Reggeli áhitatosságuk befejezése
után csak 2 órájuk volt délelőtt és 2 délután.
Évenként kétszer volt nagyobb nyilvános vizsgálat (examen
solemne) a szülők jelenlétében húsvét és Mihály nap körül. A
félévek derekán Francke mint igazgató is tartott vizsgálatot
(examen minus solemne.). Havonként pedig az inspector jelenlé
tében volt mindig examen speciale. Az ünnepélyes vizsgálatok
alkalmával Francke jutalomkönyveket és vallásos tractatumokat
osztott ki a gyermekek között.
2. F r a n c k e

középiskolái.

Franckenak az ő elemi iskolái oly jó hírnevet szereztek,
hogy előkelő nemes családok is tőle kértek nevelőket. S mivel
nem tudott elég házi tanítót adni, azért azt tanácsolta a szülők
nek, hogy küldjék gyermekeiket hozzá Glauchába s ő majd gon
doskodik fiatal nevelőkről, akik a mellett hogy tanulnak, egyszers
mind tanítani is fognak az ő utasítása szerint. Az előkelő, nemes
ifjak nagy számmal gyülekeztek Francke köré. Eleinte magán
családoknál voltak elhelyezve ötével-hatével, egy-egy theologus
felügyelete alatt, 1700-ben az árvaházban kaptak helyet, 1713-ban
pedig külön helyiség épült számukra. így keletkezett 1695 óta
a paedagogium, mint nemes és vagyonos ifjak nevelőintézete
bennlakással egybekötve. Ez intézetnek a porosz király, I . Frigyes
1702-ben külön szabadalmat s paedagogium regium nevet adott.
Ebben a tanítás a mai középiskolainak volt megfelelő, a gyerme
keket rendszerint 10 éves korukban hozták ide. A paedagogium
első inspectora Freylinghausen volt, Francke jobbkeze s 1715 óta
veje. Francke e nevelő intézettel a németektől annyira kedvelt
nemesi iskolákat (Ritlerakademie) akarta pótolni és részben utá
nozni. Kiváló gondot fordítottak a francia nyelvre és az előkelők
körében otthonos illemszabályokra. Az intézetnek igen jó hírneve
volt. Jeles növendékei között ott volt Zinzendorf gróf is. S az
egész vállalat jól jövedelmezett. A gróf úrfiak tandijaiból elég

fedezet került a szegény árvák és koldus gyermekek eltar
tására is.
Másik középiskolája volt Franckenak a latin iskola, pár
huzamos intézet a paedagogium mellett, polgári családok fiai és
az árvaház tehetségesebb növendékei számára. Voltak ugyanis
polgári családok is, kik fiaikat az elemiek elvégzése után to
vább taníttatni és a tudományos pályára szerették volna elő
készíttetni. Ezek számára alapitá Francke 1699 a latin iskolát.
Paedagogiai szempontból nem helyeselhetjük, hogy a tanulókat
vagyoni és társadalmi állásuk szerint igy elkülönitették. Elvileg
Francke sem helyeselte. De számolnia kellett korának előitéleteivel. Tudta jól, hogy az a német gróf és főnemes nem szivesen
adja gyermekét egyszerű polgárok, iparosok, kereskedők fiai,
vagy épen árvaházi növendékek közé. Látta a példát, hogy a
jezsuiták mily vonzerőt gyakorolnak a hiúságnak hizelgő nemesi
konviktusaikkal. (És vájjon a felvilágosult, szabadelvű XX. század
is nem találta-e itt épségben a gazdagok és nemesek külön
nevelőintézeteit.) Tehát neki is engednie kellett. Külsőleg külön
választotta a magasabb körök gyermekeit, jobb szállást, jobb
ebédet kaptak küllő pénzért; de azok is ugyanazon iskolai tör
vények alatt állottak, a tanító, mikor tanított, nem ismert
urat és junkert, igazi keresztyén szellem uralkodott a paedagogiumban is és naponként hallották: mindnyájan egy vagytok
a Jézus Krisztusban. Az oly szülőket, kik az iskolai törvények
alól való kivételt kívántak, maga Francke kérte, hogy ne vigyék
hozzá gyermekeiket.
E polgári latin középiskolának is sok volt a növendéke.
1706-ban már 22 tanitó nevelt benne 219 növendéket. Az árva
házi főépület elkészülte után e latin iskolát ennek első emeletén
helyezték el és mai nap is ott van. (Die Franckeschen Stiftungen
Halle 1901. 7. 1.). Igen korán rendezett be Francke e polgári
gymnasium mellett is internátust, melyben egyszerűbb volt a
szállás és élelmezés, mint a paedagogiumban, de a díjak is mér
sékeltebbek. A tanulmányi rendszer, a tantárgyak és a tanmód
ugyanaz volt, mint a paedagogiumban. Csupán a francia nyelv
tanítása maradt el és egyes mechanicus foglalkozások, melyeknek
költséges volta sem engedte már, hogy szegény ifjak is részt vegye
nek bennök.
A reáliskola csak tervezetben volt meg Francke középiskolái
között. Ilyent még az ő bámulatos alkotó szelleme sem tudott
külön intézet alakjában létesíteni. De 1698. évi értesítője (Ent
wurf der gesammten Anstalten) szerint tervezett valamely a mai
reáliskolához hasonlítható intezetet is. Az 5-ik pont igy szól
róla: „Egy külön paedagogium oly gyermekek számára, akiket
csak Írásra, számolásra, latinra, franciára és gazdálkodásra okta
tunk és akik a stúdiumot nem folytatják, hanem előkelő urak

szolgálatára, titkári állásra, kereskedésre, jószágigazgatásra és más
hasznos mesterségekre fognak alkalmaztatni."
Már az a kor, melyben Francke élt. szükségképen a reál
iskola gondolatára vezetett. Közvetlen előtte Comenius egyengette
hozzá az utat. A XVII. század utolsó és a XVIII. század első
évtizedei éppen úgy a találmányok és felfedezések korának nevez
hetők, mint a XIX. század. E korban éltek Newton, Bayle, Harvey, Leibnitz, Glauber, Brand, Stahl stb. Csillagvizsgáló tornyok
épültek, vegyészettel (még a régi divatú alchymiával is) foglal
koztak, egyszerű polgárok is üres óráikban physikai kisérletekben
kerestek hasznos szórakozást. Nagyobbszerü iparvállalatok, taka
rékpénztárak, bankok keletkeztek. Tudományos egyleteket és folyó
iratokat alapitottak. 1682-ben indult meg az Acta Eruditorum,
melyben a tudomány legújabb vivmányait tették közzé. A nagy
elméket elfogta a felfedezések vágyn és szakkörükön kivül eső
dolgokkal is kisérieteztek. Igy pl. Leibnitz egy számoló gépet fede
zett fel s a hajózást és a zsebórákat is tökéletesíteni akarta.
(Schmidt, i . m. III. 495.)
Ez az irányzat, mely a tudományt igy közvetlenül az élet
szolgálatába állította, otthonos volt a hallei egyetemen is. Itt mű
ködtek: Stahl, a kitűnő vegyész Hof mann, a jeles orvos. Keresett
férfiú volt liichter, az árvaház orvosa is. Francke ezekkel köz
vetlen érintkezésben, másokkal pedig, mint pl. a jeles Tschirhausen
mathematikussal, a gyújtó tükör felfedezőjével levelezésben állott.
Igy nem esetleges dolog az, hogy intézetében a reális tárgyakra
kiváló gondot fordított, sőt oly tanintézetre is gondolt, mely
közvetlen a gyakorlati élet szolgálatában álljon.
Vitás Franckenek a nála hat évvel ifjabb, hallei születésű
Semler Kristófhoz, az első reáliskola alapitójához való viszonya.
Kramer, az ujabb árvaházi igazgatók egyike (1853—1878), Francke
jeles életirója, azt állítja, hogy a két egykorú és egy helyen mű
ködő paedagogus között szorosabb összeköttetés nem volt. Ez
azonban hihetetlen. Semler szintén tanított a hallei egyetemen,
egy ideig Francke iskoláiban inspector volt, majd hallei lelkész,
aki még Francke életében készítette az árvaház birtokában levő
astronomiai modelleket. Semler már 1706. készité el egy reáliskola
tervét és „non scholae sed vitae discendum" jelszóval meg is
nyitotta Halléban 1739 a tőle elsőben így nevezett reáliskolát.
Kétségtelen, hogy reá, mint árvaházi inspectorra (1699-ben) s a
mesternél ifjabb férfiura Francke nevelési iránya hatással volt.
Bizonyítja ezt Hecker János példája is, ki szintén Francke inté
zeteiből került ki s mint berlini lelkész előbb ingyenes iskolát,
1746 pedig a második, nagyobb jelentőségre jutott reáliskolát
alapította, mely királyi megerősítéssel működött. Igy a reáliskola
keletkezése nem esetlegesen esik össze a pietismus korával, ha
nem annak első alapitói valósággal Francke és a hallei iskoláknak

befolyása alatt állottak s a pietismus méltán sorozhatja érdemei
közé a reáliskola megalapítását is.
Az alakulás külső története után lássuk már most Francke
középiskoláinak belső szervezetét is. Kifejezett, feladata volt a
paedagogiumnak és a latin iskolának is, hogy az ifjakat 1. igaz
kegyességre, 2. a szükséges tudományokra, 3. a szónoklatban való
jártasságra és 4. a külső illedelmi szokásokra nevelje, mert ezek
től függ az ifjúságnak ideig és örökké tartó boldogsága. E fela
datokhoz képest válogatta meg Francke a tantárgyakat és az egész
nevelési eljárást.
Különös figyelmet érdemel Franckenak középiskolai osztály
rendszere. Ebben lényegesen eltér Comeniustól, ki a mai rend
szernek vetette meg alapját, midőn a tanulókat életkoruk szerint
sorozta bizonyos számú (hat) osztályba és megszabta mindegyik
osztály tananyagát. Francke nem kivánta s nem tartotta célszerű
nek, hogy az egykorú tanulók egy osztályban mindnyájan ugyan
azon kötelező tantárgyakat tanulják közösen a megszabott terje
delemben. Ő az egyes tantárgyak anyagát nem egymáshoz kötve,
hanem egymástól teljesen függetlenül osztotta be fokozatosan a
mennyiség és az elsajátitás nehézsége szerint 3—5 u. n. szakosz
tály csoportba, melyek közül az első, a prima volt a felső, leg
nehezebb osztály, a többi fokozatosan könnyebb. Ily beosztással
az egyes tanuló számára mindegyik tantárgyból annak a szak
osztálynak az anyaga volt kijelölve, a melyre őt tehetsége és
szorgalma képesitette. Lehető volt tehát, hogy pl. ugyanaz a tanuló,
aki vallástanból a prima tananyagot tanulta, számtanból csak a
secunda vagy tertia szakosztály növendékei közé tartozott. Leg
magasabb osztálya volt a középiskolának a classis selecta, mely
közvetlenül vezetett át az egyetemre. Azt az űrt akarta Francke
ezzel igen bölcsen pótolni, mely a középiskola és az egyetem
között mindig, ma is megvan. Tehát a későbbi lyceumnak meg
felelő osztály volt ez.
E szakosztályrendszer megkönnyítette a tanítást az által,
hogy az egyes tárgyakat egyenlő képzettségű tanulók hallgatták.
Előmozdította e rendszer az egyéni tehetségek érvényesülését, a
mennyiben a jelesek kedvelt tantárgyaikban gyorsan haladhattak
előre a félévi vizsgák és áthelyezések alkalmával. De épen ez az
egyoldalú gyors haladás megakadályozta a szellemi erők egyen
letes, harmonikus fejlesztését, útját állta az általános műveltség
megszerzésének, lehetetlenné tette a tantárgyak közt szükséges
kölcsönös vonatkoztatásokat, s elbizakodottá tett egyes tanulókat,
kik valamely tárgyból kitűntek, a többieket meg elhanyagolták.
Azért a modern paedagogia ezt a szakosztály rendszert nem te
hette magáévá. Ellenkezik ez a középiskola nevelési feladatával.
Később a hallei iskolában is elhagyták.
Ily osztály rendszer mellett az árvaházi középiskoláknak
következő tantárgyai voltak:

1. Vallástan, melyet naponként egy órán négy szakosztályra
felosztva tárgyaltak. Az alsó vagyis 4-dik osztály Luther kis ká
téját és Freylinghausen „Az üdv rendje" cimű kátészerű kis köny
vecskéjét ; a 3-dik osztály a paedagogium által kiadott hittani kézi
könyvecskéből a hitcikkeket tanulta és a kátét ismételte ; a 2-ik
osztálynak bibliaismertetés volt a tantárgya, az ó- és újszövetségi
könyvek keletkezési történetét, célját, tartalmát, szerzőjét tanulták
megismerni; az 1-ső osztály Freylinghausen „Compendium theologiae" (magyar forditásban kiadta Bél Mátyás, Halle 1713) és
„Grundlegung der Theologie" cimű kézi könyvei alapján az eddigi
eket részletesebben és rendszeres egészbe összefoglalva tanulta.
A classis selecta a különböző hitfelekezetek és eretnekségek törté
netét és hittani eltéréseit ismerte meg diktálás és magyarázat utján.
LItasitást nyertek arra nézve is, hogy mint verjék vissza az atheisták,
deisták és más hitetlen szabadgondolkodók mind jobban szaporodó
támadásait. De Spener szellemében itt is azt az intést vették,
hogy ne lelki kevélységgel és gyűlölettel, hanem szelídséggel és
szeretettel vitatkozzanak a tévedőkkel.
A vallásoktatást azzal is kibővítették, hogy a többi tantárgyak
körébe is bele vonták. Igy a nyelvek tanításánál a bibliát eredeti
héber és görög nyelven s latin forditásban is olvasták. A földrajz
ban Palaestinára kiváló gondot fordítottak. A világtörténetnek pedig
egész első felét a szent történetek foglalták le.
A katekizációkban és az isteni tiszteleteken a paedagogium
és latin iskola növendékei épen úgy részt vettek, mint az elemi
iskolások.- Este, reggel szobáikban is áhilatossági órákat tartottak.
Ebéd felett vallási tárgyakat vetettek fel előttük s ilyenről beszél
gettek. Minden szombaton délután még egy külön paraenetikus
órájuk volt, melyet az inspector tartott. Ugyan e napon este pedig
énekóra, vallásos előadással, melyet Freylinghausen vezetett, s
melyen a gyülekezet tagjai is megjelentek, a mennyire a helyiség
engedte. Ez az óra a Spener-féle collegia pietatis utánzatának
tekinthető.
A középiskolákban már az akroamatikus közlő tanalakot is
használták a vallásoktatásnál mind jobban, de egynegyed órai
előadás után nyomban kérdezgetéssel kutatta a tanitó, hogy mennyit
sajátítottak el a tanulók.
2. A nyelvek tanítása.
a) A latin nyelvre naponként 4 órát, tehát e tárgyra szen
teltek legtöbb időt. A középiskola Glauchában is igazi latin
iskola. Alaptalan egyes neveléstörténet-irók vádja, hogy a pietisták
a klasszikus nyelveket elhanyagolták. Csak a népiskolából küszö
bölték ki a latint, a mit igen helyesen cselekedtek. Ennek tan
anyagát eredetileg öt szakosztályba osztották. Később a secunda
anyagát ismét két részre választották szét. S mivel a selecta is
kiválólag a latin irodalommal foglalkozott, azért összesen 7 osz
tálya volt a latin nyelvnek.

Francke méltán tiltakozik ama sok helyen még ma is szokás
ban levő módszer ellen, mely szerint idegen nyelvek tanításánál
a nyelvtani szabályokat is az illető idegen nyelven tanulták. Sze
rinte viszás dolog az, hogy a német fm a latin nyelvet, melyet
még nem ért, latin nyelven sok műkifejezéssel és nehéz meghatá
rozásokkal tele tömött szabályokból tanulja. Cellarius és Lange
hallei egyetemi tanárok nyelvtanát és szótárait használták.
Főcél volt a folyékony latin előadás élőszóban és írásban,
a mint a latin iskolák általában a protestánsoknál és a jezsuiták
nál egyaránt erre törekedtek. A fellépő realismus csak lassanként
és nehezen tudta a latint szűkebb térre szoritani. A mondott
célból szavakat, emlékeztető verseket, phrasisokat tanultak. A rög
tönzött és házi Stylus gyakorlatokban kifogyhatatlanok voltak.
Cicerót utánozva latin leveleket irtak, verseket is faragtak és disputatiokat tartottak. Sőt megvolt még itt is az a szokás, hogy a
tanulóknak latin órákon s máskor is egymással való érintkezésük
ben latinul kellett beszélniök. A ki e szabály ellen vétett, az
zsebpénzéből fél fillér birságot fizetett. De a latin beszéd miatt
nem kémkedtek egymásra úgy, mint a jezsuitáknál. A felső osztá
lyokban a tanitó már latin nyelven adott elő.
A mi olvasmányaikat illeti, ezek közt a keresztyén latin
irókat, különösen Prudentiust nagyon kitüntették. Egyszer Francke
távollétében versengés támadt az árvaházi tanitók közt a felett,
hogy lehet-e a pogány Cicerót keresztyén iskolákban olvasni vagy
nem. De Francke haza érkezve rehabilitálta Cicerót és véget vetett
a vitának. Mellette Terentius s különösen a történetirók: Cornelius
Nepos, Julius Caesar, Livius, Sallustius, a szónokok közül Quintilianus és több másodrangú latin iró is szerepel. Virgiliust és
Ovidiust, a kiket Luther nagyra becsült, nem olvasták. Olvastak
egy Lipcsében megjelent latin nyelvű hírlapot is, nem a legújabb
hirek kedvéért, hanem hogy a mindennapi dolgoknak és az ujabb
találmányoknak latin neveit is megismerjék s földrajzi és történeti
ismereteiket felelevenítsék.
b) A görög nyelvet 3 szakosztályba különítve naponként egy
órán tanulták. Weiler és Girberti nyelvtanát használták. Feltűnő
Melanchton grammatikájának a mellőzése. Később maga az árva
ház adott k i egy görög nyelvtant. Egyes görög irók mellett főcél
volt az újszövetségnek eredeti nyelven való olvasása. Mihelyt a
tanulók a görög betűket megismerték, Máté evangéliumát vagy
János apostol három levelét olvasták. A tanító szórói-szóra fordí
tott s az osztály utána mondotta. De az igy nyert szóbőséget
rendszeres nyelvtani ismeretekkel is kiegészítették. A második
osztályban már az egész uj szövetséget olvasták futólagosan. Demosthenes és Plutarchos mellett itt is szerepelnek olvasmányaik
között másodrendű görög irók is.
c) A héber nyelv nem volt ugyan kötelező a paedagogiumbeli nemes ifjúkra nézve, de Francke igen melegen ajánlotta

ezeknek is. Illő — úgymond — hogy a keresztyének sok más
kevésbbé szükséges dolgok mellett ezt is megtanulják és nagy
épülésükre fog szolgálni, ha az ó-szövetséget eredeti nyelven
olvashatják. Hogy a papi pályára készülő ifjaknak tanulniok
kellett e nyelvet, az természetes volt. Ezzel is 3 osztályban eleinte
napi 2, utóbb heti 2 órában foglalkoztak. A módszer ugyan az
volt, mint a görög nyelvnél. A 3-ik osztály a Genesis első négy
fejezetét olvasta, ^a 2-ik osztály Móz s könyveit teljes egészükben,
az első osztály egyéb történeti, költői és prófétai könyveket.
d) A francia nyelvet csupán a paedagogium növendékei
napi 2 órán, a selectát is bele számítva 4 szakosztályban tanul
ták. A német tanitó mellett, k i a nyelvtant adta elő, francia
születésű nyelvmesterük is volt, ki társalgási órákat adott és a
helyes hangsúlyozást ismertette meg a tanulókkal. Nagy túlzás
és a szent tárgyhoz nem illő eljárás volt, hogy német fiuk francia
fordításban is a bibliát olvasták ,és szent történeteket kellett
francia nyelven elmondaniok. Azok a nehézségek, melyeket a
nyelv okozott, unottá és ellenszenvessé tették a szent tárgyat is.
Olvastak Francke által megválogatott francia szerzőket és francia
hírlapokat. A francia levélírásban és szónoklatban is gyakorolták
magukat. Tervbe vette Francke az olasz és angol nyelv tanítását
is, de ezeket kénytelen volt utóbb elejteni.
e) A németre, mint anyanyelvre már nem jutott annyi idő.
mint az idegen nyelvekre. De a többi latin iskolákhoz képest
mégis nagy volt a haladás e téren is. A pietismus kiváló érdeme,
hogy az anyanyelvnek helyet biztosított a középiskolában is. Az
előadás nyelve egy-két felsőbb osztályt kivéve német volt. Heten
ként egy órában német leveleket irtak egy külön könyvecskében
közölt minták szerint és később szabadon a tanító által élőszóval
közölt themáról. A levélírás külső formáira is igen sokat adtak.
A helyesírás szabályait két hetenként egy órán az u. n. orthographicum collegiumban tanulták. S az anyanyelv tanulására szol
gált különösen a német oratoria vagy Stylus germanicus osztálya,
melyet egy féléven át heti egy órában végeztek el. Csak azok
vehettek ebben részt, akik már földrajzot és történelmet tanultak,
mert helyesen mondja Francke, hogy Írásműveket készíteni reális
ismeretek nélkül nem lehet. Ez osztályban német szónoki beszé
dek készítésében gyakorolták magukut. A szónoklattan szabályai
rövid vázlatos és táblázatos könyvecskékbe voltak összefoglalva.
A beszédeket részint az osztályban, részint pedig a félévi nyilvános
•exercitium oratórium alkalmával mondták el. A német költé
szettel is foglalkoztak s a classis selecta latin költeményeket
versben fordított németre. Mind ez mai mérték szerint kevés, de
í l XVII. század végén, a latin nyelv uralkodása korában igen sok
volt a középiskolában.
3. Történeti tárgyak.
a) A földrajz tanítása megelőzte a történetét és mindig

szemléltetve, térképek használatával történt. Iliibner János ham
burgi igazgatónak „Kurze Fragen aus der alten und neuen Geo
graphie" c. 36 kiadást ért kézi könyvét s ugyanannak „Atlas
methodicus" c. 18 térképből álló gyűjteményét használták. Leg
nagyobb gondot fordítottak Palaestina és Németország föld
rajzára s mindig tekintetlel voltak a nyomban következő
történeti oktatásra is. Az oly országokat, melyek kiváló tör
téneti események színhelyei voltak, a földrajzban is részlete
sebben tárgyalták. Az ókori földrajzot történeti sorrend szerint
adták elő s a mennyi történeti anyagot a bibliából ismertek, azt
az illető helyeknél ismételték. Elsőben Egyptomot, azután a
pusztában való vándorlás színhelyét, majd Palaestinát, a 12 törzs
lakóhelyét, a Palaestina körül fekvő országokat, utóbb az apostolok
missiói útjainak színhelyeit, Kis-Ázsia, Görögország, Itália térképeit
ismerték meg. A frigyládát, Jeruzsálemet és a templomot képekkel
szemléltetve ismertették meg tüzetesebben. Németországban a
politikai beosztást, az egyes kerületek kormányzóit s ezek kapcsán
a jelesebb családok genealógiáját is a földrajz kapcsán tanulták
megismerni. A tanító német hírlapból érdekesebb részleteket
felolvasott s az előforduló helyneveket felkerestette a térképen a
tanulókkal. Legfontosabbnak tartotta Francke az egyes országok
földrajzánál a határok, folyamok, országrészek ismeretét s csak
rövidebben vette azok történeti, politikai, egyházi és természeti
viszonyait. Ezzel bizonyos schemát és typicus dispositiókat adott,
melyek ma is megállják helyüket (Schiller H. Gesch. der Paedagogik 206. 1.). A földrajzra fordított idő azonban kevés volt: egy
féléven át naponként egy óra.
b) A történetre ugyanannyi időt szenteltek s így nagyon rövidre
kellett az anyagot összefoglalni, ugy hogy e tárgy sok helyen csak
nevek és számok jegyzékévé zsugorodott össze. Ezt is szemlél
tetve, képek segítségével tanulták s a térkép mindig kezükben
volt, hogy az események színhelyeire nyomban reá mutathassanak.
Buno János lüneburgi tanár „Idea históriáé universalis" c. kézi
könyvét Francke épen a hozzá adott képek kedvéért használta.
E képek 7 ivrétü lapon az emberiség történetét Ádámtól 1670-ig
tüntették fel a kiválóbb személyek, épületek és egyéb emlék
tárgyak rajzai által századok és évtizedek szerint való csoporto
sítással. A zsidó nép történetére, a keresztyénség első századaira
és a legújabb korra fordítottak legtöbb figyelmet. A középiskolai
történettanítás Francke szerint csak általános bevezetés akar
lenni a részletes történelemhez (história specialis), melyet az
egyetemen fog kiki a szükséghez képest bővebben tanulni
4. Mennyiségtan. A számtant itt is gyakorlati példákkal
kezdték, mint a népiskolában. De ezzel nem elégedtek meg.
Mindennek az okát is tudatták. Francke különösen kiemeli a mathesis alaki képző erejét. Ez tanítsa meg — ugy mond — a növen
dékeket a dolgok felett gondolkodni, hogy kellő alap és bizonyítás

nélkül semmit el ne fogadjanak. Ezért használták különösen az
eromaticus és heuristicus módszert. A számtannak az életben
való hasznát is mindig kiemelték. Megismertették a használatban
levő pénznemeket, űr- és sulymértékeket stb. sőt a bibliában
említett régi mértékekkel is számoltak. — Színt igy tanulták
méréstanból is a planimetriát, különösen a trigonometriát és a
stereometriát. S ezt gyakorlatilag is alkalmazták föld méréseknél.
Kézi könyvül Struntzen és Wolff számtanát és Taquet András
„Elementa geometriáé" müvét használták.
5. A selecta classis külön tárgyai!: a bölcsészet, jog és orvos
tudomány. Ez az osztály egy évfolyamból állott, betetőzte a közép
iskolát és közvetlenül vezetett át az egyetemre. Az alsó osztályok
ban elvégzett anyagot ismételték, kiegészítették, különösen a latin
és német ékesszólásra fordítottak nagy gondot. És voltak új tárgyai
is, a fentebbi három. — A bölcsészetet ez osztályban heti 6 órán
hallgatták oly célból, hogy az egyetemen majd e tárgy se legyen
előttük teljesen ismeretlen. Tanulták a bölcsészet törtenetét, logi
kát, psychologiát, a philos. terminológiát és az erkölcstant. Mind
ezt rövid irott compendiumokból. Francke e tárgynál nagy óvatos
ságot ajánlott a tanitóknak. A theologiát féltette a philosophiától,
mely sokszor többet ront, mint épít. A szabadelvű Thomasiusra
és Wolfra gondolt, kik a hallei egyetemen tanítottak. Wolfnak,
mint vallásgunyolónak Francketól bevádoltatva 1723-ban királyi
rendeletre 24 óra alatt és különbeni kötél által való halálbüntetés
terhe alatt kellett a porosz királyság területéről eltávoznia. —
A jogot heti 4—5 órán egy jártasabb joghallgató adta elő. A r ó 
mai institutiókat és a jogtudomány elemeit vették át Hoppius
nyomán. — Az orvostanba előbb a jeles árvaházi orvos Richter,
később pedig valamely más előre haladottabb orvosnövendék
avatta be őket. Az elméleti ismereteket kiegészítette a botanikával
és anatómiával való gyakorlati foglalkozás, melyről alább szólunk\
6. Becreationalis tárgyak, vagyis üdülésre szánt és az iskolai
szabad időben végzett tanulmányok és kézi munkák.
Francke e tárgyakkal mutatta meg, hogy igazán leleményes,
praktikus nevelő, aki mesterileg tud külömböző célokat, a hasz
nosat a kellemessel összekötni. Tudta, hogy napi 7 órai ülés után
az ifjú testének mozgásra, lelkének is üdülésre van szüksége.
Rendszeres tornagyakorlatok még nem voltak, a játékot pedig
túlszigorú erkölcsi felfogásával hiábavalóságnak, a legjobb esetben
is idővesztegetésnek tartotta. Tehát a recreatio vagy relaxatio más
módját találta ki. Az ifjú mozogjon, de e közben is végezzen
valami hasznos munkát. Kiránduláskor botanizáljon, otthon gya
korolja magát valamely hasznos mesterségben, ha máshoz nem
ért, vágjon fát; látogassa a természetrajzi és physikai muzeumot,
ez is élvezet lesz neki; menjen el egyes nagyobb iparosok m ű -

helyeibe, rajzoljon, zenéljen stb. E hasznosan szórakoztató foglal
kozásoknak háromféle u. m. a) természettudományi b) művészi
és c) mechanikus csoportját különböztethetjük meg.
a) Természettudományiak. Ennek az annyira fontos reáltudo
mánynak Francke a rendes iskolai tanórák keretében nem tudott
helyet szoritani; talán épen a miatt nem, mivel a természettudo
mány szemléltetés, kisérletek nélkül mit sem ér, ily módon pedig
azt nem az iskola szűk falai közt, hanem csak a szabadban, vagy
legfeljebb alkalmas múzeumi helyiségekben lehet sikerrel tanitani.
Ő tehát ilyen módját választotta az oktatásnak.
Nyáron egy orvosnövendék a paedagogiummal kapcsolatban
levő botanikus kertbe, a közeli erdőbe, vagy más alkalmas helyre
vezette a tanulókat. Növénygyűjteményt készitettek, melynek egyes
példányait Rehfeld „Hodegus botanikus" müve szerint jelölték
meg német és latin nevekkel.
Volt az iskolákkal kapcsolatban természetrajzi múzeum is
néprajzi és ritkasági gyüjteménynyel kibővitve (naturalia et rariora
in regno animali, vegetabili et minerali). 1700-ben már meglehetős
gazdag és tarka volt a gyűjtemény. Nem csak a porosz király,
hanem külföldi diákok és az Indiában megfordult missionáriusok
is gazdagították. Volt benne egyptomi múmia, indiai babból ké
szített tubákos szelence, perzsa süveg, török körülmetélő kés, hat
hónapos abortus stb. A Halléban megfordult magyar tanulók
szintén gazdagították egy-egy tárgygyal. Igy voltak benne 90. sz.
a. Nyitra megyéből Sook helységből való megkövesült falevelek,
108. sz. a. Besztercebányáról való vörösréz, 139. sz. a. vitriolum
Hungaricum és 151. sz. a. nyers magyar gránátok. (Jegyzékét közli
Richter i . m. 296 s köv. 1.) A természetrajzi szemléletre kézi
könyvből merített elemi ismeretekkel készítették elő a növendé
keket. A növényeknek és ásványoknak gyógyhatását is kiemelték
a tanítók, s az állattan és anatómia kapcsán az egészségtan elemeit
is megismertették.
Télen, mikor botanizálni nem lehetett, szintén egy orvos
növendék különféle állati testeknek, különösen ebeknek felbonco
lásával avatta be tanítványait az anatómiába. Egy teljes emberi
csontváz is állott rendelkezésükre, melynek minden egyes darab
ját megmagyarázták az egészségre vonatkozó tanácsadásokkal. A
kinek kedve volt reá a madarak kitömését is megtanulhatta.
A fiatal emberek tiszte volt ama kor illedelmi szabályai
szerint a pecsenyesültek feldarabolása is, a tranchirozás. A ritterakadémiákban egész művészetté fejlesztették ezt. Még a theologusoknak is meg kellett tanulniok ezt az ügyességet, hogy mint
nevelők erre is taníthassák növendékeiket (Knoke i. m. 52.). Annál
kevésbbé maradhattak el a kortól a paedagogium nemes ifjai. Fából
készült testformákon tanulták meg a metszéseket, majd pedig a
természetben is szeleteltek fel különféle sülteket.

Télen tanulták a kísérleti természettant (Experimentalphysik)
is. A kísérletek bemutatása a mathematicus tanitó tiszte volt,
ki Wolf kézi könyvét használta s a hol csak szükség volt reá
mutatványokkal bizonyította a levegőről, tűzről, világosságról,
színekről, vízről és egyes ásványokról szóló physikai tételeket.
Külön apparátus physico-mechanicus állott a tanító rendelkezésére
s a többféle műszerek közt volt légszivattyú is.
A physikával összekötötték az astronomiát. Kellő bevezetés
és tájékoztatás után különféle modellek segítségével szemléltették
a hold és egyéb égi testek mozgását. Majd a szabadból és utóbb
e célra épült observatoriumból vizsgálták az égboltozatot s külö
nösen, mikor alkalom volt reá, az üstökösöket, a nap- és hold
fogyatkozásokat.
b) Művészeti foglalkozások voltak: a zene, rajz és szépírás.
Az éneken kivül, amelynek tanításánál a népiskolai módszert
követték, a hangszeres zenében, a fuvola, hárfa, gamba játékban is
gyakorolták magukat bejáró zenészek vezetése alatt azok, akiknek
kedvük volt s külön tandíjat fizettek. Minden hétfőn délután
1—2 óra között nyilvános collegium musicum tartatott. — A
rajzolást egyenes vonalakkal kezdték, csak később tanulták a
nehezebb alakokat, pl. az emberi testnek különféle állásokban
való lerajzolását. Rézmetszetü mintákról, modellekről és a ter
mészet után is rajzoltak. Fokozatosan tanulták az árnyékolást,
a távlatot és a színezést. — A szépírást geometriai alakokhoz
viszonyítva tanították, minden vonást a körre és négyszögre
vezettek vissza. Ilyen kimért módon való eljárással elérték azt,
hogy az intézetbeli növendékek irása teljesen hasonlított egymás
hoz. Ez az ismeretes merev, szögletes írásmód még a XIX. század
elején is megvolt az árvaházi iskolákban.
c) Mechanikus foglalkozások. Legszokottabb nemeik voltak
ezeknek: az esztergályozás, papir lemez munkák és üvegköszö
rülés, de a gravirozást és rézmetszést is gyakorolták. Mind e
munkáknál hangsúlyozza Francke, hogy nemcsak a kézügyesség,
hanem cél egyszersmind a testmozgás is. Tehát e foglalkozások
pótolták a testgyakorlatot. — Három műhelyben 30 esztergályozó
pad állt a fiuk rendelkezésére, még a betegszobában is volt ilyen
a lábadozó tanulók szórakoztatására. A városból járt ki egy
esztergályos mester a segédjével s ezek tanították őket, negyed
órát töltve egygyel-egygyel. Nem csak fából, hanem elefántcsontból
és másféle csontokból való tárgyakat is esztergályoztak. Papirlemezekből mértani figurákat, dobozokat, iró eszközöket, útra
való gyógyszertári szekrénykéket, optikai szerekhez való kereteket
készítettek. Az üvegköszörülést és csiszolást is fokozatosan tanul
ták. Kicsinyítő, nagyító, gyújtó és sokszorosító üvegeket, távcsö
veket, sötét kamrákat, tükröket készítettek. Az optikai szerek célszerű
összeállítása végett a fénytan elemeivel is meg kellett ismerkedniök.

Tapasztalatkörük kitágitása végett a tanítók vezetése alatt s
az illető iparosok engedélyével meglátogatták a nagyobb műhe
lyeket és ipar telepeket, hol felvilágosítást nyertek a feldolgozott
anyagnak beszerzési és elárusitási helyeiről stb. A gazdászatból is
a földművelésről, kertészetről, állattenyésztésről, erdészetről, halá
szatról serfőzésről stb. amennyit lehetett gyakorlati és szemléleti
uton sajátítottak el. A látottakat azután a tanítók otthon és séta
közben bővebben is megmagyarázták. A tanítóknak ajánlja Francke
Comenius Orbis pictus képes munkáját, hogy ennek menete szerint
intézzék kérdéseiket s ebből tanulják meg a tárgyak latin neveit.
E recreationalis tárgyak meghonosításában nagy érdeme van
Franckenek, habár ezeknek rendszeres tanításához nem is jutott
el. Utasításait nemcsak a philanthropok, hanem a modern paedagogia is követi. Ezekben látjuk, hogy mily közel hozta ő az
iskolát az élethez, mily szükségesnek találja a reális tárgyakat s
a szemléleti oktatást és mily ügyesen tudta a testgyakorlatot
hasznos munkássággal egyesíteni. Nem mondjuk, hogy a testi
nevelésért eleget tett volna, de minden esetre több gondot fordított
reá, mint a XVI. és XVII. századbeli latin iskolák.
A felsorolt tárgyakkal a latin iskola és különösen a paeda
gogium növendékei reggeli 6 órától esti 7 óráig mindig el voltak
foglalva. De a fárasztó szellemi munka enyhítésére szolgált a napi
négy szabad óra (8 — 9, 11—12, 1-2, 4—5 óráig). Ezekre estek
a recreationalis foglalkozások, melyeket szabadon választhattak
meg. Igaz, hogy igy a középiskolai tanulók majd soha sem voltak
felügyelet és foglalkozás nélkül; igaz, hogy a félévi és nyári
hosszabb szünetek sem voltak meg Francke iskoláiban, mert a
vizsgálat után félnapi szünettel nyomban következett a minden
napi dolog és az uj félév; igaz, hogy Francke még a szülőknek
sem akarta megengedni, hogy gyermekeiket csak néhány napra
is haza vigyék és igy bizonyára kevés szabadságot engedett a
már nagykorúság felé közeledő középiskolai ifjaknak: de azért
midőn ez eljárását mi sem helyeseljük, mégis szigorúnak és
túlzottnak tartjuk Richter és Scherer ítéletét, midőn Francke
eljárását a jezsuiták folytonos őrködésével és gyámkodásával
állítják párhuzamba, és kétségbe vonják, hogy Francke kezei alatt
szabad, önálló egyéniségek és eredeti tehetségek fejlődhettek volna.
Vizsgálat itt is négy volt évenként, mint a népiskolában,
ezek közt kettő nyilvános és ünnepélyes. Ilyenkor az Írásbeli
dolgozatok, a szépírás próbái, rajzok és mechanikus készítmények
a külön specimenekkel közszemlére voltak kitéve. Beszédeket,
disputatiokat és zenegyakorlatokat is tartottak. Az egyetemi taná
rokat és az előkelő városi polgárokat a nagyobb tanulók házról házra járva külön szóbeli üdvözléssel hívták meg. Az intézetet
elhagyó és az egyetemre átlépő selectanusok külön beszéddel
vettek bucsut a vizsgálaton, mely valedictio zenével kezdődött és

végződött. Ezek és ezekhez hasonló szokások még sokáig meg
voltak iskoláinkban s előmozdították a nagy közönségnek a tanügy
iránt való érdeklődését s a családok és az iskola közötti érintkezést.
3. A p i e t i s m u s h a t á s a alatt k e l e t k e z e t t ú j e g y e t e m
és a f ő i s k o l a i l e l k é s z n e v e l é s H a l l é b a n .
Spenernek, Franckenak s általában a pietismusnak a hallei
új egyetem alapításában és gyors felvirágzásában is kiváló szerepe
van. E városban a gymnasium mellett volt már 1680 óta a
nemeseknek egy akadémiája (Ritterakademie), mely itt az egyetem
számára a talajt egyengette. I I I . Frigyes brandenburgi választó
fejedelemnek (1701 óta I . Frigyes néven az első porosz király)
régi terve volt egy új egyetem alapítása, amelynek megvalósí
tásában a békés indulatú Jablonszky református udvari lelkész,
Comenius unokája és Spener, a szintén berlini evangélikus lelkész
tanácsát követte. De hogy a fejedelem terve megvalósult, s hogy
az új egyetem székhelye épen Halle lett, ez legközelebbről
Thomasius Keresztélynek, a Lipcséből Franckeval együtt elűzött
philosophusnak és jogtudósnak az érdeme. Abban pedig, hogy az
új egyetem oly gyorsan hírnevessé és népszerűvé vált s nem csak
Németországra, hanem a külföldre is oly nagy hatást gyakorolt,
különösen Franckenak volt nagy része.
Thomasius a fejedelem engedélyével már az egyetem meg
alapítása előtt elkezdett tanítani a ritterakademiában 1690-ben.
Nem szívesen látták a jövevényt. A város és a német rendek a
költségektől, az ujabb megadóztatástól tartottak, a gymnasium
igazgatója pedig féltékeny volt az új mesterre, ki őt túlszárnyalja.
Meg is kérdezték Thomasiustól: vannak-e készletben, jönnek-e
vele hallgatók, mert itt Halléban ugyan ne reméljen ilyeneket. Az uj
professzort mindez nem ijeszti vissza. Bízott az Istenben, miként
Francke és bátran tette kezét az eke szarvára. Ötven hallgatója
volt már az első évben. A lipcsei Carpzov hiában rágalmazza az
új iskolát, mely az ő szavai szerint nem is Halle, hanem való
ságos Hölle.
Frigyes fejedelem, Spener és Jablonszky szemei ezóta Halle
felé fordultak. Thomasiusban megtalálták emberüket, még csak
társakra volt szükség. Olyan férfiakat kerestek, kik nem barátai
a türelmetlen hitvitáknak, nem eretnekhajhászók és akik nagyobb
hajlandósággal viseltetnek a református király és felsőség iránt,
mint az orthodox, türelmetlen Lipcse, Wittenberg, vagy akár csak
Jena is. Három ily egyetem közelében egy negyediknek alapítása
feleslegesnek is tetszhetett. De a fejedelemnek határozott céljai
voltak. A Hohenzollern család uniói egyházpolitikát folytatott
már akkor is. Nemcsak maga volt református, de alattvalóinak

egy része is; például Halléban is a Pfalzból és Hollandiából ide
települt reformátusok emelték az ipart magas fokra. Nem tűrhette
azért a fejedelem, hogy evangélikus alattvalói körében oly papok
működjenek, kik a három orthodox egyetemről kikerülve a fele
kezeti türelmetlenséget szítják a reformátusok ellen s ez által a
keletkező félben levő Poroszország erejét gyengítik. Ágostai hit
vallású evangélikus egyetemet akart ő is, de békés szelleműt,
türelmeset, mely szívelni tudja a református uralkodó házat és a
ref. polgárokat. A hallei egyetem alapításában tehát nagy szerepet
játszott a fejedelem részéről az egyházpolitikai érdek is.
Ilyen békés szellemű férfiúnak ismerte az udvar Spener és
Francket és ennek volt erfurti tiszttársát Breithauptot. Igy ezeket
hívták meg Thomasius mellé már 1692-ben, tehát szintén még az
egyetem megalapítása előtt. Francke a keleti nyelveket adta elő,
Breithaupt a theologiát. 1694-ben volt aztán az új egyetem ünne pélyes megnyitása, amikor a korán elhalt Baier Vilmos theol.
tanár volt a prorector (a rectori tisztet maga a trónörökös töltötte
be) és már Cellarius Kristóf, a jeles nyelvész, földrajz- és tör
ténetíró, a seminarium selectum későbbi alapítója is hivatalban
volt. A theol. szakra Baier helyébe 1695. Anton jött. 1707-ig csak
is ezek hárman: Francke, Breithaupt és Anton képviselték a theo
logiát. 1709-ben jött hozzájuk Lange és Michaelis és 1716.
Herrnschmidt.
Az orvosi szak kitűnősége volt dr. Hoffmann és Stahl. A
jogi és philosophiai szakon Thomasiusnak jutott a vezérszerep,
a ki szabad szellemével és gazdag irodalmi munkásságával már
a század elején is a német felvilágosodásnak képviselője volt.
Ő honosította meg Halléban azt a szabad szellemet, mely eddig a többi
német egyetemen ismeretlen volt; ugy hogy az ő hallei műkö
dése új korszakot nyit meg az egyetemek történetében. Halléban
szabadult fel a tudós, a tudományt fékező külső hatalmak alul.
Thomasiusnak meggyőződése volt, hogy csak a korlátlan szabadság
adja meg a szellemnek igaz életét, e nélkül holt. Szerinte nem
csak a jog, hanem általában a tudomány is az ész alapjára
helyezendő. Az ember akarata, cselekvése a társadalomban em
beri tekintélynek alárendelt, de az észnek ura csak egy: az Isten.
Reformátor volt Thomasius annyiban is, hogy már 1687 óta, először
Lipcsében, azután Halléban német nyelven tartotta felolvasásait,
amit a régi maradi rendszer barátai, kik a tudományt a latin
nyelvvel összekötöttnek hitték, szintén csak hátborzongással hall
hattak. Mert e részben is az volt Thomasius elve, hogy necsak a
szabad személyiség műve legyen a tudomány, hanem egyszersmind
a nemzet kincse is s ezzé csak úgy lehet, ha anyanyelven műveljük
és hirdetjük (Schneller, Paed, dolgozatok I . 146. és 310. 1.).
Thomasius nyomdokaiba lépett azután Wolf, a tudományos semi-

nariumok kezdeményezője, ki szintén Francke mellett Halléban
működött 1707—1723.
íme a pietismus és a felvilágosodás képviselői ugyanazon
egyetemen működnek s együtt vetik meg az egyetemek életében
egy újabb és szabadabb korszaknak alapját. Lehetett-e ily látszólag
különböző szellemű férfiak között békesség és egyöntetű eljárás?
Volt az ifjú hallei egyetem oszlopemberei között elég talál
kozási pont is. Francke és Thomasius, a pietismus és a felvilágo
sodás, mindegyik a szabad egyéniség elvét vallotta, az egyik a
vallás és theologia, a másik a világi tudományok terén. Hite,
vallása volt mindegyiknek. Thomasius is hitt Istenben, bizodalma
oly erős, hogy Francke hitéhez hasonlítható, bár megengedjük,
hogy Thomasius hite nem nyugodott oly positiv keresztyén alapon,
mint Speneré és Franckeé. Mind ketten a megcsontosodott orthodoxismus és pedanteria ellen küzdöttek. Thomasius egymaga nem
lett volna képes a protestáns scholastica theologiát megtörni. A
régi vallásos irány felett csak ujabb és nagyobb vallásos erővel
lehetett diadalt aratni. Francke a gyakorlati keresztyénség alko
tásaival bizonyítá be, hogy az ő theologiája jobb, mint a régi.
Végül mind a két tudós az élet számára nevelt. Thomasius a
tudományt, Francke a vallást hozta az élettel szorosabb kap
csolatba.
Igy törekvéseik több pontban találkoztak, sok tekintetben
eltérő és ellentétes jellemvonásaik pedig kiegészitették egymást.
Nem módjuk, hogy sokszor komolyabb nézeteltérés sőt össze
ütközés nem lett volna a két erélyes férfiú között. Így pl. a
heveskedő Thomasius 1702-ben élesen kifakad a reformáló tanítók,
a javító intézetek és árvaházak ellen s azt a meggondolatlan
nyilatkozatot teszi, hogy egy fegyház több hasznára van az ország
nak, mint ezer ispotály és árvaház. De kibékültek újra és köl
csönös jó hatással voltak egymásra. Spener és Francke a szabad
szájú, merész röptű Thomasiust mérsékletre bírta. Ez utóbbi pl.
Spener intésének a hatása alatt 1695. nyilvánosan kifejezte afeletti
bűnbánatát, hogy szatirikus irataiban, oly éles hangon írt és
javulást ígért. Még 1699-ben is azt mondja, hogy Spenernek érette
való imádkozása becsesebb neki, mint hatalmas fejedelmek aján
déka és kitüntető elismerése. (Tholuck, Thomasius, Herzog R. E.
XV. 618. 1.) Wolffal, mint fentebb láttuk, már végzetesebb Össze
ütközése volt Franckenak. „Fromm und frei!" lett a hallei egyetem
soha meg nem tagadott jelszava és már az alapítók e szellemben
végezték munkájukat.
Francke az egész egyetemre már csak az által is nagy be
folyást gyakorolt, hogy hallgatóinak jó részét ő nevelte különféle
tanintézeteiben; de mint a porosz király kedves embere az egye
temi tanácsban is nagy befolyással bírt. Igy bár szélesebb körű

hatását is méltán feltételezhetjük, de az általa képviselt pietismusnak, mint vallásos iránynak gyümölcsei legszembetűnőbben
mégis a theologiai szakon, a lelkésznevelésben mutatkoztak.
A theol. tanulmány reformja már benne van a pietismus
alapvető programmjában, Spener kegyes óhajtásaiban. Az 5-ik
javaslat épen erre vonatkozik. Az ő eszméit teljes épségükben
átvette és jó részben meg is valósította Francke. Mind a két mes
ternek reformja e 3 feladatot tűzi ki az egyetem elé: a theol.
ifjúságnak 1. vallás-erkölcsi nevelése, 2. tudományos kiképzése
és 3. a lelkészi pályára gyakorlati uton való előkészitése.
a) A t h e o l . h a l l g a t ó k

vallás-erkölcsi

nevelése.

Spener is, Francke is ezt a feladatot teszi első helyre. E
téren érezték a reformnak legégetőbb szükségét. A XVII. századbeli
egyetemi hallgatók élete, amint azt Tholuck részletesen is meg
rajzolta (Das akad. Leben im XVII. Jahrhundert, 2 köt. 1853.),
visszataszító képet tár elénk. Az egyetemi polgár ideáljaitól a
művelt emberé állott legtávolabb. És e részben a theologusok sem
voltak kivételek. Verekedésben, korhelykedésben nem akartak a
jogászok mögött elmaradni.
Spener és Francke, mint kegyes atyák, fájó szívvel panasz
kodnak tékozló fiaiknak az Isten szolgáihoz épen nem illő garázda
magaviselete miatt és a szeretet hangján kérve kérik, majd szigorú,
dorgáló szavakkal intik őket megtérésre. Spener, Meyífart szavaira
hivatkozva, fakad ki az összes fakultások tanulói között elhatal
masodott s a keresztyénhez épen nem illő akadémiai élet ellen.
Sürgeti a gyökeres javítást s azt óhajtja, hogy az ifjaknak már
külső magaviseletén is meglássék, hogy az akadémiák az egyháznak
veteményes kertjei és igaz műhelyei a Szentléleknek, nem pedig
az elvilágiasodás, hiúság, kapzsiság, iszákosság és versengés ördö
gének tanyái (Pia desid. 127.1). De impedimentis studii theologici
c. művében is egyik fő akadálynak mondja a theol. ifjak profanus
életmódját. „Hiába való — úgymond — azok munkája, akik az
egyetemen bűnös életet élnek, az ivásnak, kéjelgésnek és a sokféle
világi hiúságnak szolgái, kik gyalázó szavakkal hívják k i egymást,
párbajoznak és éjjeli kóborlásokkal és kiabálásokkal hódolnak a
sötétség fejedelmének". (I. h. 227. 1.)
Még részletesebb és kirívóbb rajzát adja a főiskolai hallgatók
életének Francke. „Akit a legderekabb bursnak tartanak, az szokott
a legrosszabb keresztyén lenni. A studiosus nem akar t'ppouog, a
fegyelemnek, törvénynek és jó rendnek engedelmeskedő lenni,
hanem tívoiinc, vagyis minden fék és korlát nélkül való, persona
legibus omnibus soluta. Nem katona és mégis vívni tanul, nem
courtisan (udvaronc) és mégis táncolni tanul; vakon tör az egész
sége ellen és medicináé studiosusnak mondja magát, minden isteni

és emberi törvényt lábbal tapod és legum studiosus a neve;
Isten igéjére van legkevesebb gondja és az ilyen theologiae
studiosus, a vocabulumokat és terminusokat tanulja és büszkén
philosophiae studiosusnak nevezi magát". (Oeffent. Zeugniss vom
Dienste Gottes. Halle, 1703. 198. 1.)
Az universitások hivatásuk szerint officináé spiritus sancti
volnának — Spenernek is kedvelt kifejezése — de idővel universitas omnium malorum et peccatorum lett belőlük. „Ein Stall voll
böser Buben", mondja Francke, „ahol birkózás, párbajozás, vere
kedés, evés, ivás, szemérmetlen dalok éneklése, kártyázás, mérték
telen dohányzás, éjjeli csatangolások és más ily kicsapongások
vannak napirenden. És a theol. hallgatók épen nem kivételek e
részben, sőt mindenkor ők voltak az elsők, akiket tanári gyűlés
elé idéztek, relegáltak és egyébként büntettek. Az ilyenekből, ilyen
élet után lettek lelkészek, pásztorok. Lehetett-e az ilyen más,
mint kígyó fajzat?" (Lectiones paraeneticae I . 162.).
Ez elfajult, bűnös állapotokkal szemben nagy nyomatékkal
mutat reá a nevelés, és különösen a papnevelés céljára, mely nem
más, mint „az Isten országa, vagy az igaz keresztyénség, vagy a
Jézusban megvalósult igazság, /.aücág ioxiv alr/dsta tv xio 'fyoov".
Eph. 4, gl- (Idea stud. theol. Anhang. 28. 1.). És részletesebben is
kifejti, hogy miben áll az Isten országa, vagy az igaz keresz
tyénség. Nem másban, mint hogy a studiosus theologiae az Úr
Jézust Üdvözítőjének és Urának ismerje, hozzá őszinte szívvel
ragaszkodjék, az ő szenvedésében, halálában és feltámadásában
keressen örök megváltást, bűnbocsánatot, igazságot, életet és
üdvösséget és ezért ő vele a hit által mindig szilárdabban egye
süljön, üdvözítő igéjében megmaradjon s eképen hű tanítvá
nya legyen, benne és általa éljen és így őt hű szeretettel és
szívbeli engedelmességgel kövesse és úgy éljen, miként Jézus élt
és békével szenvedje el, amit Isten reá mért úgy, amint Krisztus
példát mutatott. (Idea stud. theol. 5. 1.)
E nevelési célt a hallei theologiai fakultás mindenek felett
a vallás-erkölcsi nevelés által s itt is a következő eszközök és
intézmények által igyekezett megvalósítani.
a) Már a nyilvános theol. előadásoknál és pedig az összes
tárgyaknál az előadó tanárok a lehető legsűrűbben utaltak a
gyakorlati, vallás-erkölcsi célra. Krisztust, amaz egyetlen funda
mentumot prédikálták minden órán s azon voltak, hogy a hall
gatóság ezen az alapon épüljön, növekedjék és erősödjék. Nagy
hasznotokra lesz, — mondja Francke — hogy a theologiai elő
adásokon, úgy a dogmatikai, exegetikai, polemikai és homiletikai,
mint minden egyéb órákon mindig erre az alapra történik hivat
kozás és erre vezetünk vissza mindent, aminthogy nem is illenék
másképen. Ha t i is hasonló módon az órákra való készületkor,
ismétléskor és a tárgy felett való elmélkedéstekben ugyanazt a
célt állítjátok magatok elé és arra vonatkoztattok mindent: akkor
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annál erőteljesebbek és izletesebbek lesznek minden leckéitek és
nem hatástalan és gyümölcstelen tudományt fogtok belőle szerezni,
hanem az igazságnak élő ismeretét". (Idea st. th. Anhang 33. 1.)
b) Collegia paraenetica. Ezeket Francke tartotta hetenként
egyszer csütörtökön d. e. 10 órakor, amikor semmiféle, sem nyil
vános, sem magános előadás nem volt a theol. szakon. Hivat
kozik Meuschen János hágai lelkészre, ki „De reformatione Academiarum" müvében a paraenesisek hiányát fájlalja és ilyenek
tartását sürgeti. Francke ez intő és buzditó beszédeket nagy
kedvvel tartotta és sokat várt tőlük. Utolsó előadása is kevéssel
halála előtt ilyen paraeneticum volt. Szerinte az akaratnak a
felbuzditásra még nagyobb szüksége van, mint az értelemnek a
tanításra, mert az akaraterő hamarabb meglankad, mint az emlé
kező tehetség. E szabad és jobbára rögtönzött előadások célja
volt a theol. ifjúságot hivatásukhoz méltó életre serkenteni. Itt
tette szóvá Francke nevek említése nélkül az egyetemi hallgatók
közt előforduló bajokat, rossz szokásokat, vétkeket és kihágásokat.
Ilyenkor szólt a theol. tanulmány akadályairól, megkönnyítő segéd
eszközeiről, módszertani kérdésekről stb. Mint atya beszélt fiaihoz
a legnagyobb közvetlenséggel. Ilyen rögtönzött előadásait hallgatói
lejegyezték s e jegyzeteknek köszönik létrejöttüket a Lectiones
paraeneticae. (Halle 1726—36. 7. kötet.)
c) Collegia ascetica. Ezeket vasárnaponként a délutáni isten
tisztelet végeztével tartották. Valamely bibliai helynek megmagya
rázták a szószerinti értelmét, azután a hallgatókat lelkiismeretes
önvizsgálatra ismételten is felhiva, a hallott igéket az igaz keresztyén
életre s különösen a theologusoknak egyetemi s későbbi papi
állapotára alkalmazták. E célból leginkább a pásztorleveleket
olvasták. (Ide a st. th. Anhang 40. 1.)
d) A tanárokkal való személyes érintkezés. Ez kétféle módon
történt. Hetenként kétszer, hétfőn és kedden d. u. 2—4 óráig a
dékán lakásán összegyülekezett az egész theol. tanári kar s ilyenkor
a hallgatók szabadon fordulhattak vezetőikhez, hogy akár a tanul
mányra, akár erkölcsi életükre vagy netáni aggályaikra és két
ségeikre nézve tanácsot és felvilágositást kérjenek. De melegen
ajánlotta a fakultás, hogy a hallgató anyagi viszonyait is tárja
fel ilyenkor, mert ezekre nézve is szükségük van a jó tanácsra,
segitségre. A tanárok szabad asztalhoz, nevelői álláshoz juttat
hatják őket; vagy ha egyebet nem tehetnének is, ajánlanak jó
lakótársat, akinek megválasztásánál könnyen követnek el hibát és
sokat árthatnak maguknak.
Az érintkezés másik neme volt az egyes tanárok lakásán
való látogatás és magános beszélgetés. Ezt a tanárok nemcsak
megengedik, de el is várják. Ez a „facilis accessus ad praeceptores" nagy hasznára van a theol. stúdiumnak — mondja Francke
és kivánja, hogy a hallgató ilyenkor őszintén és leplezetlenül
tárja fel lelki állapotát. Majd a tanár maga is megkérdi, hogy

mily lelki haszonnal hallgatják Isten igéjét és miként használják
fel az épülésükre szolgáló egyéb alkalmakat; de a hallgató is
teljes bizalommal legyen tanára, miként atyja iránt. Francke,
mint aféle praktikus ember, részletes tanácsokat ad itt is. Kér
dezzék meg — úgymond — a tanárt, hogy mikor mehetnek hozzá
legalkalmasabb időben; felettébb hosszú és üres beszélgetéssel ne
legyenek terhére, idejét el ne rabolják, hogy másokat is fogad
hasson; ha több kérdésük van, vessék papirra, hogy röviden és
szabatosan adhassák elő; a vett intéseket és tanácsokat jegyezzék
meg jól és tartsák meg; óvakodjanak az olyan sokszor előforduló
visszaélésektől, hogy lelki tanácskérés ürügye alatt tulaj donképen
pénzbeli adományt akarnak hazugsággal bemondott hiányaiknak
fedezésére kicsikarni s e jótéteményt olyanok elől ragadozzák el,
akik arra valóban rá szorulnának. (Idea st. th. Anhang, 6—24.1.)
e) Az egyetemi ifjúság számára tartott istentiszteletek. Nagy
jótéteménynek mondja Francke a theologusokra nézve, hogy
minden vasárnapon és más ünnepen saját tanáraik predikálását
hallgathatják. A tanárok ismerik hallgatóikat és ezek állapotához
és lelki szükségleteihez alkalmazzák beszédeiket. A hallgatók azért
annál több hasznot és lelki épülést meríthetnek belőle (Idea st.
th. Anhang. 33. 1.).
f) Az exercitationes biblicae. Ilyenek tartását a theol. fakultás
rendelte el és külön szabályzatot adott ki e tárgyban: Methodus
exercitationum biblicarum, quae consilio et auctoritate ordinis
theologici in academia Halensi inter theologiae studiosos institutae
et instituendae sunt 1707. A theol. hallgatók magok tartották
ezeket a magok körében, de az igazgató felügyelete alatt. Heten
ként egy órára összegyülekeztek az exegesisben és dogmatikában
már jártas hallgatók s valamelyik bibliai könyvet tárgyalták oly
formán, hogy kiki sorjában elmondta a már otthon előkészület
közben támadt gondolatait. S az ily elmélkedéseket énekkel
kezdték és végezték. A Spener-féle collegia pietatis és a lipcsei
collegia philobiblica, ecclesiolae in ecclesia voltak ezek az egyetem
falai között. Francke a kezdő theologusokat is elküldte ez órákra
hallgatókúl, hogy idősb társaiknak szorgalma és a szentírás iránt
való szeretete reájuk is buzdítólag és épitőleg hasson. (Idea, Anh.
78. 1.)
g) Közös imaórák. Ázt is jó és dicséretes szokásnak mondja
Francke, hogy az egyetemi hallgatók, különösen az egy országból
valók, hetenként egy kitűzött órában Összejönnek közös imád
kozásra, amikor legelőbb is saját lelkük állapotát tárják fel Isten
előtt, azután az egész keresztyénségért, a hazáért, az egyetemért,
főként pedig tanulótársaikért imádkoznak s Isten segedelmét kérik
tanulmányaikhoz, hogy majdan hasznos szolgálatot tehessenek
egyházuknak és hazájuknak. Ez órákat is a tanárok tanácsára
tartották s akik állandóan résztvettek bennük, azoknál jó gyümöl
cseit tapasztalták. (U. o. 79. 1.)

h) Az énekórák. Francke megjegyzi, hogy ez órák csak úgy
esetlegesen kapták nevüket, mely nem fejezi ki a dolog lényegét.
Inkább vallásos összejöveteleknek (Erbauungsstunden) volnának
mondhatók. Nem az éneklés volt itt a fődolog, hanem szintén az
írásolvasás és magyarázat, melyet a szöveghez illő énekkel kezdtek
és végeztek. Ezeket az egyetem falain kivül az árvaház auditó
riumában tartották hetenként kétszer, szerdán és szombaton.
Nyilvánosak voltak, a városi közönség is részt vehetett bennük.
Francke ajánlja, hogy a theologusok ez alkalmat is használják
fel és pedig necsak az exegesis kedvéért jöjjenek el, hanem kell
egyszersmind, hogy a hallott igéket magukra is alkalmazzák s
általuk is előbbre haladjanak a megszentelődésben. íme ujabb
ecclesiola az egyetemen kívül, de szintén a theol. hallgatók épü
lésére szánva (U. o. 44. 1.).
i) A közös asztal az árvaházban. Ez a jótétemény is nem
csekély jelentőségű eszköz volt a theol. ifjúság vallás-erkölcsi
nevelésére. Itt tanulta megismerni az ifjú az egyházat és iskolát,
mint igazi alma matert, aki fiainak nemcsak szellemi, hanem testi
szükségleteiről is gondoskodik. Ez költötte fel és emelte nagyra
az ifjak szivében a hála érzelmét. Az árvaháznak ez az ápoló és
tápláló dajka szerepe oly szoros kötelékkel fűzte a theologusokat
Hallehoz, mely a sírig sem bomlott fel. Az árvaház legbuzgóbb
hivei, barátai és jóltevői azok sorából kerültek ki, akik korábban
maguk is élvezték annak jótéteményeit.
De nevelő hatással volt az a szigorú rend és fegyelem is,
mely e közös étkezésnél uralkodott. Mint Francke intézeteiben
mindent, úgy ezt is külön törvények szabályozták. (Ordnung, so
unter denen studiosis, die in dem Waisenhause der freien Kost
geniessen, zu beobachten ist. Halle 1699. Ezek közt 14. §.: Leges
der Tischgenossen.) Az együtt étkezők egyike sorrend szerint
elmondta a szokott asztali imádságot s ebéd alatt egy egész vagy
fél fejezetet olvasott fel a bibliából. A többi convictorok pedig
g y g y bibliai verset azután megfelelő alkalmazással ismételtek.
Ez alkalmazásoknál tiltva volt a tanulótársakra való kihivó célzás.
Nem volt szabad evésközben beszélgetni sem. Étkezés után ismét
imádkoztak, énekeltek, este még külön esti imádságot is mondtak.
A későn jövőket, vagy a záróének és ima előtt eltávozókat pénz
büntetéssel, vagy pedig másnapi ebédtől való eltiltással büntették.
Minden pénteken az ebéd előtt egy órával az összes convictorok
összegyülekeztek egy külön teremben és azután közösen imád
koztak a felsőségért és más jóltevőkért, a városért, egyetemért,
mindenféle nevelő és szegényápoló intézetért. Minden asztalnak
külön inspectora s az összes asztaloknak egy közös főinspectora
is volt, kik a rendre ügyeltek, a tanulók magaviseletéről naplót
is vezettek s az egyes convictorokat magukhoz hívták, hogy
tanulási előmenetelük és erkölcsi életük felől kikérdezzék. Francke
mint igazgató negyedévenként részletes kimutatást várt az inspece
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tortól, melyben a tanulók hazája, kora, belépési ideje, tanulási
előmenetele és erkölcsi magaviselete volt feltüntetve.
A theol. hallgatók legnagyobb része, az u. n. rendes asztalok
vendégei, mint a praeceptorum seminarium tagjai s mint árva
házi tanitók úgyis közvetlen érintkezésben állottak Franckeval a
tanórákon és tanítói konferenciákon. Ezekre tehát közvetlenül
lehetett felügyelni. Többen a tanitó theologusok közül az árva
házban nyertek szállást is, de általános bennlakásuk még nem
volt a theol. hallgatóknak.
Mind eme felsorolt intézményeket és nevelési eszközöket
áttekintve, dicséretes volt a hallei egyetemnek a theologus ifjakról,
azoknak úgy testi, mint lelki javáról való atyai gondoskodása. A
tanárok nemcsak tanítottak, de igazán neveltek. S igazat adunk
Franckenak abban, hogy az ifjú embernek még a főiskolában is
szüksége van a valláserkölcsi nevelésre. De kimondjuk azt a vé
leményünket is, hogy mint a nép- és középiskolákban, úgy itt is
felette sok volt az áhitatossági gyakorlat. Ennyire nem lehet a
fiatal embert a menyország számára lefoglalni. A szerzetes életre
emlékeztető szüntelen való imádkozás és kegyes elmélkedés ellen
tiltakozik az ifjú természete. Hiszen mindenek a mieink és Istennek
minden teremtett állatja jó. Az ifjú lélek az egész világot ismerni,
az élet ártatlan örömeit élvezni is akarja. S ehhez joga van. A
fejlődő ifjú ember, a főiskolai hallgató továbbá szabadságot akar
s fokozatosan törekszik lerázni ama békókat, melyeket reá a ne
velés rakott. Francke és a pietismus e részben félreismerték az
ifjú embert. Az a folytonos felügyelet, majdnem kémkedés, a
naplóba elkönyvelt örökös birálat sérti az ifjúnak önérzetét és
vagy tettetett alázatosságra, képmutatásra, vagy pedig dacos ellen
állásra készteti. Fordultak is elő példák a hallei egyetemen mind
a két irányban. Ezt a túlságba való átcsapást Franckenál csak
az eredendő bűnről és az emberi természet teljes romlottságáról
való alapfelfogása és az a tapasztalat teheti érthetővé, hogy az
akadémiai élet, mint fentebb láttuk, csakugyan felette szilaj,
elvadult volt s így erősebb eszközökre volt szükség. Mély volt a
seb, mély vágást kellett tennie az orvosnak is.
b) A theol. t u d o m á n y o s k é p z é s , az Í r á s m a g y a r á z a t i ,
t ö r t é n e t i é s r e n d s z e r e s t h e o l o g i a a h a l l e i egye
temen.
A theol. főiskolák ifjúságának nemcsak erkölcsi élete esett
sokszoros kifogás alá, hanem a tudományos képzettsége is. Az
egyetemre való előkészület a középiskolákban nagyon felületes és
hiányos volt. Francke szomorú színben tünteti fel a theol. hall
gatók értelmi szinvonalat is.
Ő mondja, hogy kevés theologus képes egy német levelet
helyes orthographiával megírni. Majd minden sorban ejtenek

helyesírási hibát. Még a pályavégzett lelkészek kézirataiban is,
mikor ezeket kinyomatás végett beküldték, annyi volt a helyes
írási hiba, hogy valamely hozzáértővel újra kellett azt leíratni.
Különösen a rokonhangzású szavakat irták igen hibásan, amilyenek:
er war, die Waar, es ist wahr. Ennek oka az, hogy minden időt
a latinra pazarolnak és a németet elhanyagolják. Olvasható, jó
kézírásuk sincsen, annál kevésbbé szépírásuk, pedig mint leendő
tanítóknak erre is nagy szükségük volna. Járatlanok a számtanban,
a görög és héber nyelvben, sőt — amire legtöbb időt vesztegetnek
— a latinban is. A hallei egyet, hallgatókat rossz latinságuk miatt
ignorantes csúfnévvel illetik, — mondja Francke. Holott más
iskolákban sem tudnak többet s az egyetemnek nem lehet fel
adata, hogy nyelvtant tanítson. De Francke mégis gondoskodott
arról is, hogy a középiskolák mulasztásait lehetőleg pótolhassák.
Az árvaházi inspectorok külön órákat tartottak az egyetemi hall
gatók számára, melyeken ezek az Írásban, számolásban, a latin,
görög és héber nyelv elemeiben nyertek oktatást.
A theol. tanulmány hiányairól részletesen szól már Spener
is fentebbi müvében (De impedimentis stud. theol.). Ugyanitt
elmondja az egyes theol. tantárgyakra vonatkozó véleményét is,
melyet Francke „Idea studiosi theologiae" müvében teljes hűséggel
tett a magáévá.
Spener különbséget tesz a theol. hallgatók s ezek szerint a
theol. tantárgyak között is. Nevezetesen három osztályát külön
bözteti meg a theologus ifjaknak. Némelyeknek kiváló szellemi
tehetségeik vannak és módjukban áll, hogy hosszabb időt
töltsenek az egyetemen; ezeknek meglehet az a reményük is, hogy
szélesebb körű tudományosságot követelő állásokra fognak eljutni.
Mások középszerű tehetségűek, kevesebb ismerettel jönnek az
egyetemre és kevesebb ilőt töltenek ott (Spener 4—5 évet is
kevesebb időnek mond) és szerényebb állásban fognak szolgálni.
Végre a harmadik osztályba sorozhatok azok, akik szellemi és
anyagi tehetségben egyiránt szegények, egyetemi pályájukat rövid
idő alatt futják meg és egész életükben a tanulatlan nép között
fognak működni. Mivel ily nagy különbség van a theol. hallgatók
közt — úgymond Spener — azért mindegyik annyi tudományt
sajátítson el, amennyire épen szüksége van. A gyakorlati cél
határozza meg a tanulmányozás fokát s a tananyag mennyiségét.
A nélkülözhetetlenül szükségeseket elébe kell helyezni a csupán
némelyekre nézve hasznosaknak. Hasonló elv ahoz, amilyent a
Ratio educationis elvei közt is találunk. Ezt az osztályozást azonban
épen nem helyeselhetjük. Francke sem tett ilyen megkülönböz
tetést. Spener itt a lelkésznevelés célját nagyon is utilitaristikusan
fogja fel s oly áldozatot hoz a tudomány rovására, amit a theol.
tanulmányi rendszer egysége és a lelkésznevelés eszménye meg
nem engedhet. Igy alkudozni a létező viszonyokkal nem szabad.
A hallgatók e 3 osztályát tartja szem előtt mindig,

midőn egyes tantárgyak szükséges vagy mellőzhető volta felett
határoz.
Szerinte a theologiának két segédtudománya van: a philosophia
és philologia. A bölcsészeiről szólva megemlíti Spener, hogy mennyi
eretnekségnek volt ez már a szülő oka. Egyes egyházi atyák a
bölcsészettel foglalkozva oly müveket hagytak hátra, melyekből
mint tojásokból azután mások veszedelmes tévedéseket költöttek
ki. Azért nem egészen alaptalanul nevezték a philosophusokat
minden eretnekség pátriárkáinak. Ő e tévedések miatt nem vádolja
a bölcsészetet, mely magában véve jó ajándéka Istennek. A forrás
magában véve tiszta és jó, habár sok belőle kifolyó patak tisz
tátalan és mérges is. Azért a theol. ifjakat a tiszta forrásokhoz
kell vezetni. Ne esküdjünk egy bölcsészeti iskolára sem, pártot
és szektát alakítva, hanem legyünk eklektikusok. Válasszuk mind
egyik rendszerből a jót. Ez az eklektikus módszer ajánlható taní
tóknak és hallgatóknak egyaránt.
Spener nem veti meg a bölcsészetet, sőt elismeri, hogy dí
szére és segítségére van a theologiának, de nem becsüli túl és
kellő értékére akarja alászállítani. Arra a kérdésre, hogy minden
theologusnak szüksége van-e reá, a fentebbi osztályozást szem
előtt tartva tagadólag felel. Mivel — úgymond — a bölcsészet
csak segédtudomány, azért a 3-ik osztálybelieknek nincs is arra
szükségük, a 2-ik osztályuaknak csak a theologiai rendes tárgyakhoz
való helyes arányban; de az 1-ső osztálybeliek már behatóan
foglalkozzanak a bölcsészettel is, mert ha nagyobb épületet épí
tünk, állványokat is nagyobbszerüeket keli emelnünk (De imp.
192—203).
Francke is arra emlékeztet, hogy a theologusoknak Krisztus
legyen a bölcsesége és úgy ne járjanak, mint a pogányok, akik
midőn bölcseknek tárták magukat, épen akkor EptwQav&yaov és
[.uoQOL valának. De egyébként elismeri, hogy a philosophiának,
különösen a bölcsészeti erkölcstannak sokféle haszna van s ezért
a tanárok fogják a hallgatókat utasítani, hogy céljukhoz és körül
ményeikhez képest mennyit hallgassanak a bölcsészeti előadásokból.
A phil. tananyagot egyik pietista paedagogus sem jelöli meg. És
óvatosságuk, midőn Halléban Thomasius és Wolf adtak elő, ment
ségre találhat.
A theologia másik segédtudománya Spener szerint & philo
logia. E szó alá foglalja nemcsak a nyelveket,, hanem a történet
tudományt is, úgy az egyházit, mint a világit. A 3-ik osztályba
sorozott theologusoknak még a történelmet is elengedné, de a
görög és héber nyelv ismeretét feltétlen megkivánja mindegyiktől,
hogy a szentírást eredeti nyelvén olvashassák. (I. m. 203. L)
Francke is azt mondja, hogy e két nyelv a studia propaedeutica
közt legszükségesebb s ha a hallgatók kellő készültséget nem
hoztak magukkal, akkor az egyetemen is folytassák nyelvtani
tanulmányaikat. A theologus tartsa kötelező törvénynek, hogy a

görög és héber szövegben teljesen jártas legyen, hogy megérde
melje a textualis theologus nevet, amint ezt Luther és Franz
(wittenbergi tanár f 1628) megkivánja, (Lectiones paraeneticae
150 és 156. 1.). Ajánlja továbbá, hogy e nyelvek mellett az
archaeologiai előadásokat (antiquitates sacrae) is hallgassák.
E két segédtudomány mellett Spener a rendes theologiai
tárgyakat következőképen csoportosítja: 1. theologia katechetika,
2. thetica (vagyis dogmatika), 3. polemica, 4. exegetica, 5. ethica
(beleértve ascetica és casuistica), 6. historica és 7. homiletica.
Sajátszerű felosztás és sorrend minden esetre. Első helyen áll a
katechetika és a dogmatika megelőzi az exegesist és történeti
theologiát. Nem a tárgyak természetes sorrendjét és összefüggését
tartotta szem előtt, hanem ismét a gyakorlati szükséget és a
szokott hagyományos eljárás is hatással van még reá. Mind a
tárgyak hasznosak és jók — úgymond — de nem minden theo
logus tanulhatja valamennyit, azért a fontosakat kell első helyre
tenni; ezeket a kevésbbé szükségesek miatt mellőzni nagy hiba
volna.
Francke még szintén nem ismeri a theologiának négy cso
portra való (írásmagyarázati, történeti, rendszeres és gyakorlati)
mai beosztását. Nem is közöl rendszeres tantervet, hanem az
egyes hallgatókat a tanárok heti összejövetele elé utasítja, hol
kiki képzettségéhez mért utasítást nyer, ezt kell írásba foglalnia
és híven követnie. Itt a főiskolában is vallja Comeniusnak azt az
elvét, hogy a tanításnak a hossza mindig nagyobb legyen, mint a
szélessége, vagyis egy időben ne hallgasson a theologus több, mint
legfeljebb 3 tárgyat. Spenert követve ő is első helyen ajánlja a
katechetikát s csak azután szól az exegesisről és dogmatikáról.
Ajánlja, hogy a theticum collegiummal együtt mindjárt a katechetikai órákat is hallgassák. A katechetikának, e gyakorlati
tárgynak nagyrabecsülése és a theol. tanulmány elejére való
helyezése az akkori vallásos paedagogiai szükségből érthető.
A XVII. századnak legnépszerűbb tárgya volt a dogmatika,
akkori nevén thetica, mely a polemikával kibővítve majd az egész
theol. munkásságot lefoglalta a maga számára. Spener is mindjárt
a katechetika után szól erről, e kettőnek egy időben való meg
kezdését kívánja s a kettőnek összetartozását úgy okolja meg,
hogy a katechesis is dogmatikai anyag elemeivel foglalkozik. Be
ismeri, hogy a dogmatika minden theologusnak igen szükséges,
tehát a legfontosabb tárgyak egyike. De nyomban hozzáteszi,
hogy e tárgynak tulajdonképen az irás tanulmányozásával kellene
kezdődnie. Sőt — úgymond — felvethető a kérdés, hogy nem
volna-e jobb egyáltalán a dogmatikát egyedül és kizárólag az irás
exegetikai tárgyalásából meríteni és mindenféle kompendiumokat
és rendszereket teljesen mellőzni? Mert az exegesis, mely közvet
lenül magával az Írással foglalkozik, méltán követelheti az első
helyet; ő az építőmester, ki a többi részeket elrendezi. (A pie-

tísmus azért nem építhette a dogmatikát exegetikai alapra, mert
az ő exegise nem volt igazán tudományos, hanem inkább csak
építő, gyakorlati.) Hosszú tárgyalás után végre is úgy oldja meg
a kérdést, hogy a Szentlélek kegyes és bölcs férfiak számára
tartotta fenn azt a munkát, hogy az Írásban szétszórtan található
hitigazságokat összegyűjtsék és bizonyos szempontok szerint rend
szerbe állítsák. Ily módon keletkeztek a kompendiumok, kézi
könyvek és nagyobb rendszeres müvek, szóval a dogmatika. A
tanítók iránt, kik e munkát végezték és ma is végzik, hálával
tartozik az egyház. De hitünket ne az ilyen kézikönyvekre ala
pítsuk, hanem az írásra. (De imp. 204—206. 1.)
Francke is ajánlja, hogy a theologus mindjárt kezdettől
fogva hallgasson dogmatikát s azután másodszor és harmadszor
is ismételten. Tehát épen úgy, mint az orthodoxia, igen nagy
fontosságot tulajdonít e tárgynak. Azt akarja, hogy amely kézi
könyvet tanárai elsőben ajánlottak, később is azt használja, hogy
ismereteit a különféle módszerek meg ne zavarják. Csak később
privatum collegium hallgatásával ismerkedjék meg más dogmatikai
rendszerrel is. A nyilvános előadáson kívül vegyen részt a privatum
examinatoriumban is, mert csak itt fog meggyőződni arról, hogy
mily mértékben birja a dogmatikai anyagot.
Francke a dogmatikára alapítja az erkölcstant is (lectiones
theologiae morális). A hallei egyetem nagy érdemének tekinti,
hogy itt a dogmatikát és erkölcstant mindig az életre alkalmazva
adják elő s a tanárok soha sem feledik, hogy a doctrina christiana in se et sua natura practica sit. A hittani és erkölcstani
előadásokhoz különösen ajánlja Arnd Jánosnak az igaz keresztyénségről irt könyveit, mint amelyekben a theoria in praxi vilá
gosan látható. Azt is tervbe vette, hogy jövőre az egyes thesisek
tárgyalását mindig megelőzze az introductio in Arndium, amiből
igen nagy hasznuk lesz.
Spener is megendi, hogy az erkölcstant a dogmatikától külön
választva tárgyalják, amint ezt elsőben Calixtus és a syncretisták
tették. Hathatósan ajánlja, hogy a theol. tanárok e tárgyat is kellő
buzgalommal adják elő s ugy szüntessék meg sokaknak azt a
panaszát, hogy nem volt alkalmuk az egyetemen e tárgyat hall
gatni (De imped, 211. 1.).
A dogmatikával volt összekötve a polemika is, melynek tár
gyalásánál a következő módszert ajánlják. Elsőben is minden
tévelygésnek és szakadásnak történeti lefolyása adatik elő ex
documentis fide dignis. Azután megállapítandó a status controversiae s végül következik a thesisnek (az egyházi tannak) az
antithesissel szemben való bizonyítása. De megjegyzi Francke
egészen Spener és a Pia desideria szellemében, hogy a hallei
egyetemen nem élesztik a vitatkozás és versengés vágyát, amely
hibába mások a polemika tárgyalásánál rendesen bele esnek.
Ellenkezőleg kimutatják a tévelygések okait, amelyek az elbiza-

kodott ész és a gonosz indulatok. Ezek pedig általános bajok. Mi
is magunkban hordozzuk az eretnekségek magvát, tehát nincs
okunk a felfuvalkodásra. (Idea st. th. 62—70. Anhang 65—76.)
A dogmatika mellett olvassák a theologusok a symbolicus
könyveket. Ezekre nézve is teljesen egy értelemmel vannak Spener
és Francke. Az előbbi szerint nagyon tévednek azok, akik e
könyveket szerzőik akarata ellenére a szentirással egyenlő ran
gúaknak tartják. Akik olvassák, soha se feledjék, hogy e könyvek
nem magukért érdemelnek hitelt, hanem a szentirásért, amelyen
alapulnak. Azért ha a hitigazság kérdése forog szóban, először is
ne a hitvallásokra hivatkozzunk, hanem az eredeti forrásra a
szentírásra. Vajha ne fordítanák meg e sorrendet oly sokszor!
Francke egyenesen kimondja, hogy a norma, regula és kánon
nem a symbolicus könyv, hanem a szentírás. De viszont ők is
helytelenítik, hogy sokan gonoszságból vagy tudatlanságból nem
akarják e könyveket olvasni. Egyházunk ezeket elfogadta, hasz
nálatukat igen fontos okokból elrendelte, tehát helytelen dolog
volna, ha az egyház tagjai vagy épen hivatalos szolgái ez alap
szabályokat (placita) nem ismernék épen úgy, mintha valamely
város polgárai nem ismernék városi törvényeiket és rendeleteiket.
(Ugyanezt mondja Bárány György is a magyar Augustana elő
szavában 1740.). Ehhez járul, hogy bár tévedésnek alávetett
emberek irták e könyveket, de mégis Istennek őrködő gondvise
léséből semmi oly tévedés sem csúszott be ezekbe, mely a hit
igazságának vagy az élet megszentelődésének kárára lehetne (De
imped. 206—208. Idea st. th. 71-73.).
Ennyit mondanak a rendszeres theologiáról. Spener ezt
tárgyalja a katechetikával együtt első helyen. De már Ő is érzi,
hogy a dogmatika alá alapot kell fektetni s ez nem lehet más,
mint az Írásmagyarázat. Francke pedig az exegeticum collegiumot
már egyenesen — bár a katechetika után, de mégis — a dog
matika elé teszi (Idea, Anh. 55. 1.). A pietismus szerint kateche
tika, exegesis és dogmatika az a három fő tárgy, melyre minden
theologusnak legnagyobb szüksége van s amelyet legelsőben és
egy időben kell tanulniok.
Az exegesis feltételezi a bibliai nyelvészet ismeretét. Erre a
hallei egyetem alapitása óta igen nagy gondot fordítottak. Francke
maga is eredetileg a keleti nyelvek tanárául hivatott meg. Aki a
hébert már jól bírta, az a chaldaeai, syriai és egyéb keleti nyel
veket is hallgathatta. Volt külön collegium Orientale. Az ó- és új
szövetség cursoricus olvasása mellett a Septuagintát, az apokryphus
könyveket, Római Kelemen, Ignatius, Justinus martyr, Alexandriai
Kelemen iratait, Philo és Josephus müveit, Macarius homiliáit
s egyéb egyházi atyák müveit is olvasták.
Francke megkívánja, hogy a theologus eleitől kezdve mind
végig hallgasson exegetikai felolvasásokat. A módszer e tárgynál
a következő volt: 1. megállapították a szentírásnak szószerinti

értelmét, 2. előadták ama bizonyos és szilárd okokat, melyekre
az illető hely értelmét alapították, 3. a hermeneutica sacra segít
ségével megismertették annak módját, hogy mint lehet a szent
írásnak értelmét alaposan megtalálni, 4. a próféták és apostolok
irataiból megismertették Krisztust és az üdv rendjét s végül 5.
abban is gyakorolták magukat, hogy miként lehet az Írásból
üdvös tanokat, mindenféle intéseket és vigasztalásokat meríteni
másoknak meggyőzésére és vigasztalására. Ez utóbbi eljárás sze
rint tehát az exegesist gyakorlati irásmagyarázattal is összekötötték.
A történeti theologiára aránylag kevés gondot fordítottak.
Az antiquitates sacrae tanulmányozását szükségesnek mondja
Spener is, Francke is. Az egyháztörténet részletes ismeretét azonban
a theologusoknak csak fentebb említett első vagyis felső osztá
lyától kívánja meg. A középső osztály az általános ismeretekkel
is megelégedhetik. Azok pedig, akik csak falusi lelkészeknek
készülnek, csak a fődolgokat tanulják meg. A többit olvassgassák
el majd később a lelkészi pályán üres óráikban; mert egy tárgynál
sem lehet a tanárt oly könnyen nélkülözni, mint a történelemnél.
Francke szerint a stúdium históriáé ecclesiasticae az exegesis
szolgálatában áll. Ezért a zsidó nép történetére és az újszövetségi
kortörténetre sokkal több gondot fordítottak, mint az egyház
ujabbkori történetére. De elismerték a történeti theologiának azt
a becsét is, hogy belőle lehet megismerni a különféle régebbi és
ujabb hitvitákat és az isteni gondviselésnek csudálatos utait.
Francke ajánlja a magdeburgi centuriák tanulmányozását és
Michaelis hallei tanár Programmá c. müvét. Egyháztörténeti kézi
könyvekben a XVII. század még szegény volt. Az az ösztönzés,
melyet az egyház történetének kutatására a syncretismus adott,
még nem volt elég erős. E stúdium csak később, a rationalismus
korában kezd jobban felvirágozni.
A fentiekből láthatólag megvan a pietismusnak az az érdeme,
hogy a kellőleg méltányolt rendszeres theologia mellett az orthodoxia
által eddig elhanyagolt Írásmagyarázati theologiának megadta meg
illető helyét. Kimutatta, hogy a rendszeres hittan számára az
exegesissel kell alapot vetni. Ezáltal az exegesis önállóságát is
biztosították a dogmatikával szemben s megszüntették az ortho
doxia régi, hagyományos módszerét, mely szerint az exegesisnek
nem volt más feladata, mint az eleve elfogadott hittételek számára
bizonyító helyeket szolgáltatni a dogmának kedvező irásmagya
rázattal. A_pietizmus az exegesist nyelvtani és történeti alapon
nagy buzgalommal művelte és gyakorlati irásmagyarázattal
is kiegészítette. Érdemük az is, hogy az erkölcstant a dog
matikától különválasztották s a gyakorlati életre nézve annyira
fontos eme tudományt is kellőleg méltatták, melyet az orthodoxia
az előző korban szintén teljesen elhanyagolt. De ha külön válasz
tották is az ethikát, azért mindig szigorú dogmatikai alapon állva
tárgyalták.

c) A g y a k o r l a t i t h e o l o g i a é s a l e l k é s z i t e e n d ő k b e
valógyakorlatibeavatás.
Már Comenius is azt mondja a főiskolai oktatás céljáró!,
hogy mivel a pansophia teljesen el nem érhető, tehát az ismere
tekből a lényegeset kell kiválogatni. A lényeges pedig az, amit az
életben alkalmazni, értékesíteni lehet, vagyis a hasznos. Mert
minden ismeretnek végső célja a közjó előmozdítása. Az iskola
tehát a gyakorlati életnek szolgálatában áll. A főiskola a telet
jelenti, mely az összegyűjtött gyümölcsöket a különféle haszná
latra elkészíti, hogy legyen az életnek egész hátra levő tartamára
miből élni. Azért a főiskola főleg az akaratra kíván hatni. Bár az
emberi erőtől telhetőleg egyetemes, mégis a szükség és haszon
szempontjából válogatott ismereteket nyújt összefoglaló, egységes
tudomány alakjában (Jausz V. Comenius a felső oktatásról. Prot.
Szemle 1897. évf. 103 és 107 1.). Nem egyéb ez, mint a régi
elvnek a főiskolára való alkalmazása: vitae, non scholae discimus.
Nem Comenius közvetlen befolyása alatt, mert hisz ennek
paedagogiai müveit Spener és Francke nem ismerték eléggé
behatóan, de mégis ugyanennek a józan realismusnak hivei a
pietisták is. Azért helyeznek oly nagy súlyt a gyakorlati theologiára, azért sürgeti Spener már Drezdából, hogy Lipcsében a
katechetikát és homiletikát is tanítsák, azért tette az előbbit a
theol. tudományok közt az első helyre.
Spener már kegyes óhajtásaiban is nemcsak az olyan gya
korlati lelkészi tevékenységek tanítását sürgeti, amilyen a tanítás,
prédikálás, hanem azt kívánja, hogy betegekhez, foglyokhoz is
vezessék el a papnak készülő fiatal embert. Francke felpanaszolja,
hogy némelyik ifjú sokat tanult és tudós ugyan, de ha egy szegény,
nyomorult beteg embert állítanak elébe, nem tud egyetlen vigasz
taló szót sem hozzá intézni. Szóval ő már a tanulói pálya idején
akar a theologussal olyan specialis gyakorlati tevékenységeket is
megismertetni, amilyeneket ma a cura pastoralis és belmisszió
neve alatt ismerünk s a milyenekbe ma egyes u. n. lelkész
szemináriumok (Predigerseminarium) törekesznek az ifjú embert
beavatni.
A gyakorlati tárgyak közül a pietismus egész egyházi irá
nyából kifolyólag természetesen a katechetikát teszi első helyre.
Ennek a szükségét ismerték leginkább. Ezt ajánlotta Spener leg
melegebben, különösen Theologische Bedenken c. művében, melynek
„Katechisation, Katechismus és Katechismusexamen" fejezeteire
Francke is hivatkozik. Épen az ő sürgetésére már Lipcsében is
előadták e tárgyat s még inkább Halléban, hol alapvető, legfon
tosabb tudománynak tartották, mivel Luther kátéja volt a tárgya
s a dogmatikával helyezték egy színvonalra. Francke is Spenerrel
azt tartja, hogy a katechesis a nép nagy tudatlansága miatt
majdnem szükségesebb, mint a prédikálás. Hálát ad Istennek,

hogy náluk a katechizálás virágzásban van, mert a hallei egyetem
e tárgyra eleitől fogva nagy gondot fordított.
A theologusok eleitől fogva nemcsak az egyetemen hall
gatták a katechetikát hanem mint árvaházi tanítóknak bőséges
alkalmuk volt a tanultaknak gyakorlati alkalmazására is. Francke
még ezzel sem elégedett meg. Az ő sürgetésére létesült az egye
temen az u. n. institutum catecheticum, mai elnevezés szerint
katechetikai szemináriumnak mondhatnánk. Ebben nemcsak az
árvaházi tanítók, a szabad asztalt élvező theologusok, hanem a
többiek is mind részt vettek. Ennek szervezete az Idea stud.
theol. 1723. évi kiadásában van közölve a 166—171 lapon. (Közli
Richter is Paed. Bibi. 650-653. 1.) Richter 1720-ra teszi e
szeminárium alapítását, de korábbi időre kell tennünk, mert az
1723. kiadás szerint schon vor vielen Jahren" alapíttatott. Ez
volt az az intézmény Halléban, mely a magyar theologusok tet
szését annyira megnyerte. Francke és Breithaupt vezették, Bárány
György és Bél Mátyás már ott künn fogadást tettek, hogy a
katekizálást itthon is folytatni fogják.
A szeminárium élén egy tanár kateeheta állott. Hetenként 5
órán gyülekeztek össze és pedig pontosan az óra ütéskor. 3 órán
a tanár, 2 órán a theol. hallgatók katekizáltak. A hallgatók szemben
ültek a berendelt gyermeksereggel. Először a tanár tartott mintakatekizációkat, azután a hallgatók is próbálkoztak ajánlkozásuk
szerint. A szerdai napon egy félórai tanítás után elbocsátották a
gyermekeket, ekkor megbírálták a hallgatók a megelőző tanítást
s egyszersmind a tanár is közölte a jó katekizáció követelményeit
(requisita ad bene catechisandum). Ugyan ő ilyenkor rövid dispositiókat is közölt az egyes themákra, különösen a tízparancsolatra
vonatkozólag. Az Idea st. th. 1723. évi kiadása közli a katechesis
főbb elveit is. Ilyenek: tartsuk meg Luther egyszerű szavait, a
tárgytól el ne csapongjunk, kérdésre kérdés következzék, kerüljük
a discurálást (a közlő tanalakot), hogy a katechizálás predikálássá
ne váljék s a figyelem meg ne lankadjon, a kérdéseket ad captum
discentium alkalmazzuk, kérdezzünk minden gyermeket, a feleletben
ismételjék a kérdést és ne elégedjünk meg az igen és nem
feleletekkel stb.
Hogy a kérdezgetés mellett a közlő tanalak sem mellőzhető,
azt Francke kevés figyelemre méltalja. De figyelemmel voltak
arra, hogy másként kell a kátét tárgyalni egészen kicsiny, nagyobb
és még nagyobb gyermekek előtt s e fokozatok szerint is gyako
rolták magokat.
A katechetától Francke a következő jó tulajdonságokat
(requisita catechetae) kívánta meg: mindenek előtt maga legyen
áthatva teljesen a vallási igazságoktól s legyen buzgó az igaz
keresztyénség gyakorlásában, a gyermekeket szeresse; a dogma
tikában legyen teljesen otthonos, hogy az egyház hite ellen valót
ne tanítson, jó tanítók példáját kövesse, jó katechetikai műveket

is, így Horbius, Spener, Feistel, Wirth és Seidel műveit olvasgassa
és gyakorolja magát a katekizálásban minél többször.
Igy látjuk, hogy a hallei egyetem mint kezdeményező és
úttörő a katechetika érdekében többet tett, mint amennyire mai
főiskoláink képesek. S az ő érdeme, hogy az institutum catecheticum
a gyakorlati szemináriumok terén is megtette az első lépést.
De Francke nemcsak a katechetikát tartotta a leendő lelkészre
nézve szükségesnek, hanem a szélesebb körű paedagogikát és a
gyakorlati tanítást is. Erre nézve mondja, hogy a legjobb elő
készület a lelkészi pályára az ifjúság tanításában való gyakorlat
(Idea st. th. 92 1.). És erre nem ugyan az egyetem, külön intéz
ménnyel és kötelezőleg, hanem mégis ennek tudtával és helyes
lésével Francke adott igen kedvező alkalmat az u. n. praeceptorum
seminarium által, melyről alább szólunk legközelebb. Ebben néha
több mint 120 theologiai hallgató vett részt, akiknek mindegyike
napi 2 órán tanított az árvaházban nemcsak vallástant, de egyéb
tárgyakat is. Ezt azonban csak azzal az intéssel engedte meg,
hogy saját egyetemi tanulmányaikat el ne hanyagolják. Nagy
szüksége van a leendő lelkésznek a tanításban való gyakorlott
ságra - mondja Francke — mert csakis így lesznek képesek az
iskola felett felügyeletet gyakorolni. S arra is inti a theologusokat,
hogy ne szégyeneljék, ha később mint falusi iskolamestereknek
kell is szolgálniuk.
Ajánlja nekik a házi nevelősködést is. Akik már az árva
házban helyet nem kaphatnak, tanítsanak magánházaknál, akár
ingyen is szegényeket, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek. A főcél
pedig még ne is ez a gyakorlati ügyesség szerzése legyen, hanem
Istennek dicsősége, Isten országának építése. Mint nevelők ne
legyenek béresek. Végül arról is részletesen szól, hogy milyen
illedelemmel viselkedjenek a magánházaknál (Idea 41. §.).
Spener megköveteli, hogy a vallástanitást az esetben is a
lelkész végezze, ha külön tanítója van a gyülekezetnek. Comenius
Francketól eltérőleg nem helyesli, hogy lelkészjelöltek legyenek
tanítók, kik a tanítóságot csak átmeneti állásnak fogják tekinteni.
(Jausz. i . h. 197. 1.). A szakképzés szempontjából neki van igaza,
de a szükség Francke eljárását is megokolta.
A katechetika és gyakorlati paedagogia mellett másik fontos
ága volt a gyakorlati theologiának Halléban a homiletika. Spener
a prédikálásban keveset adott a formára. Nincs is a homiletikáról valami igen jó véleménynyel. Sokan visszaélnek — úgymond
— a rhetorikával. A prédikálás inkább a szellemről és erőről
való bizonyságtétel legyen, mint az emberi rábeszélésnek mes
tersége. Az előadásnak egész ereje ne a művészi szólásmódokban
és a füleknek hízelgő eleganciában álljon, hanem a tartalomnak
belső értékében és az előadásnak komolyságában és buzgóságá
ban. De azért ő is elismeri e tudománynak bizonyos hasznát.
Megtanít arra. hogy mint lehet az adott anyagot úgy beosztani

és előadni, hogy a hallgatók könnyebben megértsék. Egy homiletikai szabályt — melyre, úgylátszik, akkor nagy szükség volt
— ő is ad: a szövegben előforduló zsidó és görög szavakat ne
emlegessük és nyelvtanilag hosszadalmasan ne fejtegessük, mert
ez a gyülekezetet nem épiti. A nép üdve legyen a prédikátornak
és igy a prédikálás művészetének is főtörvénye (De imp. 211—213.1.).
Spenert követve szól Francke is. Az oratoria ecclesiastica
szerinte is hiába való dolog. A lelkész a szószéken úgy álljon a
hivek előtt, mint atya a gyermekei között. S miként ez családi
körben nem fog „oratizálni", úgy a lelkész is beszéljen keresetlen
szavakkal, mondja teljes közvetlenséggel azt, ami a szivén fekszik.
(Lectiones paraen. VII. 498.) Hivatkozik a pogányoknak egy régi
mondására, melyet a hires Brenz Jánosnál talált idézve : „iWr/
uoi léye rá xouipá, dkV wv ősi náXig, ne mondj nekem szép
dolgokat, hanem olyanokat, a melyekre szüksége van a városnak.
A prédikálás célja is az, hogy megtérésre birja a hallgatókat és
megmentse a veszedelemtől. (I. m. VI. 438. 1.).
De azért a hallei egyetem nem hanyagolta el a homiletikát,
sőt ezt is szemináriumszerüleg tárgyalták. Külön kollégiumokat
is tartottak a homiletikából, s akik ezeket már hallgatták s a
theologia egyéb tárgyaiban is jártasak voltak — tehát e tárgy a
theol. stúdiumnak nem az elején állott, mint a katechetika —,
azok az u. n. exercitium homileticum óráin is részt vehettek, a
melyeken a theol. hallgatók egyházi beszédeket mondtak el,
melyeket a tanár és a többi hallgatók megbiráltak. Az újonnan
jelentkezők eleinte csak mint hallgatók jelentek meg s csak később
készíthettek és adhattak elő egyházi beszédeket (Idea, Anhang 86. 1.).
A hallei theologusok abban is szerencsések voltak, hogy tanáraik
hetenként prédikáltak az egyetemi istentiszteleteken s igy a minta
beszédekből is sokat tanulhattak. Francke külön figyelmezteti
őket erre. Itt — úgymond — bő alkalmuk van modum et rnethodum concionandi practice megtanulni. Ez Augustinus szavai
szerint több haszonnal jár, mint az összes praecepta homiletica,
melyek Halléban publice privatimque, szintén elég bőven előadat
nak (Idea st. th. Anhang 35. 1.).
A liturgika és a pastorális mint külön theologiai tantárgy
nem szerepel Spener és Francke irataiban s a hallei egyetem
tanrendszerében. De a hivek lelki gondozására nézve is igen sok
jó tanácsot foglal magában Spener „Theol. Bedenken" és Francke
„Lectiones paraeneticae" c. több kötetes müve.
Hogy a fiatal Timotheusokat egyéb lelkészi teendőkbe is,
melyek mai elnevezés szerint a cura pastoralis és a belmisszió
körébe tartoznak, gyakorlati uton kell beavatni, annak szükségét
mind a két pietista mester élénken érezte. Bizonysága ennek
a Pia desideria ide vonatkozó javaslata. És Francke is hang
súlyozza, hogy a lelkésznek a nép között sok olyan dolgot kell
tennie, amit az egyetemen nem tanult. Hol tanulhatják például

— kérdi —• hogy miként kell betegekkel, haldoklókkal, nyomo
rúságban levőkkel bánni? Ha hallanák is a módját, ezek nem
oly dolgok, hogy csak úgy a hallásból meglehetne tanulni, hanem
ott kell lennie a theologusnak az ily eseteknél és látni, hallani,
próbálkozni és gyakorolni kell a dolgot. Csak igy lesz a theologus
ytgóg
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etni^iog Tit. 3,,. Es az ily dolgokban
gyakorlatlan és ügyetlen ifjakról mondja kissé erősen : „Úgy
állnak olt mint egy majom, mert járatlanok a dologban" (Lec
tiones paraen. I . 164—167. 1.).
Úgy látszik, hogy Francke már a mai német lelkészszeminariumokhoz hasonló intézményre is gondolt. Frick Ottó hallei
árvaházi igazgató emliti, hogy a mester egy seminarium ministerii
eclesiastici tervét is elkészítette, melyben lelkészeket és vallás
tanítókat akart nevelni, de ezt a tervét nem valósíthatta meg.
(Schulz 0. Franckes Paedagogik 14. 1.). A szeminárium kérdése
sokat foglalkoztatta a halleiakat. Az egyetemek történetében
Francke tanártársa Wolf philosophus volt az első, aki tudományos
szemináriumokat is tartott Halléban. (Raffay S. Schleiermacher és
a főiskolai oktatás. Athenaeum 1901. 433 1.). Ezek jelentőségét
csak a XIX század értette meg Schleiermacher óta. Az institutum
catecheticum és az exercitium homileticum Halléban az egyetemen
már a XVIII. század elején gyakorlati szemináriumok voltak.
Francke különféle jótékony intézetei az árvaházban különös
jó alkalmul szolgáltak a theologusoknak, hogy az összes lelkészi
teendőket gyakorlati uton is megtanulhassák. A szegényekkel és
nyomorultakkal való érintkezésre alkalmat adott az árvaházi
naponkénti rendszeres segélyosztás (lásd fentebb 60. lapon), a
mikor mindig egy-egy kateeheta, illetve theologus mondott intő,
vigasztaló beszédet, a többiek a jövevények bajait kérdezték ki
és tanácsot adtak, orvosszereket ajánlottak. Az árvaházi kórház
ban is mindig egy-egy theologus volt a felügyelő, ez imádkozott
a betegekkel, szinte igy a szegény özvegyek menedékházában. Igy
nyúlt bele egyik intézmény segitőleg és áldásosán a másikba és
igy szolgálta valamennyi egymást támogatva erősítve a közös
főcélt. Spener és Francke azután másképen is bele vonták ifjú
tanítványaikat a lelkészi teendőkbe. Mind a hét mester egyszers
mind gyakorló lelkész is volt. Állandóan tartottak theologusokat
házukban és asztaluknál, kiknek elég alkalmuk volt a papi ház
ban e pályának minden belső dolgait, terheit és örömeit előre
megismerni. Igy neveltek ők az élet számára.
A fentiekből látható, hogy a pietismus a theologusok vallás
erkölcsi neveléseért, a tudományok közül az Írásmagyarázati
theol ogiáért s főként a gyakorlati theologiáért igen sokat tett. Az
a gyakorlati irány jellemzi a főiskolai oktatást is, melyet már az
alsóbb fokozatokon is láttunk.
Az elméleti tudományt Francke sokra becsülte, de nem
bizakodott el benne. Az elméletet szerinte sokszor megcsúfolja a
r

gyakorlat. A nagy tudósnál, lehet, hogy valaki százszorta keve
sebbet tud és a világban mégis használhatóbb, életrevalóbb, mint
amaz. Idézi Richelieu bibornok szavait, melyeket akkor írt test
vérének, mikor ez csekélynek mondott tudományú miatt nem akart
az udvarhoz jönni:: „Nescis, mi fráter, quam exigua sapientia
mundus regatur ! És azt mondja reá, bizony igaz ez, ha Isten
gondviselése nem kormányozná a világot, a mi kevés tudásunk
bizony nem volna rá képes. (Lectiones paraen. 167. 1.).
A pietismus nem vetette meg a tudományt, mint ellenei
híresztelték róla. Francke, aki egész életét a tanításnak, iskoláinak
szentelte, aki a theologusokat is lépten-nyomon kitartó szorga
lomra és mélyreható szellemi munkásságra serkenté, miként
gondolkodhatott és szólhatott volna kicsinylőleg a tudományról.
De az kétségtelen, hogy a tudásnál többre becsülte a jó erköl
csöket és azt a keresztyén gyakorlati tevékenységet, mely Istennek
dicsőségére és az embereknek üdvére szolgál. Es épen a theolo
gusok képzéséről szólva monda ismeretessé lett jellemző szavait:
„Egy szemernyi élő hit többet ér, mint egy mázsa puszta tör
téneti tudás és az igaz szeretetnek egy cseppje többet ér mint
minden titkok tudásának egész tengere" I . Kor. . (Idea st.
th. 53. 1.).
A XVII. századbeli orlhodoxismusnak egyoldalúságával és
mozdulatlanságával szemben a pietismusnak kétségtelenül nagy
érdemei vannak a lelkész nevelés terén. Sok tekintetben ők
jelöltek irányt a legújabb kor számára is.
u
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V. A tanítóképzés

Francke
tanintézeteiben
és a pietista
tanítók
jelleme.
Franckenak saját intézeteiben is igen sok tanítóra volt szük
sége. E mellett ő tágabb körű magasztos feladatának ismerte,
hogy az egész világot is eláraszsza jó keresztyén tanítókkal. Anyagi
eszközökkel a tanítók díjazására igen szerény mértékben rendel
kezett. De kész tanerőket sem talált, mert hisz ő előtte nem volt
szakoktatás. A tanítók képzésének és eltartásának is tehát valami
új és olcsó módját kellett az ő bámulatosan sokoldalú és gya
korlatias elméjével kitalálnia. És az adott viszonyokhoz képest
ez is fényesen sikerült neki.
Comenius, mint láttuk, nem akarta, hogy lelkészjelöltek
legyenek a tanítók. Az ő gondolkodása mindig következetes.
Paedagogiai és pasztoralis okokból akarta a két állást egymástól
különválasztani. Hisz az ideális állapot bizonyára az lett volna,
hogy legyenek szakképzett tanítók, a kik egész életüket az isko
lának szenteljék, ne pályázzanak tovább gazdagabb papi állásokra
és a lelkészek is csak a felnőtteket gondozzák, mert egész embert
kivan ez a munka is. De a szép ideális és következetes tervezetek
s a gyakorlati kivitel között még nagy közbevetés vagyon, melyet
neki sem sikerült áthidalni. Ott áll mint magas korlát a létező

viszonyokban rejlő nehézség, a hangosan kiáltó non possumus.
Comeniusnak sok szép terve sokáig csak papíroson maradt, ott
is mélyen évtizedeken át elrejtve. Lelkészjelölt és nagyobb tanuló
ne legyen a tanitó. Nagyon helyes, de hát ki legyen ? A tanítók,
alkalmas, képzett és megbízható egyének hiánya, épen ez volt a
nevelésnek egyik legnagyobb baja egészen a legújabb korig.
Trotzendorf és Sturm óta mindenütt reá voltak utalva a rectorok
hogy az „öreg diákok" is segédkezzenek mellettük a tanításban.
Bell és Lancaster a művelt Angliában még a XIX. század elején
sem talált más kisegítő eszközt. Miért ne nyúlt volna ehhez tehát
Francke, midőn ő nem is középiskolai tanulókat, hanem általa
jól ismert, szigorúan megválogatott egyetemi hallgatókat, és pedig
lelkészi pályára készülő, tehát komolyabb jellemű theologusokat,
sokszor már a 30-ik év felé közeledő férfiakat alkalmazott taní
tókul.
Már 1695-ben kapott Francke egy alapítványt szegény studensek számára. Ennek kamatait eleinte készpénzben osztotta ki
hetenként 4—12 garasával. A mint a tőke más adományokkal is
gyarapodott, készpénz helyett 1696 óta a mensa academica régi
formájának az u. n. szabad asztalnak (Freitisch) jótéteményében
részesité őket. Már az első évben 24, a másodikban 42, később
közel 150-en is étkeztek az árvaházban. A segély ily alakban
többetérő volt s Francke azért is jobbnak tartá, mivel a bejáró
fiatal embereket jobban megismerhette s magokviseletét is ellen
őrizhette. A szabad asztalért a theologusok, hogy hálájukat be
bizonyíthassák, valamely szolgálatot is tettek. Igy kéziratokat másol
tak, a nyomdában a correcturát végezték, vagy Francke egyetemi
előadásait és templomi prédikációit jegyezték le az előadás nyomán,
mert rendszerint rögtönözve beszélt (Spenerrel ellentétben, ki
mindig gondosan készült.) A gyorsírászat történetébe illő adat az
az ügyes, leleményes módszer, melyet Francke az élőszóbeli elő
adásnak hű és gyors lejegyzésére ajánlott. Tizenhat egymás mellett
ülő tanulót bizott meg az írással. Ezek mindegyike előtt sorszá
mokkal ellátott külön-külön füzet állott. Mindegyik író sorrendben
csak egy-egy mondatot — a mennyit emlékezetében megtart
hatott — vetett papírra s szomszédját egy oldallökéssel figyelmez
tette, hogy a következő mondatot már ő jegyezze. Igy ment ez
végig s azután elölről ismét újra kezdve. E sorszámos részlet
jegyzésekből állították azután össze az egész beszéd szövegét.
Francke beszédei, különösen a Lectiones paraeneticae ily módon
maradtak fenn az utókor számára. (Richter, Paed. Bibi. 350—351.1.)
De a szabad asztalt élvezők közül mások ennél fontosabb
tisztet töltöttek be, tanítottak az elemi és középiskolákban. Francke
e célra a theol. hallgatóknak a java részét válogatta ki. Egyesek
az ő intézeteiben kaptak lakó szobát is, de ezért némi lakbért
fizettek s a fűtésről és világításról is maguknak kellett gondos
kodniuk.
Eme tanítva tanuló praeceptorai részint az elemi, részint
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pedig a középiskolákban tanítottak; amazok voltak a praeceptorum
seminarium, ezek pedig a seminarium selectum tagjai.
A seminarium praeceptorum tagjai napi két órán tanítottak
az árvaházi elemi iskolákban. Ezek rendszeres elméleti szakok
tatásban, — talán valamely külön tanintézet körében — nem
részesültek, hanem főként a „docendo discimus" útjára voltak
utalva.
Az elméleti szakoktatás hiányát mégis lehetőleg pótolták a
Francketól írott és kinyomatott didaktikai és módszertani utasítások,
melyek igen részletesek voltak és igen helyes paedagogiai elveket
foglaltak magukban. Ma is nagy haszonnal forgathatók. Ezeket
kellett a kezdő tanítóknak gondosan áttanulmányozniok és hiven
követniök. Mikor a tanítók egymásnál hospitáltak, akkor is ez
utasítások voltak kezeikben s ezekkel ellenőrizték a tanítást.
Az ilyen gyakorlati tanítóképzés másik eszköze volt a rend
szeres hospitálás más tanítók óráin. Ez nemcsak hogy szabad
ságukban állott bármely osztályban és bármely órán, hanem
kötelezve is voltak, hogy hetenként legalább egyszer hospitáljanak.
Szombaton este a leckekönyvbe kellett hetenként beirniok, hogy
melyik osztályban voltak. Francke kiemeli, hogy e hospitálásnak
igen nagy a haszna, mert egymástól a jó tulajdonságokat elsajátít
hatják, a rosszakra pedig egymást figyelmeztethetik. Ajánlja a
fiatal tanítóknak, hogy a hivatalos konferenciákon kivül is gyüle
kezzenek össze időnként és beszélgessenek az iskoláról, a methodusról stb.
Fontosak voltak továbbá a heti konferenciák, melyek az
inspektor (egy idősebb, tekintélyes tanféríiu, az iskola állandó
tanfelügyelője) elnöklete alatt tartattak. Ezeket is énekkel és imád
sággal kezdették és végezték. Itt a tanítók előadták az egyes
tanulókra s az egész osztályra vonatkozó észrevételeiket s a hos
pitálás alkalmával tapasztalt dolgokat, tanácsot kértek, a módszeres
eljárásra vonatkozó észrevételeket tettek, reformokat ajánlottak
stb. Az inspektor is, kinek főtiszte volt a sűrű hospitálás, szintén
előadta a maga tapasztalatait; az ifjúbb tanítókat intette, buzdította,
utasította. Felolvasták időnként Francke neveléstanának és kiadott
utasításainak megfelelő pontjait is. Itt került szóba az ifjú studens
tanítók erkölcsi magaviselete is. Kifogás alá esett, hogy egyesek
haj poros parókát, lovagló csizmát, sőt oldalfegyvert viselnek, ez
utóbbit még examen alkalmával is, hol a szabad mozgásban aka
dályozza őket. Volt panasz, hogy sokat forgolódnak asszonyok
körül, s felettébb hódolnak a dohányzás szokásának, a mivel
rossz szagot árasztanak maguk körül s ártanak tanítói tekin
télyüknek.
Kötelessége végűi mindegyik tanítónak a napi tananyagra
való gondos előkészület, hogy elsőben is magok tudják azt jól, a
mit előadni akarnak. S lehetőleg arra is reá szorították őket, hogy
az egyetemi institutum catecheticum óráin is buzgón részt vegyenek.
A seminarium praeceptorum selectum, melyből a paedagogium

és latin iskola tanítói kerültek ki, s mely mint ilyen a mai közép
iskolai tanárképzők első alakjának tekinthető, már alaposabb
szakképzést nyújtott. Francke ezt 1707. alapította. A szabad asztal
mellől válogatott ki tíz ifjút, a kiknek a jeles Cettarius egyetemi
tanár külön előadásokat tartott a philologiából és a gymnásiumban
szükséges egyéb tárgyakból. Tanulták a német, latin és görög
nyelvet, a költészettant, az ókori és újkori földrajzot, vitágtörténetet stb. Hetenként vitatkoztak is és az iskola- és nevelésügyre
vonatkozó értekezleteket tartottak latin nyelven. A vezető tanár
megismertette itt az egyes tantárgyak legkönnyebb és legbiztosabb
tanítási módját, az árvaházi középiskolákban követelt módszert,
általában a nevelésre és oktatásra vonatkozó elveket és utasí
tásokat. E selectum seminarium célja az volt, hogy jól előkészült
és gyakorlott középiskolai tanerők legyenek készletben, amely cél
— mondja Francke — csupán collegia academica által nem
érhető el. E seminariumban az egyetemi hallgatók napi két órán
vettek részt s a cursus két évig tartott; ez idő alatt tanítaniok
sem kellett. De a két évi előkészület után kötelezve voltak Francke
középiskoláiban 3 évre tanári állást vállalni, napi 4 órával. A ki e
kötelezettségnek meg nem felelt volna, az kártérítést fizetett a
szabad asztal élvezetéért és a seminariumi oktatásért.
E két intézmény mutatja, hogy a tanítóképzés, sőt a közép
iskolai tanárképzés terén is Francket illeti meg a kezdeményezés
dicsősége. Comenius csak hirdette a tanítóképzők szükséges voltát,
Francke meg is valósította az eszmét. (Schulze 0. Franckes Paed.
18. 1.) Nem kielégítő, a mit e fontos ügyben tett, de az akkori
viszonyokhoz képest nagy haladás. Francke példaadása után kez
denek másfelé is a tanítói szakképzésre gondot fordítani. Tanít
ványa Schienmeyer Kristóf Stettinben 1732. Steinmetz Bergenben
1736. Hecker, szintén Francke tanítványa, Berlinben 1748. alapított
tanítóképzőt, mindegyik helyen árvaházakkal kapcsolatban. És
bámulatos, hogy Francke kezdeményezése mily messze kihatott.
Egyik XIX. századbeli utóda, Frick Ottó hallei árvaházi igazgató
1881-ben felújította Francke nyomain járva a praeceptorum
selectum seminariumot és alkalmat adott a főiskolai hallgatóknak,
hogy tanulják meg, miként kell tanítani. És Gossler porosz köz
oktatásügyi miniszter, 1889-ben kifejezetten „a hallei árvaházi
intézet mintájára" szervezett több gymnasium mellé seminariumot
középiskolai tanárok gyakorlati kiképzése céljából. (Schulze 0. J.
m. 17. 1.)
Ilyen volt a tanítóképzés Francke intézeteiben. De milyen
volt az eredményt tekintve maga a tanítás, melyet ily kezdő és
kísérletező tanítók végeztek seminariumi éveik ideje alatt? Idős,
tapasztalt férfiak és állandó tanerők bizonyára nagyobb eredmény
nyel tanítottak volna. De Franckenak nem volt arra anyagi fede
zete, hogy állandó tanítói és tanári állásokat szervezzen. Neki be
kellett érnie a szabad asztal két órás bejáró vendégeivel. Csupán
középiskoláiban voltak legalább három évre lekötött rendes, de

mindig fiatal és szintén gyakran változó tanárai. Ezeknek más
tisztük nem volt, mint a tanítás s naponként csak négy órán
tanítottak, hogy — mint Francke mondja — túlságos sok mun
kával meg ne terheltessenek.
A sok kezdő, bejáró és gyakran változó tanító mellett nehéz
feladat volt a tanítás egységének, az egységes módszeres eljárás
nak a biztosítása. De ez is eléggé sikerült. Erre szolgáltak a híven
követett és ellenőrzött részletes utasítások, az osztályonként veze
tett leckekönyvek, melyekbe az elvégzett anyagot pontosan be
kellett jegyezni, a tanulókról vezetett minősítési táblázatok, melyek
a tehetségre és erkölcsi magaviseletre is kiterjeszkedtek, a gyakori
hospitálások és konferenciák. A tanítás közvetlen ellenőrizői és
irányítói az inspektorok voltak, a kik maguk — hogy annál több
idejük legyen a hospitálásra — nem tanítottak; csak időnként
rendeztek a tanítók számára hosszabb rövidebb tanfolyamokat.
Ezek tartottak havonként speciale exament. Francke csak is ezek
nek a segítségével volt képes annyi intézetet mint direktor vezetni.
Külön inspektora volt az árvaháznak, a paedagogiumnak és a
latin iskolának. Ezek Franckenak csak a fontosabb ügyekről tettek
jelentést, a tanítók kiválasztásánál az inspektorok a szabad asz
talok felügyelőit is meghallgatták.
Francke az inspektorokat, az árvaatyát s a többi jótékony
intézetek gazdáit, a nyomda és könyvkereskedés felügyelőit stb.,
esténként vacsora után 8—9 óra között gyűjtötte össze tanács
kozásra lakásán és pedig minden áldott napon. Itt adták elő ezek
jelentéseiket és javaslataikat írásban és élőszóval és Francke a
nap heve és terhe alatt ki nem merülve, mint egy kis államfő
intézkedett, helyeselt, kifogásolt, a napi parancsot kiadta. Itt tanács
koztak a kormányzás és fenntartás nehéz kérdéseiről, itt kerestek
új jövedelmi forrásokat, ha a régiek kimerültek. Itt veté fel Francke,
mint egy nagy család atyja a nyomasztó kérdést: mit eszünk,
mit iszunk, mivel ruházkodunk; hol veszünk kenyeret, hogy ezek
egyenek? Ezeket a beszámoló összejöveteleket is imádsággal kezdte
és végezte. Ez volt az ő életeleme, ez adott neki erőt.
Ez a minden lépten-nyomon megnyilatkozó kegyes, vallásos
szellem volt Francke intézeteiben a csudatevő hatalom és a titkok
kulcsa. A ki Francke közelében élt, az ennek a szellemnek hatása
alatt állott; igy mindenek előtt a tanítók. Francke a kellő tudo
mányos képzettséget is elengedhetlen feltételnek tekintette a taní
tóban, a tudományért az éjjelt is nappallá tette ; ha tanítóiban
fogyatkozást látott, külön kis póttanfolyamokat is rendeztetett
számukra. De a tudásnál is többre becsülte a vallás-erkölcsi
jellemet. Megkövetelte a tanítói hivatásérzetet, a tanítványok iránti
szeretetet, az Isten országáért való forró buzgalmat.
Francke a paedagogusnak vallás-erkölcsi jellemével szemben
azért támasztotta a legszigorúbb követelményeket, mert tudta,
hogy a nevelő személyisége mily fontos tényező. Az orthodoxia
vádként lobbantotta a pietismus szemére, hogy vallási téren a

subjectivismusnak hódol s azt vallja, hogy a ki újjá nem született
és meg nem tért, az nem taníthatja a theologiát és nem hirdet
heti Isten igéjét sikerrel. Az orthodoxia ennek ellenében hangsú
lyozta, hogy Isten igéjének hatása nem függ a tanítónak erkölcsi
minőségétől. A pietismus is elismerte, hogy Isten a maga igéjét
csodás hatással hirdetheti akár istentelen emberek szája által is,
de mégis nagyon kiemelte, hogy a kegyes, megtért ember e célra
is sokkal alkalmasabb.
Francke ezt a nézetet különösen paedagogiai téren hangsú
lyozta, azt mondván, hogy csak vallásos, megtért ember lehet jó
nevelő. (Feneion művéhez irt előszó, Richter, i . m. 43. 1.). S
Franckenak igaza van annyiban, hogy azt a tanítás utján közölt
igazságot a növendék annál tökéletesebben elsajátítja, minél jobban
összeforrott az a tanitó egyéniségével s minél jobb bizonyságot
tett ez arról. (Palmer, Pietismus i . m. VI. 81. 1.). Még arra is
íigyelmeztett Francke, hogy az a külső szép és jó cselekedet a
tanítóban még nem elég, mert a gyermek szeme mélyebbre lát,
nem csak a külsőt nézi, hanem a szivet, az igazságot keresi. Azért
legyen a nevelő igazán megtért keresztyén, a ki a szív teljessé
géből szól és cselekszik. Francke e részben is irányt jelölt a
jövendő számára. A nevelő személyiségének jelentőségét az ujabb
paedagogika mindjobban méltányolja. (Schneller, Paed. dolg. Bpest
1900. I . 39. 1.).
A nevelő egyénisége sokat tehet, de nem mindent. Ezt lássa
be ő is épen vallásosságánál fogva. Igy akarja Francke. A nevelés
nem pusztán emberi, ez valami magasztos, szent, isteni. Emberi
elme egy maga meg nem cselekszi, még a kik Istent félik is.
azok se bizakodjanak el erőikben. A legjobbat imádság által kell
elvégezni. És az ifjúságot az neveli legjobban, a ki legkomolyabban
járul Isten elé s lélekben és igazságban vele küzd és viaskodik,
hogy a reá bizott lelkeket megmentse a romlástól. Az ilyennek
Isten bölcseséget és okosságot ad, hogy a nevelés munkáját az ő
akarata szerint folytassa; s ha mindjárt nem látná is gyümölcsét,
de végre Isten még is megtekinti síró könnyeit s megvigasztalja,
miként Augustinus anyját. Mónikát, azzal, hogy a kiért ennyi
könyet hullatnak, az nem veszhet el. (Előszó Feneion művéhez,
Richter i . h. 44. 1.). Francke a nevelést istentiszteletnek tekinti.
Minden tanítónak hivatalába való beiktatása imádsággal történt.
Ilyen vallásos szellemű, kegyes tanítóktól várhatta meg
Francke hogy minden földi érdeket félretéve, egyedül Isten
dicsőségére, Isten országáért fognak munkálkodni. Az önzetlenséget
a legnagyobb mértékben megkívánta a nevelőtől. Neki igen olcsó
tanítói voltak. Mikor I . Frigyes, porosz király 1713. meglátogatta
Francke intézeteit, a könyvkereskedésben sok munkával elfoglalt
Elerstől (lásd fentebb) azt kérdezte: mit kap azután mind ezért?
Azt, a mi rajtam van — feleié — mást semmit (értsd: ruhát,
ételt, lakást). „Ilyen olcsó embereim nekem persze nincsenek,"
— mondotta a király. Ilyen volt a tanítók fizetése is. A szeretet,

a hivatásérzet pótolt mindent. „Ha a praeeeptor nem Isten di
csőségét keresi komolyan, akkor még kevésbbé fog a gyermekekkel
gondolni" — mondja Francke mindjárt neveléstana elején. (Kurzer
u. e. Unterricht 1. §.).
Ez az önzetlen áldozatkészség, a szeretet és vallásos buz
góság volt a pietismus igazi ereje. Abban a korban kellő theoreticus előképzettség nélkül a tanitói pályán csak is ez tehetett
nagyot. Ez a szeretet találta meg a gyermek szivéhez az utat,
ez pótolta ki a fogyatkozásokat. Pestalozzi sem volt valami nagy
theoreticus. És mégis nagy paedagogussá, a néptanitók példány
képévé tette őt forrón érző, nagy szive; ezzel találta ki a titkokat.
A pietismus igaz kegyességgel párosult szeretelével sok tekintetben
túlszárnyalta a későbbi rationalista philanthropokat is, a kik nagy
reklámot csináltak, inkább a vagyonos szülők gyermekeit gyüjték
magukhoz, mint az árvákat és szegényeket és egyoldalú intellectualismusra törekedtek. Herder Basedowról monda, hogy egy
borjut sem bizna a kezére. Ha Spener és Francke idejében él,
ezekről ezt nem mondta volna.
VI. Didaktikai
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Az erkölcsi nevelésben és még inkább a tanitásban Come
nius elveihez áll a pietismus legközelebb. E nagy paedagogusnak
és Franckenak egymáshoz való viszonyáról fentebb már szóltunk.
A mit Comenius az anyanyelvre,
mint tanitási nyelvre
vonatkozólag mondott, azt a pietistáknál is megtaláljuk. Kirekesz
tették a latin nyelvet a népiskolából, a mely így náluk is igazi
schola vernacula volt. A középiskolában is, különösen az alsó
osztályokban anyanyelven tanitottak. Az idegen nyelvek gramma
tikáját német nyelven tanulták s az anyanyelvhez hasonlítva
tárgyalták a többi nyelveket. Beszéltek ugyan latinul is, e nyelvnek
alaposabb elsajátítása végett, de ez nem volt oly szigorúan köte
lező, mint más latin gymnasiumokban. Az egyetemen is tartottak
felolvasásokat anyanyelven. Az anyanyelvi oktatást a természe
tességnek nagy paedagogiai elve követelte meg.
Ugyan ebből következett a fokozatosság elve is, mely a nö
vendékek korát, fejlődését, szellemi érettségi fokát tartja szem
előtt. Már az elemi iskolában 3 csoportra voltak osztva a gyer
mekek, az írást, olvasást, sőt a kátét is külön csoportokban
tanulták. A katechesisnél különös figyelemmel voltak arra, hogy
mint kell tanítani egészen kicsiny, nagyobb és még nagyobb
gyermekeket. A fokozatosság elvét s középiskolában oly tulságig
vitték, hogy ugyanazon egy növendéket a különféle tantárgyakban
tehetségük és előmenetelük szerint más és más szakosztályba
soroztak. A tantárgyak sorrendjét is úgy állapították meg, a mint
egymást feltételezték, az alapvető tárgyakat tanították korábban,
a többit későbben. A földrajzot a történelem előtt s a reáliákat

a szónoklattan előtt stb. Spener még a főiskolában is 3 osztályba
sorozza a theologusokat tehetségük szerint. Ez eljárás már azután
a fokozatosság elvének túlhajtása volt a tudományi rendszer egy
ségének a rovására.
A pietismus, egyik fő jellemvonása volt minden téren a
gyakorlatiasság. Ők igazán nem az iskola, hanem az élet számára
neveltek. Az árvagyermekeket jövendő élethivatásukra való tekin
tettel már a népiskolában is külön tárgyakra tanították. A többiek
is, lányok és fiúk oly közhasznú kézi munkákban és ügyességekben
gyakorlottak magukat, a melyeknek nagy hasznát vették az életben
is. A számtannál, méréstannál és egyéb tárgyaknál is sürgeti
Francke, hogy az életből vegyék a példákat, hogy a gyermekek
már az iskolában lássák a tudománynak az életben való hasznát.
Különös figyelemre méltó az is, hogy mily nagy gondossággal
igyekeztek a theol. hallgatókat a gyakorlati lelkészi pályára elő
készíteni.
Nevelésük ez irányából következett, hogy a nyelvek mellett
a reális tárgyakat is nagy buzgósággal felkarolták. Természetrajz,
természettan, földrajz, történelem, egészségtan, gazdaságtan s más
az életben szükséges tudnivalók mind helyet foglalnak Francke
tanintézeteiben. Az által, hogy e tárgyakat a recreatio fogalma
alá foglalta, talán vesztettek fontosságukból, de mivel ezek tanul
mányozásánál szabad mozgást és tevékenységet engedett, s a
tanítást kísérletekkel, kirándulásokkal kötötte össze, ez a módszer
meg emelte a kedvérzetet és előmozdította a nevelésnek egyik
fontos célját az öntevékenységet.
A lehető alapos tárgyismeret megszerzése végett nagy szerepe
volt Francke intézeteiben a szemléltetésnek. Ezt oly erélylyel sür
gette a pietismus, mint Comenius. A szemléltetés céljából a
haliéi iskolák gazdagon voltak ellátva tanszerekkel. Becses mú
zeummal, botanicus kerttel, műhelyekkel, modellekkel, képekkel
rendelkeztek. Spener még a bibliai történeteket is képek segítsé
gével szeretné tanítani. Kirándulások alkalmával növényeket gyűj
töttek, ipartelepeket látogattak. Ismerték, sőt magok is készítették
a különféle optikai eszközöket. A kisebb tárgyakat nagyító üve
gekkel vizsgálták. A csillagászattan szemléltetésére is külön tan
szereik voltak. Ott állott előttük a glóbus és a térképek minden
földajzi és történeti órán kezükben forogtak. Még a világtörténet
főbb eseményeit és képekben állították szemeik elé. A szemlélés
utján szerzett tárgyismeret mindig megelőzte a szóismeretet. Csak
a tárgy látása után tanulták meg annak német és latin nevét,
írásművek készítésére is csak azok voltak kötelezve, akik már
földrajzot, történelmet és egyéb reális tárgyakat tanultak, mert
csak azok Írhatnak német és latin beszédeket, akiknek vannak
reális ismereteik. Üres szavakkal — mint eddig a latin iskolák
ban volt szokásos — nem lehet szónokolni.
Sűrűen alkalmazták az u. n. előmutató tanítást is. A tanitó,
mint valamely mesterember az inasok előtt, megmutatta tanítva-

nyainak, mit és hogyan tegyenek s ezek aztán utána csinálták.
Ez nemcsak a kézügyességek és kézi munkák tanításánál volt
szokásban, mint pl az Írásnál, rajzolásnál, zenénél és az eszter
gályozó és üvegcsiszoló műhelyekben, hanem a nyelvtanitásnál, a
számvetésnél is. A tanító az idegen nyelven egy-egy mondatot elol
vasott, szószerint lefordított s a tanulók mind ezt utána mondták.
A közlő tanalak mellett nagyon előtérbe lépett a kérdező
tanalak, a methodus eromatica. Nemcsak a katechesisnél hasz
nálták ezt, hanem egyéb tárgyaknál s a felső osztályokban is.
Francke e tanalaknak igen nagy fontosságot tulajdonít. A tanitó
— úgymond — ne tartson hosszú beszédeket, hanem, ha egy
negyed vagy félóráig előadott, nyomban kérdezgetéssel tudja meg,
hogy megértették-e az elmondottakat. Kiemeli, hogy ez a tanalak
legalkalmasabb a figyelem ébrentartására. E célból előbb kell a
kérdést fennhangon kimondani s csak azután a felelőt megnevezni.
Mindig azokhoz kell legtöbb kérdést intézni, akiknek legnagyobb
szükségük van reá. A feleletet soha se a tanító mondja meg,
hanem, ha kell, segítő kérdésekkel vezesse reá a tanulót. Ha a
tanító diktált, még ez esetben is azonnal való kérdezgetéssel
győződjék meg róla, hogy értik-e a tollba mondott szöveget.
Spener a kérdezgetést tartotta legalkalmasabb eszköznek arra is,
hogy a főt a szivbe vigye bele. Epen úgy használták a puhatoló
és ismétlő kérdéseket, mint az ismeretet tovább fejtő heuristicus
kérdéseket.
Tanmenetükben felváltva használták az analyticus és syntheticus, a deductiv és inductiv menetet. A szemléltetett tárgyaknál
az inductiót használták. Nyelvtannál és egyéb tárgyaknál pedig
deductive kezdték a tanítást. Közölték a szabályt, vagy fogalmi
meghatározást, melyet azután egyes esetekre, példákra alkalmaz
tak. Valamely új tárgynál Francke elsőben rövid áttekintést
nyújtott az egész anyag felett, közölte a felosztást, hogy előre is
némi tájékozottságuk legyen („damit sie gleich eine ideam davon
in ihr Gemüth fassen können." Ordnung und Lehrart im Paedag.)
Ennek az eljárásnak azonban nem a tanítás elején, hanem inkább
a végén és az ismétléseknél volna inkább helye.
Spener honosította meg „Tabelláé catecheticae" művével az
u. n. táblázatos felmutatás módszerét, melyet Halléban különösen
a szónoklattan és történelem, de egyéb tárgyak tanításánál is
használtak. A tananyagot rendszeres összefüggésben, röviden egyes
táblázatos vázlatokban állították össze. Ilyen rövid tabellás kézi
könyveket adtak a tanulók kezébe. Ilyenek a mai nap is kedvelt
Grundriss és Grundlinien cimű kézikönyvek. Ezt a módszert
alkalmazta később a szintén pietista befolyás alatt álló Hahn
rector is Bergenben, Magdeburg mellett, ki a népiskolában a táb
lára írt ily rövid vázlatokat. Tőle vette ezt át Félbiger is, ki
Ausztria népiskoláiban honosította meg. Jó ideig igen kedvelt,
divatos tanmód volt ez, de sokkal több értéket tulajdonítottak
neki, mint a mennyit megérdemelt.

Sokkal többet érők voltak ennél Francke iskoláiban a rend
szeres ismétlések, melyeket az iskolai útmutatások részletesen sza
bályoztak. Ők a régi elvet: „repetitio est mater studiorum" nagyon
jól megértették. Az emlékező tehetséget a mesterséges és haszon
talan mnemotechnika helyett ezzel erősítették. Ők is azt tartották,
a mit a modern paedagogusok. hogy az emlékezetet csak termé
szetes eszközökkel lehet nevelni (Rosenkranz) s nem azt tudjuk
igazán, a mit egyszer megtanultunk, hanem azt, a mit időnként
ismétlünk és felújítunk. Az árvaházi iskolákban minden kisebb és
nagyobb szakasz elvégzése után ismételtek, már csak az össze
függés fenntartása s az egész tárgyon való uralkodás kedvéért is.
Ezen kivűl hetenként két nap, szerda és szombat u. n. ismétlő
nap volt (Repetitionstag), a melyen az alsóbb osztályokba esetleg
a felsőbb osztályokat is bevonták, hogy a már tanult, de elfeledt
tananyagot újra hallhassák. Hogy ezt a gyakori ismétlést a növen
dékek meg ne unják s figyelmüket fenntartani lehessen, ajánlja
Francke a tanítás formájában, a módszerben való változatosságot.
És itt néha kissé mesterkélt dolgokat is említ, hogy pl. a latin
szavak ismétlésénél kiki 6 szót mondjon fel, de mindig olyant, a
milyent előtte mások még nem mondtak; a ki e szabály ellen
vétett, az annyi új latin szót mondott ismét, mint a mennyit
elhibázott. Vagy a séta közben látott tárgyak ismert neveit mond
ták meg s a következő tanuló oly betűvel kezdődő más latin
szavat mondott, a mely betűvel végződött az előbbi; a tanult
szentírásbeli helyeket betűrendben mondták fel stb.
Általában Francke jól tudta, hogy mily elengedhetlen feltétel
a tanításnál az ismeretszerzés minden fokán az érdeklődés és a
figyelem. Azért igyekezett a szóban forgó tárgyaknak minél több
féle használhatóságát, becses tulajdonságát és szépségét feltüntetni.
A tanítótól megkívánta az élénkséget. Ha a tanító maga is foly
tonos actióban van — mondja — akkor a tanulók sem lankad
hatnak meg, hanem ujabb és ujabb ösztönt nyernek az attentióra.
(Ord. u. Lehrart im Paedag I I . Sect. 30. §.) Neveléstani művében
(Kurzer Unterr. 22. §.) mondja, hogy a figyelem az okosság kez
dete. De ezt magától a gyermeki kortól nem lehet megvárni,
tehát a nevelő igyekezzék azt felkelteni és fenntartani. És pedig
tegyen külömbséget az elmék között. Némelyek frissek, mások
lassúak. A szórakozottakat kitartásra kell ösztönözni, a lassú
elméknek időt engedni. Nem szabad a figyelmet sokféle tárgyra
distrahálni és 10—20-félét egyidejűleg tanultatni, mert ekkor elég
gondot és figyelmet egyikre sem fordíthatnak. Ha kevesebb a tárgy
gyorsabban haladnak, a gyermekek magok is látják az eredményt
s ez őket kedvvel tölti el s további kitartásra ösztönzi. A figyel
met különösen az érdeklődés fokozásával lehet élénkíteni. Azért,
ha valami nevezetesebb és fontosabb tulajdonságai vannak a
könyvekben és a természetben előforduló tárgynak, azokat a
tanító mindig jól kiemelje.
Végül pedig a tanítás mindig valláserkölcsi neveléssel legyen

összekötve. Mert a puszta ismeretközlés soha sem a végső cél,
hanem a szivnek és akaratnak nemesítése s a növendéknek köz
hasznú, tevékeny keresztyén életre való képesítése és serkentése.
Ezt tartva szem előtt a pietisták nem annyira hittant tanítottak,
mint inkább vallást, a Krisztusban megjelent teljes igazságot igye
keztek elsajátíttatni a növendékkel. Ezért tanították a dogmatika
mellett az erkölcstant.
Ahol a vallás-erkölcsi nevelés fontosságát ennyire hang
súlyozták, s ahol annyi tanuló nemcsak a tanteremben, hanem
az internatusban is együtt lakott, ott fontos tényezőnek ismerték
a nevelésben a fegyelmet is.
A pietismus világnézete valamivel komorabb, mint Comeniusé.
A játékot hiábavalóságnak tartja s nem engedi meg iskolai drá
mák előadását vagy épen külső színházak látogatását. Míg Come
nius a színjátékoknak is elismeri kettős hasznát: megkönnyítik a
tanítást (az élő megszemélyitésben látott dolgok jobban az emlé
kezetbe vésődnek) és előkészítenek az életre (a játszó és néző
tanítványt atkalmassá teszik a közéletben való illendő viselke
désre, Jausz, i . m. 191. 1.). Igy Francke a gyermek természetét
is romlottnak, különösen akaratát a bűn és érzékiség hatalma
alatt állónak tartja. A gyermeknek ezt a természetes bűnös aka
ratát akarja tehát kezdettől fogva megtörni, de nem a törvény
békóival, hanem a szeretet vesszejével. Azért hirdeti ő is mint
főszabályt a fegyelemre vonatkozólag : az evangéliom kedvessége
és ne a törvény szigorúsága uralkodjék az iskolában. Ezt nevezi
ő a nevelés evangéliomi módjának. Protestáns paphoz és nevelő
höz méltó principium, (Kurzer u. e. Untericht 15 §.).
A pietismusnak a fegyelemről szóló tanát Francke neve
léstanában (i. m. 15. §.) és az árvaházi tanítók számára kiadott
külön utasításban (Instruction für die praeceptores, was sie bei
der Disciplin wohl zu beobachten. 63 pontból álló. Richter i . m.
560—573. 1. Magyar forditásban közli Kellner-Nagy Lajos r. kath.
irányzatú müve is : Képek a nevelés történelméből, Győr, 1889.
212—18. 1.). találjuk. Ezekről még a Franckeval szemben sokszor
oly kíméletlen Richter Károly is elismeri, hogy a maguk nemé
ben igen jók, a paedagogiai bölcseségnek igazi arany szabályai
(i. m. 179. 1.)
Mily szép ez instructiónak mindjárt az 1. pontja : „A keresz
tyén nevelő mindenek előtt buzgón imádkozzék Istenhez, hogy a
fegyelem gyakorlásához kegyelmet és bölcseséget adjon neki." És
mily nagy igazság rejlik a 2. pontban: „Mivel rendesen úgy
szokott lenni, hogy a legtöbb nevelő kellő tapasztalat és igazi ke
resztyén szeretet hiánya miatt a jót inkább szigorú külső fegyelem
által akarja kierőszakolni, mintsem hogy a reá bízottakat szerető
lélekkel pártul venné és szivüket atyai hűséggel és béketűréssel
megjobbítani igyekeznék és igy inkább atya, mint fenyítő mester
igyekeznék lenni ; s mivel a fiatalabb koruakban ily atyai érzü
letet és igazi keresztyén szelídséget igen ritkán találunk : azért

minden nevelő állhatatosan és alázatosan kérje Istent, hogy ilyen
atyai indulatot adjon szivébe az ifjúság iránt és minden bárdolat
lanságot és szívtelenségét távoztasson el tőle." Ezek után követ
keznek azután a legnagyobb gonddal és bölcseséggel készített, a
fegyelemnek minden legkisebb ágát-bogát is számba vevő és
igazán tapasztalt, gyakorlott nevelőre valló utasítások.
Neveléstani művének ide vonatkozó pontjait (16. §.) pedig
röviden a következőkbe foglalhatjuk össze. Francke áldaná az
Istent, ha a vesszőt teljesen mellőzni lehetne (9. p.), de nagyobb
vétség esetén a testi fenyítésre is reá van utalva a nevelő. Ez
azonban ne szenvedélyes felindulással (1. p.), vagy a gyermek
egészségét veszélyeztető módon (6. p.) történjék. A gyermek érezze
ki a büntetés módjából, hogy a tanitó csak magát a bűnt gyűlöli,
de a gyermek iránt részvéttel van s csak kényszerűségből nyúlt
a veszőhöz (2. p.). A büntetés nemeinél is kellő fokozatosságot
kell tartani s nem a legsúlyosabbat alkalmazni mindjárt az első
esetben (4. p.). Figyelembe veendő a gyermek egyénisége, mert a
kemény bánásmód némelyeknek árt, a helyett hogy használna
(9. p.). A büntetés komolyabb nemeit a szülőkkel való egyetér
tésben kell alkalmazni, mert a gyermek természetszerűen jobban
ragaszkodik a szülőkhöz, mint a nevelőhöz s ha észreveszi, hogy
szülei nem helyeslik nevelőjének eljárását, akkor hiába való ennek
fáradsága (3. p.).
Keresztyén szeretet, józan életbölcseség és alapos lélektani
ismeret jellemzi e fegyelmi szabályok minden egyes sorát. Sok jó
tanácsát ma is megszívlelhetnék a nevelők. Francke összes alko
tásait és becses neveléstani iratait méltóan tetőzte be e fegyelmi
szabályzattal.
HARMADIK RÉSZ.

A pietista nevelés szélesebbkörű hatása és a magyar pietista
nevelök.
VII. Francke
Némethonban.

tanítványai
és nevelési
irányának
hatása
A józan és túlzó pietismus. Francke
intéze
teinek mai
állapota.
Spener és Francke evangéliomi, józan pietismusának a paedagogia terén hű képviselői voltak a Halléban működő első theol.
tanárok, u. m. Breithaupt, Anton, Michaelis, Lange, kik a nevelés
tani irodalmat is több becses munkával gazdagították. Ezek ide
jében élte az egyetem és az árvaház aranykorát, európai hírne
vüket ekkor szerezték meg. A tanulósereg úgy özönlött Német
országból és a messze külföldről is Haliéba, mint a reformáció
korában Wittenbergbe. Igen tekintélyes számmal ültek Francke
és Breithaupt lábainál magyar ifjak is. Francke utódja az árva
házi igazgatóságban Freylinghausen János lett, a mesternek veje

és már életében is jobb keze, több árvaházi tankönyvnek irója.
Az alapító halála (1727.) után 12 éven át (1727—1739) ez még
meg tudta őrizni az iskolák jó szellemét és hírnevét. A harmadik
igazgatóról, Francke fiáról ezt már nem mondhatjuk el.
Az alapvetőkkel egy időben más helyeken is több kartársuk
működött mint tanár és lelkész a pietismus szellemében. Igy
Kortholt Kiéiben, Uogallen Königsbergben, Steinmetz Bergenben ;
Mel Konrád Hessennek volt a Spenere, Enger Breslauban, Reichhard Magdeburgban, Jani Eislebenben, Struensee Halberstadtban,
Punk Dessauban, Junker Braunschweigben stb. (Schmidt, Gesch
der Paed. 1883. III. 511. L).
Szinte Francke szellemében működtek és mint theoretikusok
is kiváló nevelők voltak: Lange Joachim Friedrichswerdenben
(1670—1744) „Abhandlung des Schulwesens" művével, Sarganeck
(1702—1743) tanár a paedagogiumban, k i először irt az ifjúság
titkos bűneiről és különösen Hambach Jakab (1693—1735), ki
nagy irodalmi munkássága mellett Jenában és Giessenben nevelés
tani felolvasásokat tartott. Spener és Francke iránya még a jénai
egyetemre is behatolt, ugy hogy pl. Baier tanár, ki később Halié
ba került, 1673—1694-ig, Arnd igaz keresztyénségéről olvasott fel
privatim et publice. Buddeus Ferenc Jenában volt a „Pietisten
general", Stolte Ernő szintén jenai pietista. Ez utóbbiak Beer Vil
mos pozsonyi tanárnak voltak mesterei.
Az árvaház és a hallei egyetem ezerekre menő tanítványai
által rendkívül nagy hatást gyakorolt egész Némethon nevelés
ügyére. Francke intézeteinek szervezetét, szokásait utánozni kezd
ték mindenfelé, iskolai szabályzatait átvették ; árvaházakat, leány
iskolákat, paedagogiumokat és tanítóképzőket alapítottak.
Különösen az ifjú állam, Poroszország, mely a hallei egye
temnek oly sokat köszönhetett, igyekezett hálás lenni a nagy
mester, Francke iránt s I . Frigyes és i. Frigyes Vilmos, porosz
királyok idejében kétségtelenül a pietismus nevelési iránya volt
uralkodó a porosz iskolákban. Sőt Francke intézményei e biro
dalomban még a XIX. század végén is éreztették hatásukat, mint
ezt a fentebb emiitett Gossler, porosz közokt. miniszter példája
mutatja, ki a hallei árvaházi intézetek mintájára szervezte 1889-ben
a középiskolai tanári szemináriumokat.
I. Frigyes nagy árvaházakat alapított Königsbergben és Ber
linben, I . Frigyes Vilmos Potsdamban. Hasonló intézetek kelet
keztek Züllichau, Bunzlau és Langendorf városokban. Még egy
Buch Kristóf nevű egyszerű parasztember is Lanzendorfban, Weissenfels mellett Thüringiában árvaházat alapított. (Uhlhorn, Die
christl. Liebesthätigkeit. I I I . 252. 1.) Szint így alapítottak egyesek
ingyenes iskolákat is. I . Frigyes Vilmos már állami ügygyé teszi
a nevelést, midőn királyi rendeletekkel szabályozza. Poroszország
ban ő rendelte el az általános tankötelezettséget 1736. (Lajos,
anhalti herceg már 1620. körül és Kegyes Ernő, góthai herceg
már 1642. megtette ezt a maga országában.) Ugyan ő gondos-

kodott arról is, hogy az árvaházakkal kapcsolatosan, a hallei
minta szerint az arra alkalmas ifjak tanitókká képeztessenek.
Aurichban már 1702-ben volt egy, a pietismus szellemében veze
tett ingyenes iskola, melyben papjelöltek tanitottak ; s ugyanitt
néhány nagyobb fiút is oktattak a szokott tárgyakon kivül a
zenében és orgonajátékban is oly célból, hogy később mint
tanítók működhessenek. Az 1735. alapított stettini s az 1736.
alapított magdeburgi árvaházakkal kapcsolatosan pedig már a
tanítóképző szeminárium is, habár kezdetlegesen, de mégis szer
szervezve volt. Mind ez a hallei minta szerint és a pietismus be
folyása alatt történt.
Ezek az üdvös reformok, valamint általában Franckenak
egész nevelési rendszere kihatott Szászországra,, Württembergre és
egyéb német tartományokra. Sok lelkes hive volt a pietismusnak
hazánkban. Hahn és Becker által kihatott a hallei irány Austriára.
Egyes tanítók Moszkvába (a pozsonyi Büttner Lajos,) Konstantinápolyba, sőt a misszionárius tanítók Kelet-Indiába is elvitték
Francke hírét és szellemét.
Az eredetileg oly józan, egészséges s egyházi és bibliai ala
pon megmaradt pietista irányzat azonban — amint már erede
tileg sem volt ment egyes szélsőségektől — csakhamar szertelen
túlzásokba és félszegségekbe is átcsapott, Egy előkelő és nagynevű
férfiú nyitja meg azok sorát, akik Halléban nevelkedtek ugyan,
de Spener és Francke egyenes útjáról letérve, félrebotlottak. Gróf
Zinzendorf Miklós volt ez, a hallei paedagogium előkelő tagja,
később a herrnhuti felekezet alapítója. Már 10 éves kora óta volt
Halléban s így Francke szárnyai alatt növekedett fel. A pietista
ecclesiola in ecclesia eszméje neki is tetszett s arra indította,
hogy már az intézetben alapított mint 15 éves ifjú egy „Mustár
mag" nevű egyesületet hasonló főrangú tanulótársaival. Zinzendorf
már messze letért az egyházi confessionális alapról és sok téve
dés csúszott be hittanába. De egy nagy erénye volt, a fáradhatlan
munka egyházi, gyakorlati téren, melyre őt és felekezetét egyet
len nemes szenvedélyük, a Krisztus iránti odaadó szeretet indí
totta. Zinzendorf jellemző éneke : Ich hab nur eine Passion, die
ist Er, nur Er. Ebből származtak nagy erényeik, de egyszersmind
hibáik is.
A herrnhutiak a nevelést is példás hűséggel és odaadással
karolták fel. Népiskoláikban a gyermekeket nemük és koruk
szerint külön választották, a vallási tárgyakat a lelkész tanította.
Különösen az egyházi énekre fordítottak nagy gondot és külön
gyermekistentiszteleteket tartottak. Voltak árvaházaik, nevelőinté
zeteik (Schleiermacher is náluk tanult), missiói házaik és gnadenfeldi lelkész-szemináriumuk ma is fennáll. Nevelési céljuk volt az
ifjúsággal megismertetni azt a csendes, boldog, lelki élvezetet,
melyet a Jézus véres sebhelyeiről való elmélkedés már itt e föl
dön nyújt. A herrnhuti Krisztus megfeszítésére nem borzadással
gondolt, hanem boldogító, édes örömmel. Azt a nehéz harcot,

melyet a hívőnek a sátánnal, a világgal és saját érzékiségével kell
folytatnia, s melyet a quaekerek és methodisták képzeletükkel
felettébb ki is szineztek, a herrnhutiak nem ismerik. Paedagogiai
rendszerüknek egyoldalúsága és hiányai téves hittani álláspontjuk
ból következnek. A vallásos nevelést túlhajtották. Layritz, herrn
huti püspök „Betrachtung über die christliche Erziehung" művében
pl. azt akarja, hogy a csecsemő első képzeteinek és érzelmeinek
is Jézus Krisztus legyen a forrása és tárgya, és pedig az ő örökké
szép megváltói képe szerint, amint a keresztfáról oly szeliden
hullatja vérét. De hát lehetséges-e ez és természetes-e ? A vallá
sosság és ennek szent tárgyai nem meríthetik ki a gyermek egész
lelki világát. Ezt az exclusiv pietisztikus nevelést elitélve, szépen
mondja Palmer: „Az égen ragyogó napnak kell mindent megvilá
gítania és megmelegítenie a földön, de ez a nap azért nem emészt
fel mindent, hogy egy maga lehessen a mindenségben. (Pietismus,
Schmid. Paed. Encykl. VI. 72. 1.).
De voltak a pietismusnak sokféle természetellenes elfajulásai
később, nemcsak a kisebb felekezetek és szekták, hanem az evang.
egyházak körében is. Neveléstani értekezéseket adtak ki egyes
pietisták, melyekben azt kívánják, hogy a gyermek nemcsak a
napnak nagyobb részét töltse imádkozással, hanem ha rajzol is,
csak szent tárgyakat, bárányt, pásztort rajzoljon ; ha fűzfa sípot
csinál, azon chorálokat sipolgasson. ízléstelen meséket költöttek,
hogy a célzott irányban hathassanak a gyermek lelkére. Palmer
beszél egyet, mely szerint a paedagogus egy angol hercegnőt állít
a gyermekek elé példaképen, aki, midőn anyja az asztal egyik
felére játékokat és édességeket rakott, a másik felére pedig a
bibliát és a kelyhet telte, ez utóbbiak után nyúlt, amazok nem
kellettek neki. (Ú. o. 73. 1.). Ugyan mit szóltak ehhez a gyerme
kek magukban.
Később, Francke és Freylinghausen halála után, sajnos,
magából Haliéból is kiköltözött ezeknek józan vallásos szelleme.
Épen a méltatlan epigonok voltak azok, kik a pietismusnak rossz
hírnevére valósággal reá is szolgáltak. Ez a hanyatlás — jóllehet
a növendékek száma egy ideig még emelkedőben volt — már az
alapító fiának, Francke Gotthilf Ágostonnak idejében bekövetkezett,
aki 1739—69. volt az árvaház igazgatója. Csak a betűt, a külső
formát, a sok áhítatossági gyakorlatot tartották meg, a világot
szerzetesi elfogultsággal kerülték. De az erő, az alkotó szellem, a
hamisítatlan hit eltűnt a régi falak közül. Á pietismus ekkor már
oly népszerűtlen volt, hogy a szabad gondolkozású Nagy Frigyes,
aki megbecsülte Gellértet és egy Spener és Francke érdemei előtt
is meghajolt volna, ez utóbbinak fiával már igen érzékenyen
éreztette haragját és ellenszenvét. Midőn ez ifjabb Francke, mint
árvaházi igazgató, a theologusoknak a színházba való járást meg
tiltotta, a király elrendelte, hogy maga az igazgató is tartozik
megjelenni a szini előadáson s bizonyitványnyal kellett tanusi#

tania, hogy csak ugyan ott volt. Még nagyobb azután a hanyat
lás Knapp György és az ifjabb Freylinghausen (1771—1785) igaz
gatók idejében. A fizető növendékek száma fogyott s ennek követ
keztében árvát is kevesebbet tudtak eltartatni.
Ismét Francke vére ,0s szelleme, a mesternek egyik déduno
kája, Niemeyer Hermán Ágoston, a kiváló neveléstani iró, ki
1799—1828. volt árvaházi igazgató, állította ismét helyre a régi
jó hírnevű intézeteket. Ez örökölte Francke tevékeny szellemét és
nagy életbölcseségét; őt lehet az intézetek második alapitójának
tartanunk. Ez száműzte az álszenteskedő pietismust, melynek a
rationalismus kora ugy is elvette a hitelét és ismét a józan keresz
tyén vallásosság otthonává tette az ősi falakat. De nagy érdeme
van az intézetek helyreállításában I I I . Frigyes Vilmos porosz
királynak is, ki nagylelkű alapitványaival biztosította azok fenn
maradását.
Az árvaházi tanintézetek, melyeket eddig a lekötött, határo
zott célú alapítványok mellett is inkább családi tulajdonnak tekin
tettek, 1832-ben államiakká lettek és szorosan a porosz állami
tanterv szerint szervezkedtek. Könnyen ment ez, mert hisz a
porosz iskolai ügynek fejlődésére épen Halle volt mindig a leg
nagyobb befolyással.
Az új fenntartóság védelme alatt az intézetek azután még
jobban kibővültek. A reáliskolák eszméje — mint láttuk — már
Francke agyában megszületett ugyan, de külön főreáliskola Hal
léban Francke alapítványai mellett csak most létesült 1835. állam
költségen, ügyen ez évben — mintegy a régi gynaeceum felujitásaképen — külön felső leányiskolával is kibővültek az intézetek,
amelyhez 1879. tanitónőképzőt is csatoltak.
A régi intézetek körében is történtek az ujabb korban
némely változások. Igy a régi híres paedagogium, mint iskola
1873. megszűnt, de megvan ma is az internátusa, melynek növen
dékei részint a gymnasiumba, részint a főreáliskolába járnak. (A
tartásdíj tandíjjal együtt évi 690 márka.). 1794-ben, tehát az
alapítás után épen 200 évre megszűnt az ingyenes iskola is (Ar
menschule, Freischule). Fennállása ideje alatt összesen közel
20,000 növendéke volt.
A gymnasium (latin iskola), az elemi fiu- és leányiskola (a
régi Bürgerschule), az árvaház, az 1697. alapított középiskolai
olcsóbb internátus (Pensionsanstalt, évi 480—510 márka tartásés tandíjjal) a könyvkereskedés, nyomda, gyógyszertár, a biblia
terjesztő és missziói intézet, a női menedékház és kórház ma is
léteznek.
A tanintézetben a legújabb értesítő szerint (Die Franckeschen
Stiftungen zu Halle (képekkel és tervrajzzal), Buchhandlung des
Waisenhauses 1901.) 3000 a tanulók és 100 a tanerők száma.
Az árvaházban 140 növendék (árva) van. Az intézetek falain belül
lakók lélekszáma a legutóbbi népszámlálás szerint 739 volt.

A mióta Francke a maga mustármagját reménységgel elve
tette és verejtékkel Öntözte, az óta sok iskola, hires nevelőinté
zetek, de sőt egész népek és országok mentek tönkre. Az ő alko
tásai azonban ma is teljes erejükben virágoznak. Igaza volt az
„Arany sas" vendéglő cégére helyébe irott jelmondatnak: Akik
az Urban biznak, azoknak erejek megújul . . .futnak és nem fárad
nak e l ; járnak és nem lankadnak meg. Ezs. 40, . Ami Istenünk
beszéde megmarad mind örökké. Ézs. 40, . És Francke árvaháza
•ezen a fundamentumon épült.
3 1
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VIII

A pietismusnak

a magyar

nevelésre

való

hatása.

A külföldi nagyobb nevelésügyi mozgalmak hazánkat sem
hagyták érintetlenül. Luthernek, Melanchtonnak, Trotzendorfnak,
Sturmnak lelkes paedagogus tanítványai voltak nálunk is. A nagy
•Comenius nemcsak művei által lett itt ismeretessé, hanem szemé
lyesen is eljött hozzánk és Sárospatakon négy évet töltött, hogy
nevelésügyünket reformálja, s megkönnyítse a vele egy időben,
egy szellemben, de tőle mégis függetlenül működő Apácai Cseri
János munkáját, nemzeti nagy misszióját. (Lásd: Stromp L. Apá
czai Cs. J. mint paedagogus, Bpest 1898.).
A Zrinyi Miklóshoz, Wittnyédyhez és Bethlen Miklóshoz
hasonló férfiak megértették és méltányolták a nemzeti szellemben
folytatott paedagogia becsét. De kegyetlen időket élt a magyarság.
Az egykor oly szabad Erdélyben sem teremhetett Apáczai magve
tése kellő gyümölcsöket. Az I . Lipót alatti országrészben pedig a
legádázabb félszázadot szenvedte át a protestáns egyház. A gyászos
decennium elején bezárultak az összes protestáns iskolák ajtai.
Oly jelesebb paedagogusaink is, mint Ladiver Illés és Pomarius
Sámuel, vagy a külföldre menekültek, vagy itthon a magányba
vonulva procul negotiis kezüket az eke szarvára téve, az elmék
művelése helyett more rustico szántogatták — ha épen voltak —
apáik vagy feleségeik birtokán a szántóföldet.
Azután jöttek Thököly és Rákóczi kurucz háborúi. Inter
arma silent musae. A háborúk nyomán járt a szokások, erköl
csök elvadulása. A zsarnoki hatalom alkalmas eszközökkel, kül
földi katonákkal és szolgalelkű, önző magyar főpapokkal, mindent
elkövetett, hogy a magyar nemzeti szellemet elfojtsa. '
Lesz-e ebből a vigasztalan állapotból feltámadás ? A nemzet
szerény napszámosai, névtelen hősei között, kik ama fojtó lég
körben a nemzeti műveltség oltárán a szent tüzet ápolták és ki
aludni nem engedték, nem csekély dicsőség illeti meg azokat a
protestáns magyar theologus ifjakat, akik 1681. óta ismét a vesze
delmes, hálátlan tanítói és prédikátori pályára készültek és tudo
mányuk kibővítése végett a művelt külföld főiskoláit is felkeresték.

1. A m a g y a r i f j a k

Halléban.

A régi hírnevű, orthodox és tekintélyes Wittenberg és Lipcse,
és a szelídebb, közvetítő Jena volt a XVII. században rendszerint
a külföldre vándorló magyar theologus ifjak Mekkája. De ime a
porosz király támogatásával egy új iskola is felütötte a fejét. A
nagy tekintélyű Spener erre irányozza a figyelmet, a szellemes,
bátor és szabad szájú Thomasius ide vonja az ifjúságot, Francke
munkáiról pedig egész csudákat lehet hallani.
A világlátni indult és minden iránt érdeklődő józan és
világos fejű magyar ifjú is, ha már külföldön volt, miként kerül
hette volna el Hallet, mely ekkor az egész tudományos világ
figyelmét magára vonta s elhomályosította a régi, maradi egye
temek hírnevét. Azoknak az ifjaknak a száma is igen nagy, akik
nek nevét a hallei egyetem anyakönyve megörökítette. De hányan
lehettek ott átutazó peregrinus akadémikusok is, akiknek tan
díjra nem került, de mint honfitársaik vendégei mégis elég időt
töltöttek Halléban, hogy ott az egyetemet, az árvaházat, a catecheticum institutumot, az esztergályozó és üvegköszörülő nemes
ifjakat, a könyvtárt, botanikus kertet, a muzeumot és más ilyen,
a magyar ember előtt szokatlan dolgokat megláthassák. Meg
azután nem volt olyan nehéz dolog annak a nagy Franckenak
az ajtaján is bekopogtatni, aki még az idegen nemzetbeli koldu
sokat is megvendégelte és naplót vezettetett róluk. A magyar
embert meg épen hogy szerette. Több magyar ifjú étkezett a
szabad asztaloknál, Bél Mátyást pedig az a kitüntetés érte, hogy
maga Francke fogadta őt házába nevelőnek gyermekei mellé.
Ő tanította Francke kislányát, Freylinghausen későbbi feleségét és
Francke kis fiát, az árvaház későbbi igazgatóját. Tóth-Sipkovits
János, szakonyi fiu pedig, a Carolina resolutio után Dunántúl első
ev. püspöke, Breithaupt házában volt szálláson.
Mennyit láthattak, tapasztalhattak ezek a szerencsés magya
rok, akik éveken át voltak az egyetem hallgatói és ily nagy paedagogusok házában szabadon járhattak-kélhettek! Erdélyből, FelsőMagyarországból és a Dunántúlról egyaránt özönlött ki az ifjúság
Haliéba, mely valóságos lázat keltett itthon is. Nemcsak theolo
gusok, hanem előkelő magyar főurak fiai, jogászok és orvosnöven
dékek is kimentek. Igy Hellenbach báró fiai Selmecbányáról, a
Roth fiuk Eperjesről, JDobner Nándor polgármester fia Sopronból.
Egyes magyarok állandóan is Halléban települtek le s honfitársai
kat segélyezték, mint az erdélyi származású Schmeitzel Márton,
ki tanár volt Halléban s a soproni születésű Eisenreich György,
ki lelkész volt Halle újvárosában (f 1717). Bél Mátyást is ott
akarták fogni, a Magdeburg melletti Bergen hivta meg igazgatónak,
de honvágya haza hozta.

2. A p i e t i s t a n e v e l é s k ö z p o n t j a i h a z á n k b a n s az
itt m ű k ö d ő tanítók.
A Halléban megfordult s ott Spener és Francke iránya által
befolyásolt tanítók és lelkészek különösen három városi központot
választottak működésük színhelyéül. Ezek voltak : Besztercebánya,
Győr és Pozsony. Nemcsak a német és tót ajkú, hanem a tiszta
magyar beszédű és gondolkodású dunántúli evang. lelkészek is
nagy lelkesedéssel vették át a pietismus nevelési eszméit. Az
orthodox Kermann Dániel püspöknek és az elfogult Szirmay
Miklósnak erélyes fellépése s az 1707. évi rózsahegyi zsinatnak a
pietismust sújtó határozata a felvidékieket elijesztette ugyan Halle
látogatásától (lásd: Magy. pietisták c. dolgozatom 2—3. 1.) de oly
önálló, erélyes egyéniségeket, mint pl. Bél Mátyás volt, az üldöz
tetés sem riasztott vissza a pietismus követésétől.
Beszterczebányán volt lelkész a gályarabságot szenvedett
Simonides János (f 1708), ki Wittenberget, Jenát s majd egész
Európát bejárta. Valószínű, hogy Spenerrel is találkozott Dresdában, akit 1704. tót nyelven írt kátéjában híven követ. Azért a
rózsahegyi zsinaton kárhoztató Ítéletet is mondottak e munkára.
Mellette ugyan e városban volt iskolai igazgató 1697—1702,
azután pedig lelkész Burius János, akit atyja, a történetíró szám
űzetése idején neveltetett Boroszlóban és Lipcsében. Ő hivta Bél
Mátyást Besztercebányára, amiért már azzal is vádolták, hogy a
pietismus fészkévé teszi e várost. Ő volt az, ki Rózsahegyen a
pietismust védte és tiltakozott Arnd és Spener elitélése ellen.
Bél Mátyás, e nagy nevű paedagogus 6 éven át (1708—14) taní
tott itt mint rector Francke szellemében, de működésének virág
korát mégis Pozsonyban töltötte. A beszterczebányai két pietista
tanítónak baráti köréhez tartozott Mittuch Ádám nagyszombati,
majd bazini rector is, több tekintetben modoros és különcködő
nevelő, aki amazokkal együtt könyezve s majd fenyegetődzve kért
Kermanntól kíméletet a pietisták iránt.
A pietismus másik kiváló központja volt Győr, s az itt mű
ködő, többnyire Halléban tanult tanároknak és segédlelkészeknek
mestere és atyai barátja Torkos András, a szentirásfordító és
kátéiró, kiváló tudós győri pap (f 1737). Egykorú latin satira Bél
Bárány mellett őt mondja a pietisták fejének. Jó barátja volt
Bél Mátyásnak, ki a Francke veje által irt s általa lefordított,
alább említendő művet, neki ajánlotta. Torkos is mint rector kezdte
működését Győrött, az itteni jó hírnevű gymnásiumban s 1707.
óta mint lelkész működött ugyanitt. Mellette tanárkodott és segédlelkészkedett a szintén Halléban 1701. tanult Károlyi István, a
Hellenbach báró fiuk nevelője, a későbbi jeles győri egyházmegyei
esperes és kispéczi lelkész (f 1737), ki a püspöki szék- üresedés
ben léte alatt az egyházkerület nagyobb részét fáradhatatlan buz
gósággal és nagy bölcseséggel kormányozta.

Torkos mellett Győrött kezdte tanítói pályájál Bárány György
is, Francke magyar tolmácsa, ki a mesternek apostoli buzgalmá
ból legtöbbet örökölt. Ez a beledi (Sopron m.) születésű ifjú a
szünidőkben otthon aratott és mezei munkát végzett, hogy a
tanulás költségeit megszerezhesse. Torkos tanítványa volt már
mint gymnasista, utóbb pedig Pozsonyban is tanult. Már mint
tanulót pietistának gúnyolták. Mert ez volt a csúfneve mindannak,
aki a latin mellett a görög és héber nyelvhez is értett. Majd mint
az eperjesi Roth fiuk nevelője Halléban 2 évet töltött. Itt külö
nösen a katechetikai szeminárium nyerte meg tetszését s már ott
künn megfogadta, hogy a vallásoktatást ő is ily módon fogja itt
hon folytatni. Breithaupt avatta lelkészszé Győrött. 1711—13. volt
tanár és segédlelkész. Mint nagyvázsonyi lelkésznek első dolga,
hogy kérőlevelet bocsát ki a balatonmelléki iskolák jobb lábra
való állítása érdekében. Mint nevelő oly hírnevet szerez itt, hogy
a r. kath. Zichy Imre gróf vele taníttatja hajadon leányait. Apos
toli buzgalma Tolnába viszi, hol a betelepült németek közt egy
új egyházmegyét szervez. Az irodalmi munkásságban is fáradha
tatlan, egyik művet a másik után irja az ifjúság, a tanitó és lel
késznevelés érdekében. Bizalmasa volt itt Mercy Ferenc tábornok
kormányzónak, aki unokaöcscsét, a későbbi párisi követet, szintén
Báránynyal neveltette. 1757. halt meg mint főesperesés sárszentlőrinczi lelkész. Hozzá méltó fia volt Bárány János, dunántúli
püspök és felpéczi lelkész, kiváló paedagogus és iró, k i egészen
atyja szellemében működött. Ez a fia irta meg Bárány Györgynek
igen értékes verses életrajzát. (Közöltem M. prot. egyhtört. Adattár
1906 81. lap.).
Torkos mellől került kí a körmendi születésű Kis Péter,
ki 1702. volt Halléban s majd porosz királyi stipendiummal
Berlinben és Königsbergben (valószínűleg Francke ajánlatára)
töltött 6 évet. Itthon 1708. Szentgyörgyön (Pozsony m.) s Győrött
1710. volt rector. Utóbb Beleden és Nemes-Csoón lelkész. Az ő
fia volt Kis Zsigmond a jeles téthi pap. Különösen kitűnt paeda
gogiai munkásságával és Francke iratainak nyelvünkre való át
ültetésével Vásonyi Márton, ki 1709—11 volt Halléban, azután
győri tanár s 1724—37. vadosfai lelkész. Ez könyveivel és kiterjedt
levelezésével még a távoli Brassóban is szerzett híveket a pietis
musnak. Ilyen volt Szeli József, brassói ev. lelkész, ki a Dunán
túlról hozatta a magyar könyveket s maga is adott ki egy kátét.
Szintén győri tanár és segédlelkész s Torkosnak kedves barátja
volt a rozsnyói születésű Sartorius Szabó János, ki 1724—56.
Nemes-Csoón működött mint jeles tanitó, lelkész és fáradhatatlan
tankönyvíró, Torkosnak, Vásonyinak és a két Báránynak elvál
hatatlan jó barátja és lelkes munkatársa volt minden irodalmi
vállalatukban. E körben nevelkedett a szakonyi születésű Tóth
Sipkovits János is, ki két évet töltött Halléban Breithaupt háza
ban, 1707—9 Győrött volt rector és diakónus. Mint téthi lel-

készt esperesnek, majd püspöknek választották meg 1742. Egye
nesen vádolták is pietismussal. Torkos környezetéhez tarto
zott s 1731—36 győri tanár és segédlelkész volt az osgyáni szüle
tésű Fábri Gergely is, mint vadosfai lelkész Vásonyi utóda s a
végzetes vadosfai verekedésig (1751.) dunántúli püspök. E hivata
lában nemcsak az iskolákra ügyelt fel, hanem írt is egy magyarázatos kátét és lelkészi értekezletek tartásával hathatósan buzdítá
a lelkészeket a theol. tudományok művelésére (f 1766.).
Mint a fentebbiekből látni, a dunántúli kerületben az egyházi
vezetők, püspökök és esperesek határozottan a hallei pietismus
hatása alatt állottak s lelkészi hivataluk mellett ama nehéz időkben
a nevelésügyet is kiválóan felkarolták.
Végre harmadik előkelő központja volt a pietismusnak
Pozsony. Az itteni lelkészek közül már Reiser Antal is Spener
hive volt, ki elűzetése után mint hamburgi lelkész Iheatromania
c. munkát adott ki (Ratzeburg 1681.) s magyarországi szenvedé
seinek történetét is megírta (Hamburg, 1683). 1705-ben pedig
egyenesen Haliéból hívták a pozsonyiak rectornak Büttner Lajost,
B. György pietista énekköltőnek fiát. (Koch, Gesch. des Kirchen
lieds IV. 273. 1.). Ennek tanítványa volt 1706. Bárány György,
kiről fentebb szóltunk s kinek fia, Bárány János püspök az atyja
halálára irt búcsúztatóban így emlékezik meg a pozsonyi pietista
tanárról:
Pozsonyban Büttnernek hogy jó hire hallott,
Mert oskola keze alatt lábra állott,
Görög, zsidó nyelvet nagy haszonnal vallott,
Melyért is sok deák szárnya alá szállott.
Te is oda mentél az Istent esmérni,
Ott tanultál hozzá szivedből megtérni,
Mert nemcsak nagy észre akart az kisérni
De arra is, Istent mint kelljen dicsérni.

Büttnert azzal a fogással, hogy pietista, kitették a rectorságból s utóbb a szentpétervári (vagy, mint Ribini mondja : a moszk
vai) akadémián lett professor. (M. prot. ehtört. Adattár 1906. 81.
és 90.). Ribini és Molnár A. alaptalanul mondják őt obscurus és
hanyag embernek. (Memorab. I I . 128. Molnár A. i . m. 359. 1.).
Moszkvára még bizonyára maga Francke ajánlotta.
Igy hát Büttner volt a pietismusnak útegyengetője Pozsony
ban. Feltűnő, hogy Markusovszky jeles monographiája ezt nem
említi. Legkiválóbb képviselője azonban itt e nevelési iránynak
Bél Mátyás, az ocsovai születésű férfiú, akinek anyja magyar ajkú
volt, s aki mindig a magyart vallotta anyanyelvének. 1704—8-ig
volt Halléban s egyideig Francke házában is nevelő, akivel egész
haláláig levelezett. Besztercebányán 6 éven át folytatott reformáló
és szervező munkásság után 1714. jött Pozsonyba tanulótársának,

a vele egyetértő és szintén Halléban tanult Rabbacher András,
itteni lelkésznek hivására. A szabad lakáson s egyéb apróbb
járadékokon kivül 300 frt volt a fizetése s minden tanulótól
évnegyenként egy-egy garas tandíj. Még e nagy paedagogusunk
is alá vetette magát az újévi eantatiók szokásának, amiből 15
frt volt a jövedelme.
Ide jövetelekor oly mélyen sülyedt volt az iskola állapota,
hogy Összesen csak 40 tanuló látogatta. Tehát itt is reformálnia
kellett. Terveit „De ludo bene ac prudenter instruendo aperiundoque" c. székfoglalójában adta elő, melyet a gyülekezet helyeselt
és egész terjedelmében elfogadott. Részletes tantervét kéziratban
a pozsonyi lyceum levéltára őrzi. Franckenak és a hallei taninté
zeteknek hatása elég világosan szembe tűnik ezekben, de még
sem szolgailag utánoz. A pozsonyi lyceum történetében méltán
adták meg neki a „rector et instaurator scholarum Posoniensium"
megtisztelő disznevet. 1719-ben az igazgatói állást a lelkészivel
cserélte fel ugyanitt. Ez állásában is mint felügyelő nagy befolyást
gyakorolt az iskolák vezetésére. Gazdag irodalmi munkásság után
1749, halt meg. (Lásd: Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ev.
lyceum tört. Pozsony 1896. 127—224. lap.)
Az igazgatóságban a pozsonyi születésű Beer Frigyes követte,
ki a magyar nyelvet Győrött tanulta, 1714-ben a lanzendorfi
árvaház tanintézeteiről külön tudósítást adott ki, Pozsonyban
pedig mint rector igen becses, új tantervet készített s külön tan
folyamot rendezett a magyarul tanuló ifjúság számára.
Bél tudományának és paedag. irányának — különösen a
nyelvészeti, földrajzi és történeti irodalom terén — méltó örököse
volt TomkaSzászky János is, ki Győrből Torkos András kezei alól
került Pozsonyba 1732-ben. Ez is gyakorlati munkásságán kivül
több jó tankönyvével tett a hazai nevelésnek kitűnő szolgálatot.
E három jeles nevelő mellett Spener és Francke irányának kiváló
hive itt Pozsonyban a magyar-tót ajkú lelkész, a t.-szent-mártoni
születésű Míletz Illés, ki egyéb iskolák mellett Nagy-Enyeden a
tudós Páriz Pápai Ferencet is hallgatta. Előbb özv. báró Galisiusné Révay Erzsébetnek volt udvari lelkésze Bitsén, 1730. óta pedig
Pozsonyban működött, hol Bél mellett is mint szigorú erkölcsű
és magas műveltségű férfiú nagy tiszteletben részesült. Tevékeny,
munkás pap, Spenernek lelkes hive. Ennek és Rambachnak több
müvét lefordította tót nyelvre, s az ő érdeme az az első magyar
nyelvű konfirmácziói tankönyv, mely 1736. jelent meg.
íme a három kiváló központon hány jeles paedagogus, aki
mind Spenert és Francket vallja mesterének. Tőlük öröklik a tevé
keny buzgalmat, az erős hitet, melylyel a nehéz időkben minden
akadályt leküzdenek. Az ő műveiket fordítják nyelvünkre, az ő
tanrendszerüket veszik át, de nem szolgai utánzással, hanem a
magyar nemzet jelleméhez és külön szükségleteihez alkalmazkodva.
Elmondhatjuk, a hallei pietismus talán egy külföldi nemzetre se

gyakorolt oly mély hatást, mint a magyarra. Spenernek, Francke
nak sehol sem voltak lelkesebb tanítványai, mint épen mi
nálunk.
A felsoroltakon kivül Halléban tanultak még: Viczay Péter
dunántúli 1711. Lendvay György lendvai fi 1713. Tatay István
sopronmegyei 1714. Kövesdi János soproni 1715. Németh György
lőcsei 1715. Domokos Márton 1719. Bozzay István koltai 1719.
Szepesi Mihály 1720. Király György erdélyi 1725. Gábory József
1728. Tonsor Pál 1728. És e theologusokon kivül az orvos és
jogi szakra is iratkoztak be magyar ifjak.
3. F r a n c k e
neveléstana
m a g y a r nyelven
Schmeitzel neveléstani művei.

és

A pietismus nevelési rendszerének hazánkban való meg
honosítására nézve legtöbbet tett Bárány György azzal, hogy
Franckenak egyetlen rendszeres neveléstani művét, a fentebb
többször idézett „Kurzer und einfältiger Unterricht" ciműt lefor
dította magyar nyelvre a Wirth Ambrus-féle átdolgozás szerint
és Halléban 1711-ben kiadta. Ezzel a kész munkával jött haza s
mintegy programmal, ezzel foglalta el győri tanári állását.
A munka teljes cime ez: Auguszt Hermann Franckenak Sz.
Ir. Prof. és Prédikátornak Oktatása a gyermeknevelésről. Az igaz
Isteni félelemre és kegyességre mint intessenek a kis Gyermekek ;
közbeszélgetésbe foglaltatott Virth Ambrus Norimb. Prédikátor
által, most pedig szükséges voltáért és a közönséges haszonért
kérdésekbe foglalva Magyar nyelvre fordéttatott: Mely munkával
minden valláson levők alkalmassan élhetnek, mert itt a hit dol
gáról nem disputál tátik, Hanem kiváltképpen a kegyes Szüléknek
és hív Praeceptoroknak jó és kegyes tanáts adatik, mint viseljék
magokat jó lelki esmérettel a gyermekek körül, hogy az ő tisz
tekben az Istennek bűvséges áldását várhassák magukra. Nyom
tattatott Hallában Orbán István által 1771.
A müvecske 12 ed rétű 120 lap és ma már igen ritka. A
magyar nemzeti múzeum könyvtárában van meg két példányban
és pedig — a mi igen jellemző a pietismus hazai történetére nézve
— mindegyik példánynak más a címlapja, jóllehet a mű nyomása
és szövege egyébként teljesen ugyanaz. Az egyik példány szám
lapjáról ugyanis elhagyták Francke nevét és a helyett „Chrosologus Theophilus" álnevet nyomattak. Alul pedig a nyomás hely
neve, Halle helyett „Filadelfia" szinte költött helynév áll (Magy.
Könyvszemle 1881. 345 lap. es Szabó L. Régi Magy. Könyvtár
I . 1782. folyó szám alatt). A címlap szövege különben ez elté
réseken kivül teljesen megegyezik a másik példány címlapjával.
Bárány bizonyára azok elől akarta Francke és Halle nevét elta
karni, akik a pietismus rossz hírétől visszariadtak. A rózsahegyi
zsinaton történtek érthetővé teszik az eljárást. Úgy látszik Bárány

minél nagyobb olvasó közönséget akart szerezni műve számára,,
mert a más hiten levőket is megnyugtatta a cimlap e megjegy
zésével : itt a hit dolgáról nem disputáltatik.
Feltűnő, hogy Bárány Franckenak e művét nem eredeti
alakjában fordította le, hanem abban a fentebb említett átdolgo
zásban, melyet Wirth Ambrus nürnbergi lelkész készített. Ez a
Wirth jeles paedagogus volt, Francke egy helyen az ő műveit is
ajánlja a tanítóknak. És Bárány az átdolgozást bizonyára jobbnak
találta az eredetinél; de sőt más szabadságot is vesz, mert „a
közönséges haszonért kérdésekbe foglalva" fordította le.
Igy Bárány, bár legtöbb helyen ép úgy, mint Wirth, szószerint követi Francket, mégis szabadabb átdolgozásban adja a
mesternek neveléstanát. Már a felosztásban is eltér Francketól,
ki művét két részre osztotta: Erziehung der Jugend 1. zur wah
ren Gottseligkeit 2. zur christlichen Klugheit. Bárány átdolgozása el
lenben ez öt kisebb részre oszlik: 1. A gyermeknevelés méltóságáról
2. Az elmére való gondviselésről 3. A kegyességre vezető eszkö
zökről 4. A három virtusokról (ígazságszeretet, engedelmesség
szorgalom) 5. Az evang. módról, mely szerint a gyermekek
a Krisztusban való igazságra vezettesenek. Francke nevelés
tana, mint fentebb láttuk, valami szigorú logikus renddel nem
dicsekedhetett. Wirth és Bárány e hiányon akartak segíteni. Azt
mondják, amit Francke, de más felosztással, másrendben.
Eredeti művében az, amit a magyar nyelv állapotáról mond.
Francke fejtegetéseit mindenütt a hazai szokásokra és állapotokra
alkalmazva veszi át. A német christkindlről helytelenítőleg szólva,
hozzá teszi: „Melynél még bolondabb a mi magyarink közt a
tótmester uraimék által behozatott Balázs napi ugrálás a szalonnás
nyárs körül, amelyet ki nem nevetne és improbálna az igaz
keresztyének között (43. 1.). Mikor Francke nyomán a komédiákat,
színjátékokat kárhoztatja, a pietista elfogultságával jegyzi meg:
„Nálunk ugyan, Istennek hála, ezek szűkebbek ! (71. 1.). Szóval
mindig a hazai állapotok lebegnek a szemei előtt. S a müvecske
végén Bárány más neveléstani művekből is vesz át idézeteket
(Grossgebauer, Drexel, Mitternacht, Mokerus.). Érezve különösen
Francke művének egy nagy hiányát, a 109. lapon „A testre való
gondról" is külön szól Locket idézve („Lockius a Nemes Ifjaknak
felnevelésekrül §. 13. 15." 109. 1.) A táncot elitéli a váradi zsi
natra és a régi mondásra hivatkozva: Saltus est circulus, cuius
centrum est diabolus. (115. 1.).
Ennek a munkának minden egyoldalúsága és hiánya mellett
is nagy érdeme, hogy rendszeres neveléstani munka volt és pedig
magyar nyelven irott a kuruc háborút befejező szatmári béke
kötés évében. Mintegy programm, hogy e háborús világban elszilajodott magyarságból miként kell új és pedig istenfélő és
hazafias nemzedéket nevelni. Magyar nyelven ez az első rend
szeres neveléstanunk. Apácai a Magyar Encyklopaediában egy
r
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félszázaddal már korában (1653.) és szintén magyar nyelven
mondta ugyan el a hazai nevelés reformálására vonatkozó esz
méit és ő szélesebb látkörű, egyetemes műveltségű tudós volt,
de az ő műve mégsem rendszeres neveléstan, míg Bárány, a
győri iskola kezdő rectora
habár külföldi tekintélyt követve
— ilyent akart adni. S hatása — legalább a dunántúli evang.
iskolákban — maradandó volt.
A magyar pietismus e neveléstani műve mellett még az
erdélyi szász születésű, de Bód Pétertől is a magyar névre érde
mesnek itélt Schmeitzel Mártonnak német nyelven írt két paeda
gogiai munkáit kell megemlítenünk. Ezek: 1. Anweisung für einen
Lehrer und Hofmeister. Halle 1721. és 2. Rechtschaffener Academicus, oder gründliche Anleitung, wie ein Student seine Studien
und Leben gehörig einzurichten habe. Halle 1738. (E műveket
— sajnálatomra — nem szerezhettem meg.)
4. A p i e t i s m u s é r d e m e i
nemzeti szellem

a m a g y a r n y e l v és a
fejlesztésében.

A pietista nevelők mindenek előtt az anyanyelven való taní
tást sürgetik. Ebben itthon is találhattak volna mestereket már
korábban. A morva nemzetségű Comenius Sárospatakon a tudo
mányoknak anyanyelven való művelésére buzdította a magyaro
kat. Apácai vele egy időben, látván a magyar könyveknek ret
tenetes szűk voltát és szánalomra méltónak tartván azt a népet,
mely mindent csak idegenből kölcsönöz, elhatározza, hogy a
magyarnak minden tudományt magyar nyelven ad. (Stromp L.
i. m. 50—52. 1.). De e nagy tanítóknak emlékére a feledés homá
lyát borították a hazai gyászos idők.
A magyar ifjakat külföldön idegen tudósoknak kell emlékeztetniök, hogy mily vétkes mulasztást követ el az a nemzet, mely
saját anyanyelvét akár a modern, akár a régi klasszikus nyelvek
kedvéért elhanyagolja. Thomasius. Francke voltak Luther után az
elsők, akik Némethonban meg merték tenni a hallatlan újítást,
hogy a magas akadémián is az egyszerű nép profán nyelvén
szólaltak meg. Bárányra, Bélre ez a példa nem maradt hatás
nélkül. Volt is nagy szükség reá, hogy a XVIII. század nemzet
ellenes politikájával szemben a magyar nyelv jogát érvényesítsék.
Neveléstanában Bárány szent haraggal kel ki a latin nyelv
zsarnoksága ellen, mely a népiskolára is békót ver. „Nem nagy
szívfájdalom nélkül írom ezeket — mondja — emlékezvén ami
magyar iskoláinkban levő praxisról, a holott minden csak deák
nyelven fordul elő. Innét a nyavalyás gyermekek mennyi nyak
csapásokat és vesszőzéseket szenvednek. Minek okáért sokan elva
dulnak s elhagyják az iskolát. Javallom azért minden tudós és
szemes tanítóknak tanácsokból, sőt egész nemzeteknek példájokból,
hogy se oly korán ne fogják a gyermekeket deák nyelvre, minek

előtte t. i . a keresztyén vallás fundamentumában és az anyai
nyelvben is alkalmatosan nem proficiáltak, de nemcsak a katechismus vagy más compendium, hanem még a grammatika, syntaxis,
história, geographia etc. is magyar nyelven magyaráztassanak
nekik; epistolákat és más magyar elaboratiókat csináljanak, hogy
mindenek felett a magyar nyelvet tanulják meg tisztán. Ennek
elmulasztása volt ez ideig oka, hogy alig találtatott a ki közü
lünk tisztán és fundamentomosan tudott volna szólni és irni, míg
valami tekintetes személyek között és jó magyar könyveknek
figyelmetes olvasása által azt valamennyire helyesebben nem
excolálta." (I. h. 75—76. 1.).
Apáczai óta magyar paedagogus ily erélyesen nem sürgette
az anyanyelv művelését. S míg Bárány csak itthon akarja ezt a
nemzeti munkát végezni, addig Bél a művelt külfölddel s az itt
élő idegen ajkuakkal is meg akarja ismertetni a magyar nyelvet.
Magyar nyelvtant irt a németek számára német nyelven „Der
ungarische Sprachmeister cimen (Pozsony 1729.). S ebben lelke
sülten mondja, hogy míg egyik nyelvben az erőt és méltóság
teljes kifejezést, másikban a kellemet s a harmadikban ismét más
szép tulajdonságát dicsérnt-k, addig a magyar nyelv mind eme
jeles tulajdonokot egyesíti magában. (Haan L. Bél M. 67. 1.). (Lásd
bővebben: Magy. Pietisták 53—56. 1.).
u

5. A p i e t i s t a v a l l á s o k t a t á s é s e n n e k i r o d a l m a .
Az e l s ő m a g y a r k a t e c h e t i k a .
Mint láttuk, Spener és Francke főként a vallásoktatás által
igyekezett nevelési célját megvalósítani, erre szenteltek legtöbb
időt s e téren értek el legnagyobb sikert. Hasonlót mondhatunk
a magyar pietistákról is.
A vallásoktatás elhanyagolását is a minden időt felemésztő
latin nyelvnek tulajdonítják. A gyermekek közt tapasztalható
barbaries onnan van — mondja Vásonyi — hogy Donatusszal,
Vestibulummal kínozzák őket, a vallásra pedig nem tanítják. (A
szentírás szerint való élet regulái. Francke után. Halle 1711.).
Torkos a győri kátéban panaszolja fel, hogy a kisdedek sok deák
igéket megtanultának, de nem tudják a Miatyánkot, Tízparancso
latot, Hiszekegyet. Bárány is bűnül rója fel a gondatlan praeceptoroknak, hogy a szegény gyermekeket a deák nyelv tanulásával
gyötrik, melynek sok gyermek az ő világi életében úgy is semmi
hasznát nem látja. (1735. évi kátéja.).
Az általános baj ellen tehát ők is mestereik példája szerint
a káté tanításban, a szorgalmas katekizálásban kerestek orvoslást.
Mindenek előtt a tanítóknak kellett utasítást adni. Simonidesnek
„Studium catecheticum, biblícum et logicum" c. műve volt e téren
az első kísérlet (Lőcse 1669.). De sokkal fontosabb ennél Bárány
Györgynek magyar nyelven irt katechetikája, melyet a német

pietisták művei s különösen Rambach Jakab „Der wohlunter
richtete Katechet" c. munkája nyomán irt és bevezetésképen
csatolt 1735. megjelent kátéjához. (Nürnberg 1735.).
Hosszúdad 12-ed rétű 64 lapon 46. §-ban adja a katechesis
elméletét. Megmagyarázza a wtrjxm és yuxifyitp szavak jelen
tését, melyek szerinte tágabb értelemben az elemekre való taní
tást, szűkebb értelemben pedig kérdés és felelet által való tanítást
jelentenek (3. §.). Ez a tanítás legkönnyebb neme és már
az apostoli korban szokásban volt (5. §.). Megemlíti Augustinus
„De catechisandis rudibus^ művét. Panaszkodik e tárgynak elha
nyagolása miatt s végül az 1529. megjelent Luther kátéját mondja
oly kincsnek, melyért Istennek elegendő hálát nem adhatunk
(10. §.). Majd szól a katechesis nagy becséről (13. §.). Ezután
dispositióját közli, mely szerint elmondja: 1. hogy a katechismusi
tanításban közönségesen és 2. magánosan az ő könyvecskéjével
(kátéjával) való élésben micsoda módot kell tartani. (14. §.). Az
első részt (a tulajdonképeni katechetikát) ismét alrészekre bontja
és szól: 1. a tanítóról 2. a tanítványokról 3. magáról a kérdez
getős által való tanításról. (15. §.)
A mi a tanítót illeti ezt lerajzolja: I . némínemüségére és
ajándékira nézve. Szükséges pedig, hogy legyenek benne 1. termé
szet szerint való qualitások, u m. a) jó és serény elme b) a
nyelvnek értelme. 2. lelki ajándékok, u. m. a) lelki bölcseség b)
az isteni igazságok ismerete c) Jézusnak és báránykáinak buzgó
szerelme d) igaz alázatosság.
II. Tisztire nézve, melyet meg kell mutatni: A) katekizálás
előtt, hogy a) az ő juhait ismerje b) hogy magát illendően elő
készítse (nem hogy minden kérdést előre papirosra tegyen, hanem
hogy elméjében jó rendet formáljon, melyben a materiákat elő
hozza), hogy szép példákat és hasonlatosságokat kigondoljon stb.
c) az imádságban magát szorgalmatosan gyakorolja. B) a kateki
zálás alatt vigyázzon a tanulóknak: 1) emlékezetekre, melyet sok
könyv nélkül való tanulással terhelni nem kell; 2. elméjekre, hogy
amit a gyermekek betéve tanultak, azt értsék is, s hogy a tanu
lókat a íigyelmetes hallgatásban megtartsa (rövid serkentések, a
dolog szükséges voltának és hasznának ajánlása, a tanító friss
tanítása stb. által; a tanító igen sokat ne discuráljon, hanem
szüntelen kérdezzen, noha olykor a folyvást folyó beszédnek is helye
vagyon); 3. akaratjukra, melyben igy jár el: a) eszekbe juttatja a
tanulóknak, hogy a tudomány és a szóbeszéd nem elég, hanem
Isten akaratának gyakorlása kívántatik, b) néha egy kis próbát
teszen kérdéskép, hogy miként tennék a hallott dolgot, c) reá
biztatja őket a hallott igazság gyakorlására, d) a tanításhoz szíves
intést ragaszt, e) szép fohászkodást vagy kívánságot tészen, f) arra
szoktatja őket, hogy amit hallottak, azt együgyüen imádságba
foglalják stb. C) a katekizálás után: 1. imádsággal rekeszti be s

otthon is imádkozik báránykáiért, 2. azok magaviseletére utcán,
háznál vigyáz, 3. jó példát mutat nekik. (17. §.).
A mi néz a tanulókra, ezek: 1. együgyűek, 2. középszerűek
3. értelmesebbek (Az árvaházi népiskolák 3 csoportja Halieben.)
Az öreg emberekkel — mondja Bárány — ami országunkban
nem szokott katekizálás tartatni ugy, hogy ők is kérdésre vétet
hetnének. De az okos tanitó ne felejtse e mondást: gyermek, te
néked szólok, öreg, végy példát! Itt azután részletes utasításokat
ad, hogy a kérdések a tanulók fejlettségéhez legyenek mérve.
(18-22. §.).
A mi illeti végre magát a katekizálást, itt vigyázni kell: A)
a kérdésre, B) a feleletre.
A) A kérdésnél tekintetbe jön: a) mit kell kérdezni? 1. Luther
M. kis kátéjának igéit, mert ezeket méltán tették fundamentumul;
2. csak a hitnek és keresztyénségnek fundamentornához tartozó
dolgokat; b) miképen kell kérdezni? 1. rendesen (logikai rendben),
azaz a kérdésben minden dolog a maga helyén és idejében
hozattassék be, 2. világosan, hogy a tanuló a kérdést mindjárt
megérthesse, 3. rövideden, 4. erősen és egészen, hogy a tanulók az
igazságra elegendőképen megtaníttassanak (a tárgy teljes és alapos
kifejtését érti.).
B) Vigyázni kell a feleletre is, melynél a kateeheta részéről
megkívántatik: 1. a figyelmetesség, 2. a felelet értelmes ismétlése,
3. a helytelen felelet megjobbitása. Ez utóbbira nézve részletes
methodikai utasításokat ad Rambach nyomán. (23—25. §.).
A következőkben azután a 25. §-tól kezdve ennek az 1735.
évi magyarázatos kátéjának használatára vonatkozólag ad részletes
tanácsokat. Nem kívánja a tanítóktól, hogy egész könyvét betéve
betanultassák; elég ha Luther kis kátéját tudják. De a szentirásbeli helyekre fordítsanak különös gondot, a kisebb gyermekekkel
csak a rövidebb dictumokat tanultassák be. Minden kérdést jól
megmagyarázzanak, még pedig az elmék szorgalmas vizsgálásával
ezek fejlettségéhez képest
Hogy a könyvnek haszna legyen, tanítóktól, tanulóktól és
olvasóktól elsőben is azt várja el, hogy meglegyen bennük az
isteni igazságnak és az üdvösség utjának ismerete után való vágy
(26. §.). Nemcsak a tanítóktól, hanem a patrónusoktól és szülők
től is elvárja, hogy megteszik egyetemes papi tisztükből folyó
kötelességeiket (28. és 36. §.). Az evang. egyház tanának igazságát
Pritius György frankfurti lelkésznek Spener könyvéhez (Aufmun
terung zur Beständigkeit in der reinen Lehre des Evangelii) irt
előszavával bizonyítja. S végül ismét a katechesis nagy hasznát és
becsét köti az olvasók lelkére. A prédikáció mellett erre is igen
nagy a szükség. Sőt Gerhard coburgi superintendesre hivatkozva
ki meri mondani, hogy a jó katekizálás több épülést szerez, mint
a divat szerint való mesterséges prédikáció (44. §.).
íme Bárány irta nemcsak az első magyar nyelvű nevelés-

tant, hanem az első magyar katechetikát is és pedig ezt nagyobb
önállósággal, mint amazt. E katechetika nagy befolyással volt az
iskolai vallásoktatásnak s az e korban oly gazdag káté irodalom
irodalomnak a fellendülésére. Az első hirmondó e téren Simonides
„Wyswetleni krestanskehouceni stb." Dietericus, Sinapius és Spener
nyomán irt kátéja, Zittau, 1704. Torkos András 1709. adta ki a
győri katechismust. más szép kegyes kérdésekkel újonnan fordítva
Hala,1709. (12-ed rét 72 lap, későbbi kiadások 1729,1750,1770.) Szeli
József, brassói lelkész, az erdélyi evangélikusok kedvéért adta ki
a maga kis kátéját Brassó 1718. Ezeknél sokkal bővebb Bárány
magyarázatos kátéja (Norinberga 1735. 12. r. 372. 1.), melynél
Spener és egyéb pietisták művein kivül, Torkosnak kéziratát is
felhasználta. Hozzá van csatolva Luther kiskátéja magyarázat nél
kül és Gerengel Simon alább emlitendő Summája. Sartorius
Szabó János szintén magyarázatos Luther kátét adott ki (Norimberga 1747. 12. r. 312. 1.), melyhez hozzá van csatolva (52—72.
lapon) „A szentirásbeli Históriáknak rövid leábrázoltatásuk."
Bárány György fiával, Jánossal, a dunántúli püspökkel régebbi
kátéját átdolgozta, kibővitette s 1750. újra kiadta (Lauban, 12. r.
496. 1.). Fábri Gergely püspöknek még győri tanár korában irt
„Szentirásbeli igékkel és példákkal megbövittetett győri kis katechismusa" 1751. jelent meg (Jena, 12. r. 11. ív.).
A Luther kátéját magyarázó műveken kivül egyéb rendsze
res hittani müveket is (néha szinte káté alakban) adtak ki. Ilyen
volt Freylinghausennak Bél Mátyás által lefordított műve: „Compendium, avagy rövid summája az egész keresztyén tudomány
nak. (Halle 1713. kis 8-ad r. 182. 1.). Ez a hallei tankönyv leg
közelebb a besztercebányai tanulók kedvéért Íratott, de haszonnal
forgathatták a theologusok is. Ilyen továbbá Gerengel Simonnak,
a XVI. században élt jeles soproni papnak eredetileg német
nyelven írt művecskéje, melyet a pietisták ez időben fordítottak
le magyarra e cimen: . A gyermeki tanításnak Gerengel S. által
feltétetett Summája." Elsőben Halléban jelent meg 1715. Idevágó
Sartorius Szabó Jánostól: „Az idvezitő ker. hitnek fundamentuma
kérdések és feleletekben" (1733. mint a Lelki Óra 4-ik része).
Szinte Sartorius Szabó fordította le Rambach ily c. művét :
„Gyermekeknek kézi könyvecskéjek", mely a hittani részen kivül
keresztyén erkölcsi és illedelmi szabályokat is foglal magában.
A pietistáktól kedvelt diktumos könyvek (Spruchbüchlein,
Schatzkästlein stb.) mintájára magyarban is jelent meg hasonló
művecske: „Panoplia Catholica az az Lelki Fegyverház minden
kereszténynek, de kiváltkép az Oskolában járó Gyermekeknek felfegyverkeztetésekre." (1733. H. n. 16-r. 122 I.). Valószínűleg Bárány
György műve. Benne csupa szentírásbeli helyek foglaltatnak a
káté és hittan főtételei szerint ezek bizonyítása végett össze
válogatva.
A bibliai történeteket a gyermekek a kezükbe adott teljes

újszövetségből tanulták, mint Halléban, vagy az u. n. evangeliomos
könyvecskékből, melyekben a perikopák voltak összegyűjtve.
A mai nap szokásos „bibliai történetek" külön összeválogatva még
nem voltak, jóllehet Hübner hamburgi tanár kétszer 52 váloga
tott bibliai históriái 1714. már megjelentek. Nyelvünkre azonban
csak később fordították le. Bárány János püspök 1756. évi I n structiójában a káté mellett a „dicta sacra, sacrasque históriás" is
az elsőrendű tantárgyak közt sürgeti. A biblia ismertetéshez Sar
torius Szabó adott némi segédeszközt 1747. a kátéjához csatolt
22 lapnyi szöveggel, melynek cime: A szentírásbeli históriáknak
rövid leábrázoltatások. (Lásd az irodalmat bővebben: Magy.
Pietisták 57. 1.).
Az egyháztörténet még nem foglalta el megillető helyét a pie
tista iskolákban. E tárgyból kézi könyvük nem volt, legfeljebb
diktálás után tanulhatták. De nagy gondot fordítottak pietista
nevelőink az egyházi ének tanítására. Ők maguk is szorgalmas
énekszerzők és énekgyüjtők voltak. A magyar evangélikusok külön
énekes könyve, az u. n. Zengedező Mennyei Kar (a, nép nyelvén:
ó graduál), melynek első kiadásában (Lőcse 1696.) Ács Mihálynak
van legtöbb része, főként Torkos, Bárány, Vásonyi és Sartorius
buzgólkodása által növekedett oly vastag, értékes és népszerű
könyvvé. Bárány püspök Instructiója szerint a gyermekek nem
csak a dallamokat tanulták meg, hanem az énekszöveget is beemlékelték.
Végül a pietisták érdeme, hogy hazánkban a külön konfir
máció oktatást is Spener és Francke példájára meghonosították.
Bárány György már 1735. előtti gyakorlatára hivatkozva mondja :
„Igen hasznos dolognak tapasztaltam lenni, hogy ha az ember
minden esztendőben legalább kétszer p. o. húsvét és Szent Mihály
nap tájban vagy máskor Öt vagy hat hétig mind az helységben,
mind a szomszéd falukon levő gyermekeket összeszólétván azo
kat mindennap kétszer katekezálja és igy az Úr vacsorájához való
méltó járuláshoz készíti és ahoz készen ereszti. (Katechetika 22.
és 42. §.). Bárány János püspök is meghagyja az egyházlátogató
espereseknek : „Introducenda per ecclesias praeparatio primum
accedentium ad Sacram Coenam per R. D. Fratres, sedulo et
sufficienti tempore instituenda". (Instructio.).
Serpilius Keresztély soproni lelkésznek 1714-ben az urvacsorához készülőknek oktatása végett német nyelven irt rövid
kézi könyvecskéje, melyet a konvent adott ki s a szegény gyer
mekek között ingyen osztott ki, bizonyára a pietismus hatása
alatt készült. (Müllner, A soproni főtanoda tört. 1857. 58. 1.)
Magyar nyelven is jelent meg elég korán ily konfirmációi köny
vecske, melyet Bód P. és Haan L. szerint Miletz Illés, a fentebb
említett pozsonyi lelkész fordított németből és adott ki Lipcsében
1736. Cime: ,,A' Bárányoknak az ő Jó Pásztoroknak karjaira való
Egybengyüjtetések, Avagy Bátorságos és egyenes Vezérlés, miképen

kellessék az Ifjú Keresztyén embereknek az Ur Vacsorájához való
első járulásokban magokat a Jézus Krisztusnak ajánlani és szen
telni . . . a Magyar Ekklesiákban való Ifjúságnak és más együ
gyűeknek hasznokra Magyar nyelvre fordíttatott. 1736 esztendőben."
55 kérdés, a végén alkalmi imádságokkal (16-od rétű 104 lap).
6. A p i e t i s m u s h a t á s a a m a g y a r n é p i s k o l á k r a .
Kétségtelen, hogy pietista lelkészeink és tanítóink az elemi
oktatásnál a hallei árvaházi népiskolákat vették mintául. Ugyanaz
a szellem, ugyanaz a beosztás, ugyanazon tantárgyak és ugya
nazon módszer volt uralkodó a pietisták iskoláiban is. Bizony
ságaink is vannak erre nézve.
A fentebbi „Panoplia Gatholica, Lelki Fegyverház" c. diktumos könyv mutatja, hogy a pietisták a népiskolai növendékeket
nálunk is 3 osztályra elkülönítve tanították épen úgy mint Hallé
ban. A szentirásbeli helyek ugyanis e könyvecskében 3 különféle
csillag- és keresztjegygyei vannak megjelölve és a szerző a könyv
végén ezt az utasítást adja a tanítónak : „ * Első classis amely
az Ábécét tanulóké. -4- Második classis azoké, akik a betűket
összveszedegetik. ± Harmadik classis azoké, akik könyv nélkül
tanulják a katechismust." Ez osztályozásból látjuk, hogy úgy az
irást és olvasást, mint a vallási tárgyakat három fokozatos csoport
ban tanulták. S ez osztályok ugyanazok voltak, mint a halleiak :
1. a betűk neveit tanulók 2. syílabizálók és 3. folyékonyan olva
sók. E hármas felosztás a többi tárgyaknál is megvolt. Bél Mátyás
még a gymnasium alsó (sexta) osztályában is 3 csoportot (alphabetisták, legentes, parvisták) különböztet meg.
Főtárgy volt a népiskolában itt is a vallásoktatás amaz ága
zatok szerint és oly tankönyvek használatával, melyeket az előbbi
fejezetben soroltunk fel. Itt tehát oda utalunk vissza. Bárány az
ő katechetikájában is külön megemliti a vallástanulók 3 osztályát:
1. együgyűek 2. középszerűek 3. értelmesebbek. (18. §.).
A többi szokott tantárgy: olvasás, írás, számolás és ének.
A reális tárgyakról is megemlékezik ugyan Bárány magyar neve
léstanában, de hogy valósággal tanitották-e ezeket már a népisko
lában, arra nézve nincsenek adataink. „Geographiai mappákat
avagy ország tábláit a keresztyén praeceptor is nyugovó óráikban
nagy gyönyörűségekre adhat elő a gyermekeknek" — mondja
Bárány. S ajánlja továbbá, hogy jó volna a gyermekeket sétál
tatni is kertben és mezőn nyugvásul s ilyenkor lehetne őket a
füvek, fák, virágok nevére és erejére tanítani. Tehát a reáliák itt
is mint recreationalis tárgyak szerepelnek. Sartorius az erkölcsi
és illemszabályokat is meghonosította a népiskolában. Rambach
után irt „Gyermekeknek kézi könyvecskéjek" c. művecskéjének
egyik része épen „A gyermeki díszes külső erkölcsöknek száz
reguláit" közli. Ebből tanulták a gyermekek, hogy mint viseljék
magukat otthon, más házában, az utcán, iskolában, templomban stb.

A pietistáknak azt az érdemét, hogy a népiskolából teljesen
száműzték a latin nyelvet s így megvalósították a schola vernacula eszméjét, már említettük.
7. A p i e t i s m u s h a t á s a a h a z a i k ö z é p i s k o l á k r a .
Bél Mátyás n e v e l é s i rendszere Pozsonyban.
Legnagyobb volt e hatás az emiitett központok, Beszterce
bánya, Győr és Pozsony középiskoláiban. De kihatott szélesebb
körre is. Például Sopronban a soproni születésű Böschel János
wittenbergi tanár Comenius „Orbis sensualium trilingvis" műve
mellett Spener katechetikai tabuláit és Fabricius Györgynek Hal-,
leban is használt „História sacra" c. művét ajánlotta használatra.
A grammatika tanára pedig vasárnaponként katekizációkat tartott
a gymnasium alsó osztályaival (Müllner, i . m. 53. 49. 1.).
Legvilágosabban tünteti fel a pietismusnak a magyar közép
iskolákra való hatását Bél Mátyásnak pozsonyi tanterve, mely
lépten-nyomon elárulja, hogy a hallei árvaházi iskolák tanrend
szerét követi. (Ismerteti Markusovszky S. i . h. 164. s köv. 1. A
prima és secunda órarendjét már Ribini közölte. Memorabilia I I .
587—590. 1.). Tanterve e 3 részből áll: 1. az iskola szervezete és
tanterve, 2. módszertani utasítások, 3. az iskolai fegyelem.
A középiskola Bél szerint 6 osztályból álljon, melyek közül
a legalsó a sexta, a legfelső a prima. A növendékek itt az egyes
tantárgyakban tanúsított előmenetelük szerint nem voltak ugyan
egy időben több osztálynak is növendékei, vagy is nem volt meg
az u. n. szakosztály rendszer, mint Halléban; de itt is előfordult,
hogy egy-egy osztályt két, esetleg több éven^át is látogattak. Igy
például a primát, secundát és quintát 2 - 2 évig, a sextát 2—3
évig. Az osztályok száma (6) Comeniusra emlékeztet.
A vallástanításnál kiváló gondot fordítottak a kátéra, szentirás
beli helyek emlékelésére s a biblia olvasására, melyet nemcsak anya
nyelven, hanem latin nyelven is, s az újszövetséget az eredeti görög
nyelven is olvasták. Bél Károlyi Gáspár újszövetség fordításának egy
általa a görög szöveg alapján javított kiadását Lipcsében 1717. adta k\.
Használták bizonyára Freylinghausen fentebbi compendiumát is Bél
fordításában. A prima és secunda már dogmatikát (thetika) és
polemikát is tanult. Az egyház történetét röviden a hazai és a
világtörténettel kapcsolatban adták elő. A tanítási célra vonatko
zólag egészen Spener szellemében mondja Bél: „Nicht nur das
Wissen, sondern nebst dem auch hauptsächlich das Gewissen möge
geschärfet werden."
A latin nyelv tanításánál úgy, mint Halléban, Bél is a gya
korlati célt tartotta szem előtt: a tanuló tudjon folyékonyan,
szabatosan és választékosan beszélni latinul. A régi klasszikus
irók szellemétől, mint pogánytól idegenkedett a pietismus, de
Pozsonyban azért Cornelius Nepost és Cicero leveleit minden
aggodalom nélkül olvasták. Szavakat, a latin phraseologiát és

latin beszélgetéseket tanultak minél nagyobb mennyiségben. Cellarius hallei tanár kézi könyveit használták : Grammatica és Liber
memorialis latinitatis probatae et exercitae. Donatus és Rhenius
mellőzésével azért választották Cellariust, mert ez anyanyelven
közli a szabályokat. A felső osztályokban a latin disputatiók is
szokásban voltak.
A görög nyelvet csak is az újszövetség kedvéért tanulták a
két felső osztályban. Egyéb görög auctorokat nem olvastak. Kézi
könyvül egy „Nucleus Grammaticae Graecae" c. nyelvtant aján
lott. A héber nyelvet is előadták a secunda és prima osztályokban,
de csak azokra nézve volt kötelező, akik a theol. pályára készül
tek. Használt kézikönyvük volt: Langii Nucleus grammaticae
Hebreae et continua codicis Hebraeici lectio.
A bölcsészeti tárgyak logika, philosophia instrumentális, phil.
theoretica és practica néven szerepelnek Bél tantervében. Nagy
haladás volt, hogy maga Bél a primában az ó- és újkori irodalom
történetet is előadta.
Ujtárgy volt, melyet hazai intézetben eddig még szintén nem
adtak elő, a földrajz. A reáliák csak nehezen tudnak polgárjogot
kivívni. Bél is eleinte, mint Halléban tették, recreationalis tárgy
nak vette. Eleinte nem volt kötelező s csak azok az alumnisták
tanulták július és augusztus hónapban, akik a nyári szünidőre nem
mentek haza. Később a szülők kívánságára a tanév folyamán is
előadták a többi rendes tárgy között.
Bélnek a hazai földrajzirás terén elévülhetetlen érdemei
vannak. Ő ez új stúdiumot a legnagyobb áldozatkészséggel mű
velte. Eltűrte, hogy kémkedéssel gyanúsították és a nádor elé
idézték. Fáradságos és költséges utazásokat tett. Sőt tanítványait
is felhasználta földrajzi ismereteinek kibővítésére. A szünidőre való
eltávozásuk előtt kérdőiveket adott nekik, s erre kellett lakóhelyük,
a vidék és megye természetrajzi, földrajzi, néprajzi és történeti
viszonyaira vonatkozó adatokat feljegyezni. (Molnár A. A közokt.
tört. Magy. a XVIII. században 377. 1.) Ily módon készült el nagy
becsű műve, a Notitia Hungáriáé novae historico- geographica
(1735—42), melynek több kötete kéziratban maradt. (Az V. köte
tet gr. Zichy Jenő adta ki 1891. saját költségén.) Bél az iskolá
ban egy rövidebb compendiumot használt. Utóda Tonika-Szászky
rector pedig ennek nyomán és a nagy munkából kivonatolva
készítette „Compendium Hungáriáé Geographicum" c. kézi köny
vét iskolai használatra.
Nagyon kevéssé művelt tudomány volt ekkor még a közép
iskolákban a történelem is, melyet Bél szintén szélesebb keretben
adott elő és pedig úgy az egyetemeset, mint a hazait. E téren is
első rendű tudósunk és forrásgyűjtőnk. Az iskolában valószínűleg csak
írott jegyzetek segítségével tanított. A földrajz és történelem taní
tását ő is összekötötte. A földrajzi helyeknél megemlítette a történeti
nevezetességeket is, a történelem tanításánál pedig előbb földrajzilag

ismertelte meg az események színhelyét. A hazai történetírásnak
jó szolgálatot tett a fentebbi Schmeitzel hallei tanár is a magyar
koronáról (1712.), a koronázási szokásokról (1713.) írt és „Antiquitates Transsylvaniáé" c. forrásiratokra támaszkodó eredeti
művével.
A számtant valami magasabb színvonalra Bél iskolája sem
emelte. Csak az alsóbb osztályokban tanították. A nyelvtan és
helyesírás mellett szerepel az alsó osztályokban a szépírás is.
Nagy gondot fordítottak, mint Halléban, úgy Pozsonyban is a
vocalis és instrumentális zenére. A negyedévi lustratiók alkalmával
a pátrónusokat is zeneelőadásokkal tisztelték meg. S a zenéhez
értő tanulókat a cantatio jövödelméből is díjazták.
Bél is, mint Francke sürgeti az anyanyelvnek alaposabb taní
tását s megkívánja, hogy az idegen nyelveket ezzel egybevetve
tanítsák. De a régi hagyományos szokásnak még oly nagy volt a
hatalma, hogy a latint mint tanítási nyelvet a középiskolából ő
sem tudta teljesen kiszorítani.
Igen becsesek és a hallei iskolák befolyására mutatnak Bél
tantervének 2. részében a methodikai utasítások is.
Megkívánja, hogy a tanárok példás életű, vallásos lelkületű,
önzetlen, az egyházat, az ifjúságot és a tudományt igazán szerető
férfiak legyenek. A tanításban a tanárok nem járhatnak el szaba
don, hanem tartoznak egységes, megállapított módszertani eljárást
követni; ne írott jegyzetekből, hanem elfogadott tankönyvekből
tanítsanak, melyet gyakran és önkényesen nem cserélhetnek fel
másokkal, mert az ilyen kapkodás sokat árt. Ugyanazon tankönyv
nek se legyen többféle kiadása forgalomban. A tanár előadása
legyen figyelmet keltő, élénk. Ne egyesekkel, hanem az egész osztálylyal foglalkozzék. Lehetőleg szemléltessen, az elvégzett anyag
lényegét írja fel óránként a táblára és oly alaposan megmagya
rázza, hogy a tanulók a leckét már az iskolában megtanulhassák,
otthon csak ismételniök kelljen. Minden osztályban a tanulók fel
fogásához alkalmazkodjék a tanár.
Ez általános elvek mellett részletesebb utasításokat is ád Bél
minden egyes tantárgy methodusára nézve, megszabja az osztályok
tananyagát, sőt részletes órarendet is közöl. S módszerének ismer
tetését azzal végzi, hogy ő kész mindegyik kollegának osztályában
maga is több napon át tanítani. Igy könnyebben megtanulhatják
s maguk is közvetlen tapasztalatból győződhetnek meg annak
értékéről.
Hallei mintára meghonosította a tanári értekezleteket, melyek
hetenként szombaton tartattak az igazgató elnöklete alatt. Az is
kolai rendtartás, a fegyelem, didaktikai kérdések, a tanulóknak
az iskolán kivül való magokviselete is szóba került itt. Ugyanily
alkalommal adta elő Bél a hospitálása alkalmával tapasztalt dol
gokat s megfelelő intést, tanácsot adott az illető tanároknak. Mint
ha csak a hallei inspektort hallanók a heti konferencián. A tanárok,
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sőt az igazgató is a hetenként elvégzett anyagot külön naplóba
irták, hogy a tanár gyors vagy lassú haladása ellenőrizhető legyen.
E naplót évnegyedenként az iskolafentartó konventhez kellett
beterjeszteni. (E naplók ma is megvannak a pozsonyi lyc. levél
tárban. Fináczy E. az Ephemerides Scholasticae későbbi (1755—75)
köteteit is megtalálta és ismerteti. A magy. közokt. tört. M. T.
korában I I . 201. 1.) Bél honosította meg az iskolai anyakönyvet
is, melybe a tanulónak nevét, születési helyét, korát és előhaladását, jegyezték be. Igy látjuk, hogy Bél Francke utasításait kö
vetve Pozsonyban már sok oly üdvös intézményt meghonosított,
a milyenre pl. a Ratio educationis és a Thun-féle tanrendszer se
gondolt, s amit a modern paedagogia vívmányának szoktak
tekinteni.
Az iskolai fegyelemre vonatkozólag Bél tantervének 3-ik
része ajánlja a szeretetet, szelídséget s a tanulók egyéniségének
figyelembe vételét. A gyengék mellé házi tanítókat rendelt. Ismét
Francke hatására mutat, hogy az ily nevelőkül ajánlott ifjakat
Bél néhány heti külön tanítással készítette elő e hivatásukra.
Kicsinyített alakja a praeceptorum seminariumnak. A szegény
tanulókról ily módon és az alumneummal (a hallei szabad asz
talok) gondoskodott. (Lásd ezeket bővebben: Markusovszky S.
i . h. 190-193. 1.), A Bél Mátyás által készített iskolai rendtartás
(Leges Scholasticae) egyike e nemben a legelsőknek és legjobbak
nak. (Egész terjedelmében közli Markusovszky i . h. 194—203. 1).
Bél után Beer Frigyes és Tomka-Szászky János rectorok ugyan
azon szellemben vezették a pozsonyi iskolát.
Hasonló lehetett a tanítás Besztercebányán és a győri kis
gymnásiumban is, mely utóbbi helyen a lelkész, rector, conrector,
a cantor s talán a nagyobb tanulók is tanítottak. De e győri
iskolánkról tájékoztató adataink nincsenek. Jegyzőkönyvei 1749-ben
a templom és iskola elfoglalásakor elvesztek. Nekünk nemcsak
anyagi, hanem szellemi kincseinket is elrabolták
8. A p i e t i s m u s n a k a h a z a i t h e l o g i a i
oktatásra gyakorolt hatása.

főiskolai

Ami e részben történt az csak igen szerény visszhangja a
hallei egyetemen megindult nagyszabású reformnak.
Hogy a pietismus theologiai oktatásunkra is volt hatással,
azt a pozsonyi 1729. évi Bél-Beer-íéle tanterv mutatja. E szerint
a studiosi theologiae már külön válnak a prima középiskolai
osztálytól s a philosophiai tárgyak, a görög és héber nyelv mellett
nemcsak a hagyományos dogmatikát és polemikát hallgatják,
hanem külön órákon az ó- és újszövetségi exegesissel is foglal
koznak és anyanyelvükön készítenek magyar, német és tót egy
házi beszédeket. (Schneller J. A magyar ág. hitv. evang. theo-

logiai oktatás ügye. Paed. dolg. 103. 1.). Tankönyvül Dietericus
és König műveit s Langius héber nyelvtanát ajánlotta Bél.
A soproni iskola elöljárói közül a XVIII. század elején
Dobner Nándor polgármester és iskolafelügyelő érdeklődött mele
gebben a hallei pietismus iránt. Segélyezte a Halléban tanuló
ifjakat, sőt saját fiát is oda küldte. Itthon pedig mint gyülekezeti
felügyelő sürgette a soproni iskola reformálását. Deccard János és
Haynóczy Dániel kiváló tudós tanárok ekkor kerülnek ide. A
gymnasium itt is 6 osztályú, melynek egy-egy osztályát két, sőt
több évig járták a tanulók. A prímába pl. három éven át kellett
járniok. Itt is különös tekintettel voltak a primanusok közt a
lelkészi pályára készülő theologusokra. A héber nyelv mellett
tanulták a Deccard-féle 1718. évi és a Haynóczy-féle 1741. évi
tanterv szerint a logikát, metaphysikát s theol. tankönyvekül ajánltattak: Dieterich: „Institutiones catecheticae". König: Theologia
positiva" (melyet ifjabb Achs Mihály bártfai rector is kiadott
magyar nyelven, Bártfa 1709,) Schmid Sebestyén: „Gompendium theologiae" c. müve és Itter Antal ethikája. A pesti val
lásügyi bizottmányban 1721. azzal vádolták a soproni gyüleke
zetet, hogy iskolájában felsőbb tudományokat is adnak elő. Tehát
kellett valaminek lenni a dologban.
Hogy Deccard, Haynóczy szintén hivei voltak-e a pietismus
nevelési irányának, azt forrásaink elégtelensége miatt nem mutat
hatjuk ki. De midőn úgy a soproni gyülekezet vezetői (Dobner
felügyelő, Serpilius lelkész), mint a dunántúli kerület legtekinté
lyesebb papjai annak hódoltak, midőn Győrött valamenyi tanár,
Téthen, Vadosfán, Nemes-Csooban a lelkészek mind Francke és
Torkos hivei voltak, akkor Sopronban sem lehetett más a szellem.
Epen a XVIII. század elején kezd a soproni iskola ismét népes és
a kerületben népszerű lenni. Igen sok szép alapitvány az időből
való, köztük Telekesi Török Istvánné, ki a pietista papoknak,
Torkosnak, Vázsonyinak volt a patrónusa.
A pietismus hatására mutat Sopronban, hogy az összes tanu
lók télen- nyáron reggel a tanórák előtt egy közös teremben áhitatosságra gyülekeztek össze, hol ének és imádság után biblia
olvasás következett, a felolvasott szakaszt azután az egyes osztá
lyokba visszatérve megmagyarázták és a tanulókra alkalmazták.
A délutáni órákat szintén imádsággal kezdték. Az alumnusok és
stipendiátusok (különösen a theologusok voltak ilyenek) ezen kivül
még este is külön áhitatossági órára gyülekeztek össze. Az úrvacsorától senki el nem maradhatott, az erre való előkészítés nagy
gonddal történt. Más a pietistákrafemlékezlető szokások, hogy a
magyar nyelvre minden osztályban különös gondot kellett fordí
tani; a felsőbb osztályok növendékei a vasárnapi prédikácziók
dispositióját külön füzetbe irlák s naplót vezettek a látott és
tanult dolgokról; a tanárok konferenciákat tartottak s az elvégzett
tananyag jegyzékét negyedévenként átadták az igazgatónak stb.
r

Hogy az ily irányú nevelésnél különös tekintettel voltak a
lelkészi pályára készülő primanusokra s őket mint theologusokat
bizonyos tárgyaknál elkülönítették, az magától érthető. De jó
hasznát vették a leendő lelkészek a Vásonyi, Sartorius és Bárány
által fordított s a lelkészi pályára vonatkozó műveknek is. Olya
nok ezek, amelyeket már Francke is ajánlott a theologusoknak,
u. m. „Kortholt Súlyos Papi Terhe. Magyar nyelvre fordíttatott a
Magyarországi Evang. Prédikátorok kedvekért . . . Wásonyi Mártony által" (Jena 1726. 16. r. 84 1.). továbbá: „Wolf Ábrahám
és Rogallen Fridriknek Atyafiságos Serkentések, mely a magyar
Sión őrállóinak ébresztésekre két Atyafiaktól (Bárány és Sartorius)
magyar nyelvre fordíttatott" (Jena 1736. 12. r. 168. 1.). Kortholt
kiéli tanár és Rogallen königsbergi lelkész, pietista körökben ked
velt és nagyra becsült férfiak (Kortholtnak a hitehagyott Szenczi
Fekete Istvánnal irodalmi vitája is volt). E két műben igen sok
szép és megszívlelni való, a papi hivatásra és hű lelkipásztorkodásra
vonatkozó dolog van, melyet jó volt tudni már a theol. pályára
készülő ifjú embernek is.

*
*

*

íme igy látjuk, hogy az a hatás, melyet a pietismus hazai
nevelésügyünkre gyakorolt, épen nem kicsinyelhető s a hazai
oktatásnak minden fokozatára kiterjedt, úgy az elemi iskolára,
mint a gymnasiumra és a főiskolai lelkésznevelésre. Ami üdvös
reformot, ami szépet és jót a pietismus nevelési rendszerében
találtunk, azt az a Halléban megfordult lelkes magyar Ifjúság
hazai iskoláinkba mind átültette. A pietismus túlzásaitól pedig
megóvta őket a magyar nemzetnek természetes józansága.
. Francke nagyszabású tervei között ott volt a seminarium
nationum is. Az egész emberiséget nevelni és boldogítani akarta,
az apostoli hivatáshoz képest mind e széles világ számára akart
tanítókat nevelni. És életének alkonyán, mikor a küzdelmes pályára
visszatekintett, bizonyára nem csekély örömére szolgáltak tanít
ványának, az egykor házában forgolódult Bél Mátyásnak levelei,
melyekből arról értesült, hogy itt a Duna két partján, a messze
Pannoniában is szép aratással biztat az ő áldott magvetése.
És a magyar nevelés is méltó hálával adózhatik a nagy
mesterek, Spener és Francke emlékének s kell, hogy neveléstör
ténetünk koszorúba fűzze ama lelkes ifjak nevét, akik Haliéból
ide uj világosságot, új lelkesítő tűzet hoztak oly korban, amikor
a nemzet és a protestáns egyház együtt nyögte a zsarnoki el
nyomatás jármát.
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