
A pietismus paedagogiája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista nevelőkre. — 

ELSŐ RÉSZ. 

A pietismus lényege és növelési 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 áhíta-
tossági gyakorlatok külső, gépies teljesítését, az álszenteskedést 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 Európa-
szerte 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 dogmatismus-
tól és orthodoxismustól a subjectiv kegyesség feléfordúl 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, Andreae Bálint, Calixtus György, a szív húrjai t érintő 
elsőrangú egyházi lantosok: Gerhardt Pál, Clausnitzer, Neander, 
Neuniark és a három Frank, és prófétai lelkű prédikátorok: Mey-
farth, a „Tuba novissima" szerzője s a , Jerusalem, du hoch 
gebaute Stadt" költője, Schupp, a szabadszájú hamburgi lelkész, 
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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 jansenismushan Augustinus kel ú j 
életre s a jezsuita scholastica és morál által ki nem elégített 
buzgó pápisták a mysticismus és quietismus karjaiba menekülnek.1) 

Ezt az ú j 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 analogon ei seculo, cum 
reformatio divina magni nostri Lutheri coelitus instaret" (Gonsilia 
latina III. 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 
analogon seculo reformationis. A pietismus reformáció a refor-
máció után. Igy Ítélik meg igen tekintélyes theologusok: Riggen-
bach, Tholuck, Becker, Stähelin. Ez utóbbi, volt jeles báseli egy-
háztörténetiró az alapitónak életét is e cimen írta meg: Spener, 
als Reformator nach der Reformation (Basel 1870). 

Ε megtisztelő elnevezésekkel szemben azonban nem hiányoz-
nak a pietismust teljesen rosszaló és elitélő vélemények sem. A 
nagynevű liitschl szerint pl. aki három kötetes művet irt a pietis-
musról (Bonn 1880—1886), ez nem egyéb, mint a reformáció 
korában erőszakosan elnyomott anabaptismusnak utóhatása s 
eredetét még messzebbre, a középkori szerzetesi askesisre s clair-
veauxi Bernát mysticismusára viszi fel. Azért ő, ki a mysticis-
must 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 met-
hodismusról, 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 ítélte meg a pietismust s 
majdnem hogy torzképet fest róla Ziegler Theobald strassburgi 

*) V. ö. R iggenbach Β. t anu lmányá t : Pietismus, Herzog Reálencyk. 
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egyetemi tanár is különben igen jeles, ujabb művében. (Gesch. der 
Pädagogik. München 1904. 182. 1.). Nem sokkal kedvezőbb az 
ujabb ritschlianusok véleménye sem. Loofs hallei 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. 1.). 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 
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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, íaithers Briefe V. 596. 
Möller III. 353. 1). Az elhagyott római püspökök jogait lefoglalták 
maguk számára a fejedelmek, mint kegyurak. Luther kedvezőbb 
időktől várta, hogy az egyházalkotmányban is megvalósúl 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 
szolgálat 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 evangélioin és Luther szellemében. Nem csak egyolda-
lülag 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 új ra 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 ú j 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, hanein csak ez a cél lebegett 
Spener előtt, midőn vallásos összejöveteleket kezdett tartani. 
Maga nyilatkozik erre nézve legszebben: „Ich hoffe nicht auf 
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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, separatis-
musnak és szerzetesi világgyülöletre vezető eltévedéseknek. Holott 
ennek is volt analogonja a reformáció korában. Luther a schmal-
kaldi cikkekben a szentírás ismeretének, „etiam per mutuum col-
loquium 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 I. 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-
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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 kívánja, 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 elöbh tanító nem volt (Schmidt, i. h. 34. 1.). Francke 
pedig egyenesen a praeceptorum seminariumban nevelte és taní-
tókúl használta a theologusokat. 

Még több párhuzamot is vonhatnánk, de bevezetésül elég 
ennyi. Ime 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 hitbuzgóság által szült és fényes 
eredményekkel koronázott komoly törekvés volt a keresztyén 
gyakorlati életnek és különösen a nevelésnek a reformátorok által 
hirdetett evangeliomi 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 nevelés 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? 
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II A pietismus képviselői neveléstörténeti fejlődé-
sükben. 

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. Igy tesznek Raumer, Schmidt, 
Scherer stb. Pedig ez nagy igaztalanság. Mert a pietismus tulaj-
donképeni 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" írott, 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 δ 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 prédi-
kált Genfben a jezsuitáktól üldözött Labadie, ki mysticus rajon-
gással eltelve nagy hatással sürgette az apostoli keresztyénség 
visszaállítását s házi áhítatossági órákat is tartott. Ε 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. 

Theol. Szaklap. V. óyf. 4 
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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. 

Szélesebb 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 kate-
kizáció itt Frankfurtban szerencsére még meg volt ugyan vala-
hogy, de csak immel-ámmal vették. Másutt már a nevét is elfe-
ledték. A papok rangjukon alúl való dolognak tekintették s a 
tanítóra bizták. Spener maga lép a gyermek sereg elé, kezükbe 
adja Luther kátéját. Lelkész társait is hasonló munkára serkenti 
és kötelezi. A járatlanoknak utmutatást 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 utmutatóúl 
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 evangéliomokból, 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 pietis-
táknak. Ez a szónak történeti eredete. 

Hogy mi volt Spener célja ez összejövetelekkel, azt kifejtette 
„Das geistliche Priesterthum" c. 1677 megjelent művében, mely-
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ben az irás alapján Lutherre és más tekintélyes theologusokra 
hivatkozva írja le a nem lelkész nagykorú híveknek 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. ο. 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. ο. 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. Studium 
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 utmutatást 
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 stu-
dii theologici 1690. Ez is előszó volt eredetileg Tabulae hodosophi-
cae Dannhaueri c. (D. dogmatikájának táblázatos kivonata) művé-
hez. Egyéb tárgyak mellett különösen az írásmagyarázati theologiát 
ajánlja igen melegen1). 

És a magvetésre áldás szállott. Kegyes óhajtásait 1675. még 
Jeremiás siralmával bocsátotta világgá: Oh ha valaki az én feje-

') Közölve: Bibi. theol. Klassiker 21. köt. Speners Hauptschriften, 
Gotha 1889. 1 8 4 - 2 3 1 . 1. 

4* 
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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 Kortholt 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 készítette elő a gyülekezetet. Homi-
letikai 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 valameny-
nyire ismerik. Az ő javaslatára történt, hogy a szász főconsistorium 
a lipcsei tanárokat az exegetikai és katechetikai előadások elha-
nyagolása miatt megdorgálta. Ezzel vonta magára Garpzov és a 
többiek haragját. Itt is hamar szektáskodó pietistának kiáltották 
ki. De nem gondolt vele s Francke, Anton, Schade fiatal magis-
tereket, 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-
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iánál, a heraldika kiváló művelőjénél tett látogatásakor kedvelte 
meg e studiumot. 

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 cselekedeit, 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 hivta 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. Igy 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-
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folyásoltatta általa. Klesch Bániéi 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 számította 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. L), 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 Bettung 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. Rendkívül nagy, és kiterjedt levelezést 
folytatott, ez uton is terjeszté eszméit. Érdeklődő utazók is sok 
idejét igénybe vették. Igy 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 valósította 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 paeda-
gogusi erények voltak mégis e nagy férfiúban. Mindenek előtt az 
az erkölcsi komolyság és lelkiismeretesség, melylyel a nevelő 
hivatását vette, hogy egy is az ő kicsinyéi közül el ne vesszen. 
Ő, a kire nagy gyülekezetek gondja bízatott, a nevelői eljárást 
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még is mindig individualizálta (Thilo, i. m. 9. 1.). Ő, a ki anynyit 
volt grófok, fejedelmek körében, mégis a nép jogaiért küzd mint 
népnevelő katecheta, ő az udvari pap mutat példát a falusi lel-
készeknek, hogy a tanítói foglalkozást meg ne vessék. 

Mily magasztosan 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 oktalanúl és elhamarkodva kísérlettek meg, ké-
sőbb sem lehet több szerencsével megújítani". (Schmid, Paed. 
Encykl. Palmer: Spener IX. 8δ. 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 katecheta iskolák vezetőire, 
Alexandriai Kelemenre, Origenesre. Mesterei 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 Andreae Bálint, (f 1654) a szellemes stuttgarti udvari lel-
kész az, akinek paedagogiai elveire hivatkozik. Erről mondá 
Spener, ha valakit Luther után az egyház közhasznára feltámaszt-
hatna, Andreae volna az. Ez a lángeszű, lelkes pap 1648 már 
egy káté magyarázatot adott ki és Idea bonae Institution is, 
Theophilus és Descriptio reipublicae christianopolitanae c. mű-
veiben éles látással ostorozza a nevelés hiányait; „Az Isten szol-
gájának jó élete" c. verses pastoralisában1) pedig csípősen szel-

*) Magyar fordításban közöltem az Evang. Egyh. és Isk. 1890. évf. 
40. sz. 
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lőzteti az akkori egyoldalú, az élettel nem számoló theologiai 
studiumot. 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 patrícius családból vette nőül Gloxin Annát. Ε 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. I.). 

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 
(Yásonyi 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 quietis-
must 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 egy-
egy fejezetet olvastak fel az eredeti nyelven és ezt azután német 
nyelven fejtegették, mindig csak a magisterek, a többiek mint 
hallgatók veitek 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 Sand-
hagen superintendens mellé. Ε 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 írott compendiumait elégetik, a polgárság köré-
ben is izgatnak. Carpzov és tanár társai ezekért Francket vádol-
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ják, 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 hívtak. Szegényes segéd-
lelkész! 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 és 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 (Bitterakademie). 
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 megkezdtek 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 paplakba, 
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-
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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. 3,17). 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 
tandíjas 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 e nagy 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 kívül 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. 
Megtörtent, 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 mondá: „Keressetek hozzá pietistákat, az ilyen-
hez mindig bizonyos fanatismus szükséges, különben kinek volna 
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oly szamár türelme ! (Sehmid. Paed. Encykl. Pahner 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. julius 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-
ujul és szárnyokkal magasságra repülnek mint a saskeselyük ; 
futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg." 
(Ézs. 40,3,). 

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 katecheta egy órányi tanítását 
kellett meghallgatniok, 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 
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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. Ε célra 1698. vett egy házat a Gommer-
utcában. 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 bibliaterjesztö 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 
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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 áhita-
tossági 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 cime: 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 Κ. 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 filles" művének német fordítása elé 1698. (Közli 
Richter Κ. i. h. 3 9 - 4 4 . 1.). 

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 
besessenen. Igen becses függelékkel (Anhang) Halle 1712, 3. 
Methodus studii theol. Halle 1723. Rokon tárgyúak: 4. Monita 
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 folytatásáúl tekinthető a „Segensvolle 
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. üeber 
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die Katechismusexamen (Richter i. h. 131 — 147 1.). Ueber 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 fontosab-
bakat közli Richter Κ. 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 
a ;halál 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 katecheta, 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. 

Ánnyi 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. Ε 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 iffer-
teni nevelő intézetének fennmaradását biztosíthatta volna. 

Francke továbbá nemcsak praktikus nevelő, hanem egyszers-
mind szélesebb látkörű theorelikus is volt. Más paedagogusok 
munkáit olvassa, kiadja s maga is ír rendszeres neveléstant. A 
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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 
Andreae, Weigel és Schupp. Hogy mennyi t 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 paedagógiai 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 közvetítve Comenius hatása alatt állott. A francia nevelök 
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 „iJie 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 I d e a l i s -
mus 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-



A pietismus paedagogiá ja . 6 5 

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". 

Payr Sándor. 
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