
A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar pietista neveló'kre. — 

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 philoso-
phiai, 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. 1.). 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 
lén vegét nem értik meg. (Idea stud. theol. Anhang. Halle 1712. 
28. Ί.). 

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". Ε 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 által, minden 
tagnak mérték szerint való belső cselekedetének ereje által, a 
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testhez illendő növekedést vészen magának felépíttetésére a szeretet 
által". (Ephes. 4, 1 5_1 6 . Spener, Lautere Milch des Evangelii 
1717. évi kiadás 122. 1.) Ugyan e szentírási helylyel fejezi ki egy 
ujabb paedagogus is, Bctur Gusztáv theol. tanár a nevelés célját. 
(Erziehungslehre, Giessen 1887. 4. kiad. 10. 1.) Iine a pietismus 
atyja és a XIX. század theologus nevelője így találkoznak egy-
mással 200 év múlva. 

Igy 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. III. 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, 2 t . 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. 

Igy 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. Francke-
nak különböző irányú iskolái vannak, külön neveli a fiukat és 
leányokat. Egyéniségüket, tehetségeiket megfigyelik, tanári kon-
ferenciákon megbeszélik és kit-kit a neki megfelelő helyre állítanak. 
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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. recrea-
tionalis 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 tanítónak, 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 áhilatossági 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 csábító példa és Francke 
intézeteibe épen a legromlottabb növendékeket hozták javítás végett. 
Ebből érthető, hogy az erkölcsi nevelés erősebb eszközeit kellett 
alkalmazniok, 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 érvényesüllek 
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 kívül, 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 írást 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 
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kisebb, szabad gyülekezeteit akarta felújítani I. Kor. 14,31. verse 
alapján: „Mert egyenként mindnyájan magyarázhatjátok, az irást, 
hogy mindenek tanuljanak és vigasztalást vegyenek". És a Kol. 
3,10 versében foglalt intést követte: „A Krisztusnak beszéde lakoz-
zék ti 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 szentírás 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. 

Ly 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. §.). Es 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 
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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 
tanítani és szoktatni, hogy elhigyjék, hogy a keresztyénségben a 
tudás még egyáltalán nem elégséges hanem sokkal inkább a 
gyakorlásban (praxis) áll az. Idézi Ján. 13,17 versét: Ha ezeket 
tudjátok,r 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 proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, 
quam proficit. (Pia desid. 129. 1.). Ezért helyezett oly kiváló 
súlyt a pietismus a hittan mellett az erkölcstanra. 

Igy 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 fordítanak, 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 pradicus 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 oszt ja: 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 1 0 , „ É s dicséré az Úr a hamis 
sáfárt, hogy eszesen cselekedett volna; mert e világnak fiai esze-
sebbek a világosságnak fiainál az ő nemek szerint" Luk. 16,8. 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. 10,3! . (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 
sziv 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, missiona-
riusokat nevel és küld ki Indiába, felveszi nevelési programmjába 
a Jcülmissiót. 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 
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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 raj tam 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. 2,9 . és Jel. 
1, 5- 6 ; 5,io·)· Spener meghatározása szerint az egyetemes papság 
„az a jog, melyet Üdvözítőnk, Jézus Krisztus minden emberek 
számára megszerzett és a melyre a benne hívőket a Szentlélek 
által felkeni, a minek erejénél fogva kell, hogy Istennek kedves 
áldozatokat hozzanak, magukért és másokért imádkozzanak és 
mindenki magát és felebarátját építse". (Geistl. Priesterth. 1. kérdés). 

Ε 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 összhang-
zatosan 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 féríiu, sem 
asszony közölt válogatás, mert ti mindnyájan egy vagytok a Jézus 
Krisztusban Gal. 3,S8. (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 tekintetlel 
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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. leer, 
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 
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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 épített. 

A porosz trónörökösnek Frigyes Vilmosnak átadott „Projec-
tum" és a „Declination des ganzen Werkes" szerint (közli 
Schmidt Κ. 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. 

Ime 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 egyet-
egyet 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 ki-
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 sociális kérdésnek keresztyén szellemben 
való megoldása céljából egy egyetemes intézetté illeszkednek 
össze organikusan". (Die Franckeschen Stiftungen Halle 1892. 18. 1.). 

10* 
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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 elölt 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 reáltárgyakról 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 gymnasíum 1653. évi 
tanterve szerint a Vestibulum és Janua, a stargardti és nürnbergi 
gymnasiumban az Orbis pictus volt kézi könyv (Raumer, Gesch. 
der Paed. 1847. II. 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 
óla a paedagogusok útjában, a nélkül, hogy érte lehajoltak és 
kincses házukba felvették volna (Bpesti Szemle LXX. 26 1.). Nie-
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meyer hallei 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.). 

Igy 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 Come-
niusnak 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 Schul-
methodus 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.). 

Igy 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 Coménius 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 mig Comeniust 
hálátlanúl elfeledték, mellőzték, addig a hallei iskoláknak szeren-
csésebb körülmények között világszerte nagy volt a hire 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 
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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. Ε kényszerhelyzetnek tulajdonítható, hogy 
Francke az elemi és középiskolában — miként a jezsuiták telték — 
a különböző sorsú és állapotú növendékeket egymástól elválasztva 
nevelte és 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. Ε csoportba tartozott a) a paeda-
gogium, 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 
ú j 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 
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alá azután egyes polgárok is beadták gyermekeiket és szívesen 
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 ú j 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 legelhagya-
tottabb se nőjön fel iskoláztatás nélkül, erre célzott különösen az 
ingyenes és az árvaházi iskola. A népiskola igazán csak a pietis-
mus által lett azzá, a mivé Luther és a reformáció azt tenni 
akarta. Igy hát e részben is méltó és hivatott örököse a pietismus 
a reformációnak. 

Ε mellett Francke adta meg a népiskolának megillető helyét 
az iskolák rendszerében, a mennyiben a felsőbb fokú iskolákkal 



152 Raffay S á n d o r . 

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, ki 
a népiskolát, mint egyetemes és nélkülözhetetlen alapot helyezte 
be az emberi művelődés egységes organisrnusába. 

A népiskolai oktatás tárgyai Francke szerint: 1. vallástan, 
2. olvasás, 8. 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 még-
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 tanító 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-
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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 
kívánt, 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 túlhal-
mozás mellett a pogány bőbeszédűség (πολυλογία) veszedelme 
(Máté 6,7) 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 kívánt 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 kívánt 
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 Francke-
sehen Pietismus. Leipzig, 1867. 29. 1.) 

A Luther kátéja szövegének szószerinti emlékelését kívánta 
meg úgy a növendéktől, mint még inkább a tanítótól. De a rna-
gyarázatos kátékat csak a tanítók használták, a gyermekek ezek 
tartalmát nem emlékelték. A magyarázatnál, melylyel a' fiatal 
kezdő tanítóknak sok bajuk volt, Spener fentebb elsorolt műveit 
használták. 1722-ben pedig Francke tanítványa, Hambach írt egy 
katechetikát: „Der wohl unterrichtete Katechet" eimen 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. Ε 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. Ε 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 csa-
pongással 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 igy a káté előtt 
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volnának tárgyalandók. Ő is szívesen olvastatná a gyermekekkel 
az újszövetséget, sőt képek által szeretné a bibliai történeteket 
szemléltetni, de hozzá teszi: meo si ageretur arbitrio. (Consil. 
theol. latina II. 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, Sclnnid, Paed. Encyklop. IX. 86). Spener kate-
chetikájában 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 után, 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 inspeclor 1800 az u. n. dictumos 
könyvecskéket (Spruchbuch) meghonosította. Ez az u j 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 betanulniok. 

A szent könyvel a templomban délutánonként tartott kate-
kizációkra 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. Ismer-
niük 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 használniok 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 írja le az ily bűnök elkövetése módját, 
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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 — szívesen hallgatnak a gyermekek. Történeti keret-
ben a kátét több kedvvel tanulják s igy lehet őket előkészíteni 
a biblia olvasásra. Hivatkozik ileury Kolozs francia egyliáztörténet-
iróra, XV. Lajos nevelőjére (f 1726), aki ily történeti kátét irt: 
Catechisme historique, contenant en abregé I Histoire sainte et la 
doctrine Chrestienne. Paris, 1679. Ebben Fleury Francke állal 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 Sechendorf 
ismertette bő kivonatban a német világ előtt (Acta Eruditorum, 
Lipsiae 1689.). Francke dicsérettel halmozta el. Hühner 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. Igy ez az ú j 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-
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sította meg az u. n. árvaházi írásmódot, melyet bizonyos szögletes, 
feszes merevség jellemzett. S a tanulók irása 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 
dikíálás után is irtak. A belüket 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, vonalzott lapokat használlak. Az 
irásfüzetek nyolcadréíüek voltak, hogy a sorok rövidebbek legye-
nek s igy könnyebben írhassanak egyenesen. Az iráshibákat a 
tanitó 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: Habélii practica és utóbb Beutel Tóbiás 
számolókönyve. Az ezekben foglalt feladványokat dolgozták ki 
otthon és az iskolában. A tanítók maguk Struntzen számolóköny-
vét használták. 
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5. Az éneklés. Ebből 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 ültek. 
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. Ireylighausen 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. Ε 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. 
Igy 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 rosszúl 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 már 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. Igy nyomban meggyőződhettek a hangjegyek hasznáról. 
Óva 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 haladhalnak elő. Itt is a páros számú ütenyekkel 
kezdjék a gyakorlatot s csak azután térjenek át a 3/ l és más 
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páratlan ütenyü 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 emlékeijók 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 nyíltan 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-
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mond — pihenő óráikban, sétáik alkalmával, mintegy játszva 
tanulják meg a gyermekek. (Kurzer u. e. Unterricht 70. I.) 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 kapcakötést 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 lett 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 
alalt; 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. Evangeliomi módon akarták 
meggyőzni az ifjú lelket, hogy a játék hiábavalóság, elidegenít 
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. 
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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 
solcmne) 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. 

Payr Sándor. 
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