
A pietismus paedagogikája. 
— Kiváló tekintettel a magyar piet is ta nevelőkre. — 

V. A tanítóképzés Francke tanintézeteiben és a pietista 
tanítók jelleme. 

Franckenak saját intézeteiben is igen sok tanítóra volt szük-
sége. Ε mellett <5 tágabb körű magasztos feladatának ismerte, 
hogy az egész világot is eláraszsza jó keresztyén tanítókkal. Anyagi 
eszközökkel a tanítók díjazására igen szerény mértékben rendel-
kezett. De kész tanerőket sem talált, mert hisz ő előtte nem volt 
szakoktatás. A tanítók képzésének és eltartásának is tehát valami 
új és olcsó módját kellett az ő bámulatosan sokoldalú és gya-
korlatias elméjével kitalálnia. És az adott viszonyokhoz képest 
ez is fényesen sikerült neki. 

Comenius, mint láttuk, nem akarta, hogy lelkészjelöltek 
legyenek a tanítók. Az <5 gondolkodása mindig következetes. 
Paedagogiai és pastoralis okokból akarta a két állást egymástól 
különválasztani. Hisz az ideális állapot bizonyára az lett volna, 
hogy legyenek szakképzett tanítók, a kik egész életüket az isko-
lának szenteljék, ne pályázzanak tovább gazdagabb papi állásokra 
és a lelkészek is csak a felnőtteket gondozzák, mert egész embert 
kiván ez a munka is. De a szép ideális és következetes tervezetek 
s a gyakorlati kivitel között még nagy közbevetés vagyon, melyet 
neki sem sikerült áthidalni. Ott áll mint magas korlát a létező 
viszonyokban rejlő nehézség, a hangosan kiáltó non possumus. 
Comeniusnak sok szép terve sokáig csak papíroson maradt, ott 
is mélyen évtizedeken át elrejtve. Lelkészjelölt és nagyobb tanuló 
ne legyen a tanitó. Nagyon helyes, de hát ki legyen ? A tanítók, 
alkalmas, képzett és megbízható egyének hiánya, épen ez volt a 
nevelésnek egyik legnagyobb baja egészen a legújabb korig. 
Trotzendorf és Sturm óta mindenütt reá voltak utalva a rectorok, 
hogy az „öreg diákok" is segédkezzenek mellettük a tanításban. 
Bell és Lancaster a művelt Angliában még a XIX. század elején 
sem talált más kisegítő eszközt. Miért ne nyúlt volna ehhez tehát 
Francke, midőn ő nem is középiskolai tanulókat, hanem általa 
jól ismert, szigorúan megválogatott egyetemi hallgatókat, és pedig 
lelkészi pályára készülő, tehát komolyabb jellemű theologusokat, 
sokszor már a 30-ik év felé közeledő férfiakat alkalmazott taní-
tótól. 
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Már 1695-ben kapott Francke egy alapítványt szegény stu-
densek számára. Ennek kamatait eleinte készpénzben osztotta ki 
hetenként 4—12 garasával. A mint a tőke más adományokkal is 
gyarapodott, készpénz helyett 1696 óta a mensa academica régi 
formájának az u. n. szabad asztalnak (Freitisch) jótéteményében 
részesité őket. Már az első évben 24, a másodikban 42, később 
közel 150-en is étkeztek az árvaházban. A segély ily alakban 
többetérő volt s Francke azért is jobbnak tartá, mivel a bejáró 
fiatal embereket jobban megismerhette s magokviseletét is ellen-
őrizhette. A szabad asztalért a theologusoj^, hogy hálájukat be-
bizonyíthassák, valamely szolgálatot is tettek. Igy kéziratokat másol-
tak, a nyomdában a correcturát végezték, vagy Francke egyetemi 
előadásait és templomi prédikációit jegyezték le az előadás nyomán, 
mert rendszerint rögtönözve beszélt (Spenerrel ellentétben, ki 
mindig gondosan készült.) A gyorsírászat történetébe illő adat az 
az ügyes, leleményes módszer, melyet Francke az élőszóbeli elő-
adásnak hű és gyors lejegyzésére ajánlott. Tizenhat egymás mellett 
ülő tanulót bízott meg az Írással. Ezek mindegyike előtt sorszá-
mokkal ellátott külön-külön füzet állott. Mindegyik iró sorrendben 
csak egy-egy mondatot — a mennyit emlékezetében megtart-
hatott — vetett papírra s szomszédját egy oldallökéssel figyelmez-
tette, hogy a következő mondatot már ő jegyezze. Igy ment ez 
végig s azután élőiről ismét újra kezdve. Ε sorszámos részlet-
jegyzésekből állították azután össze az egész beszéd szövegét. 
Francke beszédei, különösen a Lectiones paraeneticae ily módon 
maradtak fenn az utókor számára. (Richter, Paed. Bibi. 350—351.1.) 

De a szabad asztalt élvezők közül mások ennél fontosabb 
tisztet töltöttek be, tanítottak az elemi és középiskolákban. Francke 
e célra a theol. hallgatóknak a java részét válogatta ki. Egyesek 
az ő intézeteiben kaptak lakó szobát is, de ezért némi lakbért 
fizettek s a fűtésről és világításról is maguknak kellett gondos-
kodniok. 

Eme tanítva tanuló praeceptorai részint az elemi, részint 
pedig a középiskolákban tanítottak; amazok voltak a praeceptorum 
seminarium, ezek pedig a seminarium selectum tagjai. 

A seminarium praeceptorum tagjai napi két órán tanítottak 
az árvaházi elemi iskolákban. Ezek rendszeres elméleti szakok-
tatásban, — talán valamely külön tanintézet körében — nem 
részesültek, hanem főként a „docendo discimus" útjára voltak 
utalva. 

Az elméleti szakoktatás hiányát mégis lehetőleg pótolták a 
Francketól írott és kinyomatott didaktikai és módszertani utasítások, 
melyek igen részletesek voltak és igen helyes paedagogiai elveket 
foglaltak magukban. Ma is nagy haszonnal forgathatók. Ezeket 
kellett a kezdő tanítóknak gondosan áttanulmányozniok és hiven 
követniök. Mikor a tanítók egymásnál hospitáltak, akkor is ez 
utasítások voltak kezeikben s ezekkel ellenőrizték a tanítást. 



7 2 Payr Sándor. 

Az ilyen gyakorlati tanítóképzés másik eszköze volt a rend-
szeres hospitálás más tanítók óráin. Ez nemcsak hogy szabad-
ságukban állott bármely osztályban és bármely órán, hanem 
kötelezve is voltak, hogy hetenként legalább egyszer hospitáljanak. 
Szombaton este a leckekönyvbe kellett hetenként beirniok, hogy 
melyik osztályban voltak. Francke kiemeli, hogy e hospitálásnak 
igen nagy a haszna, mert egymástól a jó tulajdonságokat elsajátít-
hatják, a rosszakra pedig egymást figyelmeztethetik. Ajánlja a 
fiatal tanítóknak, hogy a hivatalos konferenciákon kivül is gyüle-
kezzenek össze időnként és beszélgessenek az iskoláról, a metho-
dusról stb. 

Fontosak voltak továbbá a heti konferenciák, melyek az 
inspektor (egy idősebb, tekintélyes tanféríiu, az iskola állandó 
tanfelügyelője) elnöklete alatt tartattak. Ezeket is énekkel és imád-
sággal kezdették és végezték. Itt a tanítók előadták az egyes 
tanulókra s az egész osztályra vonatkozó észrevételeiket s a hos-
pitálás alkalmával tapasztalt dolgokat, tanácsot kértek, a módszeres 
eljárásra vonatkozó észrevételeket tettek, reformokat ajánlottak 
stb. Az inspektor is, kinek főtiszte volt a sűrű hospitálás, szintén 
előadta a maga tapasztalatait; az ifjúbb tanítókat intette, buzdította, 
utasította. Felolvasták időnként Francke neveléstanának és kiadott 
utasításainak megfelelő pontjait is. Itt került szóba az ifjú studens 
tanítók erkölcsi magaviselete is. Kifogás alá esett, hogy egyesek 
hajporos parókát, lovagló csizmát, sőt oldalfegyvert viselnek, ez 
utóbbit még examen alkalmával is, hol a szabad mozgásban aka-
dályozza őket. Volt panasz, hogy sokat forgolódnak asszonyok 
körül, s felettébb hódolnak a dohányzás szokásának, a mivel 
rossz szagot árasztanak maguk körül s ártanak tanítói tekin-
télyüknek. 

Kötelessége végűi mindegyik tanítónak a napi tananyagra 
való gondos előkészület, hogy elsőben is magok tudják azt jól, a 
mit előadni akarnak. S lehetőleg arra is reá szorították őket, hogy 
az egyetemi institutum catecheticum óráin is buzgón részt vegyenek. 

A seminarium praeceptorum selectum, melyből a paedagogium 
és latin iskola tanítói kerültek ki, s mely mint ilyen a mai közép-
iskolai tanárképzők első alakjának tekinthető, már alaposabb 
szakképzést nyújtott. Francke ezt 1707. alapította. A szabad asztal 
mellől válogatott ki tíz ifjút, a kiknek a jeles Cellarius egyetemi 
tanár külön előadásokat tartott a philologiából és a gymnasiumban 
szükséges egyéb tárgyakból. Tanulták a német, latin és görög 
nyelvet, a költészettant, az ókori és újkori földrajzot, vitágtör-
ténetet stb. Hetenként vitatkoztak is és az iskola- és nevelésügyre 
vonatkozó értekezleteket tartottak latin nyelven. A vezető tanár 
megismertette itt az egyes tantárgyak legkönnyebb és legbiztosabb 
tanítási módját, az árvaházi középiskolákban követelt módszert, 
általában a nevelésre és oktatásra vonatkozó elveket és utasí-
tásokat. Ε selectum seminarium célja az volt, hogy jól előkészült 
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és gyakorlott középiskolai tanerők legyenek készletben, amely cél 
— mondja Francke — csupán collegia academica által nem 
érhető el. Ε seminariumban az egyetemi hallgatók napi két órán 
vettek részt s a cursus két évig tartott; ez idő alatt tanítaniok 
sem kellett. De a két évi előkészület után kötelezve voltak Francke 
középiskoláiban 3 évre tanári állást vállalni, napi 4 órával. A ki e 
kötelezettségnek meg nem felelt volna, az kártérítést fizetett a 
szabad asztal élvezetéért és a seminariumi oktatásért. 

Ε két intézmény mutatja, hogy a tanítóképzés, sőt a közép-
iskolai tanárképzés terén is Francket illeti meg a kezdeményezés 
dicsősége. Comenius csak hirdette a tanítóképzők szükséges voltát, 
Francke meg is valósította az eszmét. (Schulze 0. Franckes Paed. 
18. 1.) Nem kielégítő, a mit e fontos ügyben tett, de az akkori 
viszonyokhoz képest nagy haladás. Francke példaadása után kez-
denek másfelé is a tanítói szakképzésre gondot fordítani. Tanít-
ványa Schienmeyer Kristóf Stettinben 1732. Steinmetz Bergenben 
1736. Hecker, szintén Francke tanítványa, Berlinben 1748. alapított 
tanítóképzőt, mindegyik helyen árvaházakkal kapcsolatban. És 
bámulatos, hogy Francke kezdeményezése mily messze kihatott. 
Egyik XIX. századbeli utóda, Frick Ottó hallei árvaházi igazgató 
1881-ben felújította Francke nyomain járva a praeceptorum 
selectum seminariumot és alkalmat adott a, főiskolai hallgatóknak, 
hogy tanulják meg, miként kell tanítani. És Gossler porosz köz-
oktatásügyi miniszter, 1889-ben kifejezetten „a hallei árvaházi 
intézet mintájára" szervezett több gymnasium mellé seminariumot 
középiskolai tanárok gyakorlati kiképzése céljából. (Schulze 0. J. 
m. 17. 1.) 

Ilyen volt a tanítóképzés Francke intézeteiben. De milyen 
volt az eredményt tekintve maga a tanítás, melyet ily kezdő és 
kísérletező tanítók végeztek seminariumi éveik ideje alatt? Idős, 
tapasztalt férfiak és állandó tanerők bizonyára nagyobb eredmény-
nyel tanítottak volna. De Franckenak nem volt arra anyagi fede-
zete, hogy állandó tanítói és tanári állásokat szervezzen. Neki be 
kellett érnie a szabad asztal két órás bejáró vendégeivel. Csupán 
középiskoláiban voltak legalább három évre lekötött rendes, de 
mindig fiatal és szintén gyakran változó tanárai. Ezeknek más 
tisztük nem volt, mint a tanítás s naponként csak négy órán 
tanítottak, hogy — mint Francke mondja — túlságos sok mun-
kával meg ne terheltessenek. 

A sok kezdő, bejáró és gyakran változó tanító mellett nehéz 
feladat volt a tanítás egységének, az egységes módszeres eljárás-
nak a biztosítása. De ez is eléggé sikerült. Erre szolgáltak a híven 
követett és ellenőrzött részletes utasítások, az osztályonként veze-
tett leckekönyvek, melyekbe az elvégzett anyagot pontosan be 
kellett jegyezni, a tanulókról vezetett minősítési táblázatok, melyek 
a tehetségre és erkölcsi magaviseletre is kiterjeszkedtek, a gyakori 
hospitálások és konferenciák. A tanítás közvetlen ellenőrizői és 
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irányítói az inspektorok voltak, a kik maguk — hogy annál több 
idejük legyen a hospitálásra — nem tanítottak; csak időnként 
rendeztek a tanítók számára hosszabb rövidebb tanfolyamokat. 
Ezek tartottak havonként speciale exament. Francke csak is ezek-
nek a segítségével volt képes annyi intézetet mint direktor vezetni. 
Külön inspektora volt az árvaháznak, a paedagogiumnak és a 
latin iskolának. Ezek Franckenak csak a fontosabb ügyekről tettek 
jelentést, a tanítók kiválasztásánál az inspektorok a szabad asz-
talok felügyelőit is meghallgatták. 

Francke az inspektorokat, az árvaatyát s a többi jótékony 
intézetek gazdáit, a nyomda és könyvkereskedés felügyelőit stb., 
esténként vacsora után 8—9 óra között gyűjtötte össze tanács-
kozásra lakásán és pedig minden áldott napon. Itt adták elő ezek 
jelentéseiket és javaslataikat Írásban és élőszóval és Francke a 
nap heve és terhe alatt ki nem merülve, mint egy kis államfő 
intézkedett, helyeselt, kifogásolt, a napi parancsot kiadta. Itt tanács-
koztak a kormányzás és fenntartás nehéz kérdéseiről, itt kerestek 
új jövedelmi forrásokat, ha a régiek kimerültek. Itt veté fel Francke, 
mint egy nagy család atyja a nyom'asztó kérdést: mit eszünk, 
mit iszunk, mivel ruházkodunk; hol veszünk kenyeret, hogy ezek 
egyenek? Ezeket a beszámoló összejöveteleket is imádsággal kezdte 
és végezte. Ez volt az ő életeleme, ez adott neki erőt. 

Ez a minden lépten-nyomon megnyilatkozó kegyes, vallásos 
szellem volt Francke intézeteiben a csudatevő hatalom és a titkok 
kulcsa. A ki Francke közelében élt, az ennek a szellemnek hatása 
alatt állott; igy mindenek elölt a tanítók. Francke a kellő tudo-
mányos képzettséget is elengedhetlen feltételnek tekintette a taní-
tóban, a tudományért az éjjelt is nappallá tette ; ha tanítóiban 
fogyatkozást látott, külön kis póttanfolyamokat is rendeztetett 
számukra. De a tudásnál is többre becsülte a vallás-erkölcsi 
jellemet. Megkövetelte a tanítói hivatásérzetet, a tanítványok iránti 
szeretetet, az Isten országáért való forró buzgalmat. 

Francke a paedagogusnak vallás-erkölcsi jellemével szemben 
azért támasztotta a legszigorúbb követelményeket, mert tudta, 
hogy a nevelő személyisége mily fontos tényező. Az orthodoxia 
vádként lobbantotta a pietismus szemére, hogy vallási téren a 
subjectivismusnak hódol s azt vallja, hogy a ki ujjá nem született 
és meg nem tért, az nem taníthatja a theologiát és nem hirdet-
heti Isten igéjét sikerrel. Az orthodoxia ennek ellenében hangsú-
lyozta, hogy Isten igéjének hatása nem függ a tanítónak erkölcsi 
minőségétől. A pietismus is elismerte, hogy Isten a maga igéjét 
csodás hatással hirdetheti akár istentelen emberek szája által is, 
de mégis nagyon kiemelte, hogy a kegyes, megtért ember e célra 
is sokkal alkalmasabb. 

Francke ezt a nézetet különösen paedagogiai téren hangsú-
lyozta, azt mondván, hogy csak vallásos, megtért ember lehet jó 
nevelő. (Feneion művéhez irt előszó, Richter, i. m. 43. 1.). S 
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Franckenak igaza van annyiban, hogy azt a tanitás utján közölt 
igazságot a növendék annál tökéletesebben elsajátítja, minél jobban 
összeforrott az a tanító egyéniségével s minél jobb bizonyságot 
tett ez arról. (Palmer, Pietismus i. m. VI. 81. 1.). Még arra is 
figyelmezteti Francke, hogy az a külsó' szép és jó cselekedet a 
tanítóban még nem elég, mert a gyermek szeme mélyebbre lát, 
nem csak a külsőt nézi, hanem a szivet, az igazságot keresi. Azért 
legyen a nevelő igazán megtért keresztyén, a ki a szív teljessé-
géből szól és cselekszik. Francke e részben is irányt jelölt a 
jövendő számára. A nevelő személyiségének jelentőségét az ujabb 
paedagogika mindjobban méltányolja. (Schneller, Paed. dolg. Bpest 
1900. I. 39. 1.). 

A nevelő egyénisége sokat tehet, de nem mindent. Ezt lássa 
be ő is épen vallásosságánál fogva. így akarja Francke. A nevelés 
nem pusztán emberi, ez valami magasztos, szent, isteni. Emberi 
elme egy maga meg nem cselekszi, még a kik Istent félik is, 
azok se bizakodjanak el erőikben. A legjobbat imádság által kell 
elvégezni. És az ifjúságot az neveli legjobban, a ki legkomolyabban 
járul Isten elé s lélekben és igazságban vele küzd és viaskodik, 
hogy a reá bízott lelkeket megmentse a romlástól. Az ilyennek 
Isten bölcseséget és okosságot ad, hogy a nevelés munkáját az ő 
akarata szerint folytassa; s ha mindjárt nem látná is gyümölcsét, 
de végre Isten még is megtekinti síró könnyeit s megvigasztalja, 
miként Augustinus anyját. Mónikát, azzal, hogy a kiért ennyi 
könyet hullatnak, az nem veszhet el. (Előszó Feneion művéhez, 
Richter i. h. 44. 1.). Francke a nevelést istentiszteletnek tekinti. 
Minden tanítónak hivatalába való beiktatása imádsággal történt. 

Ilyen vallásos szellemű, kegyes tanítóktól várhatta meg 
Francke hogy minden földi érdeket félretéve, egyedül Isten 
dicsőségére, Isten országáért fognak munkálkodni. Az önzetlenséget 
a legnagyobb mértékben megkívánta a nevelőtől. Neki igen olcsó 
tanítói voltak. Mikor I. Frigyes, porosz király 1713. meglátogatta 
Francke intézeteit, a könyvkereskedésben sok munkával elfoglalt 
Elerstől (lásd fentebb) azt kérdezte: mit kap azután mind ezért? 
Azt, a mi rajtam van — feleié — mást semmit (értsd: ruhát, 
ételt, lakást). „Ilyen olcsó embereim nekem persze nincsenek," 
— mondotta a király. Ilyen volt a tanítók fizetése is. A szeretet, 
a hivatásérzet pótolt mindent. „Ha a praeceptor nem Isten di-
csőségét keresi komolyan, akkor még kevésbbé fog a gyermekekkel 
gondolni" — mondja Francke mindjárt neveléstana elején. (Kurzer 
u. e. Unterricht 1. §.). 

Ez az önzetlen áldozatkészség, a szeretet és vallásos buz-
góság volt a pietismus igazi ereje. Abban a korban kellő theo-
reticus előképzettség nélkül a tanítói pályán csak is ez tehetett 
nagyot. Ez a szeretet találta meg a gyermek szivéhez az utat, 
ez pótolta ki a fogyatkozásokat. Pestalozzi sem volt valami nagy 
theoreticus. És mégis nagy paedagogussá, a néptanítók példány-
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képévé tette őt forrón érző, nagy szive; ezzel találta ki a titkokat. 
A pietismus igaz kegyességgel párosult szeretetével sok tekintetben 
túlszárnyalta a későbbi rationalista philanthropokat is, a kik nagy 
reklámot csináltak, inkább a vagyonos szülők gyermekeit gyüjték 
magukhoz, mint az árvákat és szegényeket és egyoldalú intellec-
tualismusra törekedtek. Herder Basedowról mondá, hogy egy 
borjut sem bizna a kezére. Ha Spener és Francke idejében él, 
ezekről ezt nem mondta volna. 

VI. Didaktikai elvek, módszertani eljárás és fegyelem a 
pietismus iskoláiban. 

Az erkölcsi nevelésben és még inkább a tanításban Come-
nius elveihez áll a pietismus legközelebb. Ε nagy paedagogusnak 
és Franckenak egymáshoz való viszonyáról fentebb már szóltunk. 

A mit Comenius az anyanyelvre, mint tanítási nyelvre 
vonatkozólag mondott, azt a pietistáknál is megtaláljuk. Kirekesz-
tették a latin nyelvet a népiskolából, a mely így náluk is igazi 
schola vernacula volt. A középiskolában is, különösen az alsó 
osztályokban anyanyelven tanítottak. Az idegen nyelvek gramma-
tikáját német nyelven tanulták s az anyanyelvhez hasonlítva 
tárgyalták a többi nyelveket. Beszéltek ugyan latinul is, e nyelvnek 
alaposabb elsajátítása végett, de ez nem volt oly szigorúan köte-
lező, mint más latin gymnasiumokban. Az egyetemen is tartottak 
felolvasásokat anyanyelven. Az anyanyelvi oktatást a természe-
tességnek nagy paedagogiai elve követelte meg. 

Ugyan ebből következett a fokozatosság elve is, mely a nö-
vendékek korát, fejlődését, szellemi érettségi fokát tartja szem 
előtt. Már az elemi iskolában 3 csoportra voltak osztva a gyer-
mekek, az írást, olvasást, sőt a kátét is külön csoportokban 
tanulták. A katechesisnél különös figyelemmel voltak arra, hogy 
mint kell tanítani egészen kicsiny, nagyobb és még nagyobb 
gyermekeket. A fokozatosság elvét s középiskolában oly tulságig 
vitték, hogy ugyanazon egy növendéket a különféle tantárgyakban 
tehetségük és előmenetelük szerint más és más szakosztályba 
soroztak. A tantárgyak sorrendjét is úgy állapították meg, a mint 
egymást feltételezték, az alapvető tárgyakat tanították korábban, 
a többit későbben. A földrajzot a történelem előtt s a realiákat 
a szónoklattan előtt stb. Spener még a főiskolában is 3 osztályba 
sorozza a theologusokat tehetségük szerint. Ez eljárás már azután 
a fokozatosság elvének túlhajtása volt a tudományi rendszer egy-
ségének a rovására. 

A pietismus egyik fő jellemvonása volt minden téren a 
gyakorlatiasság. Ők igazán nem az iskola, hanem az élet számára 
neveltek. Az árvagyermekeket jövendő élethivatásukra való tekin-
tettel már a népiskolában is külön tárgyakra tanították. A többiek 
is, lányok és fiúk oly közhasznú kézi munkákban és ügyességekben 
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gyakorlottak magukat, a melyeknek nagy hasznát vették az életben 
is. A számtannál, méréstannál és egyéb tárgyaknál is sürgeti 
Francke, hogy az életből vegyék a példákat, hogy a gyermekek 
már az iskolában lássák a tudománynak az életben való hasznát. 
Különös figyelemre méltó az is, hogy mily nagy gondossággal 
igyekeztek a theol. hallgatókat a gyakorlati lelkészi pályára elő-
készíteni. 

Nevelésük ez irányából következett, hogy a nyelvek mellett 
a reális tárgyakat is nagy buzgósággal felkarolták. Természetrajz, 
természettan, földrajz, történelem, egészségtan, gazdaságtan s más 
az életben szükséges tudnivalók mind helyet foglalnak Francke 
tanintézeteiben. Az által, hogy e tárgyakat a recreatio fogalma 
alá foglalta, talán vesztettek fontosságukból, de mivel ezek tanul-
mányozásánál szabad mozgást és tevékenységet engedett, s a 
tanítást kísérletekkel, kirándulásokkal kötötte össze, ez a módszer 
meg emelte a kedvérzetet és előmozdította a nevelésnek egyik 
fontos célját az öntevékenységet. 

A lehető alapos tárgyismeret megszerzése végett nagy szerepe 
volt Francke intézeteiben a szemléltetésnek. Ezt oly erélylyel sür-
gette a pietismus, mint Comenius. A szemléltetés céljából a 
hallei iskolák gazdagon voltak ellátva tanszerekkel. Becses mu-
zeummal, botanicus kerttel, műhelyekkel, modellekkel, képekkel 
rendelkeztek. Spener még a bibliai történeteket is képek segítsé-
gével szeretné tanítani. Kirándulások alkalmával növényeket gyűj-
töttek, ipartelepeket látogattak. Ismerték, sőt magok is készítették 
a különféle optikai eszközöket. A kisebb tárgyakat nagyító üve-
gekkel vizsgálták. A csillagászattan szemléltetésére is külön tan-
szereik voltak. Ott állott előttük a glóbus és a térképek minden 
földajzi és történeti órán kezükben forogtak. Még a világtörténet 
főbb eseményeit és képekben állították szemeik elé. A szemlélés 
utján szerzett tárgyismeret mindig megelőzte a szóismeretet. Csak 
a tárgy látása után tanulták meg annak német és latin nevét, 
írásművek készítésére is csak azok voltak kötelezve, akik már 
földrajzot, történelmet és egyéb reális tárgyakat tanultak, mert 
csak azok irhainak német és latin beszédeket, akiknek vannak 
reális ismereteik. Üres szavakkal — mint eddig a latin iskolák-
ban volt szokásos — nem lehet szónokolni. 

Sűrűen alkalmazták az u. n. előmutató tanítást is. A tanító, 
mint valamely mesterember az inasok előtt, megmutatta tanítvá-
nyainak, mit és hogyan tegyenek s ezek aztán utána csinálták. 
Ez nemcsak a kézügyességek és kézi munkák tanításánál volt 
szokásban, mint pl. az írásnál, rajzolásnál, zenénél és az eszter-
gályozó és üvegcsiszoló műhelyekben, hanem a nyelvtanitásnál, a 
számvetésnél is. A tanító az idegen nyelven egy-egy mondatot 
elolvasott, szószerint lefordított s a tanulók mind ezt utána 
mondták. 

A közlő tanalak mellett nagyon előtérbe lépett a kérdező 
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tanalak, a methodus eroinatica. Nemcsak a katechesisnél hasz-
nálták ezt, hanem egyéb tárgyaknál s a felső osztályokban is. 
Francke e tanalaknak igen nagy fontosságot tulajdonít. A tanitó 
— úgymond — ne tartson hosszú beszédeket, hanem, ha egy 
negyed vagy félóráig előadott, nyomban kérdezgetéssel tudja meg, 
hogy megértették-e az elmondottakat. Kiemeli, hogy ez a tanalak 
legalkalmasabb a figyelem ébrentartására. Ε célból előbb kell a 
kérdést fennhangon kimondani s csak azután a felelőt megnevezni. 
Mindig azokhoz kell legtöbb kérdést intézni, akiknek legnagyobb 
szükségük van reá. A feleletet soha se a tanító mondja meg, 
hanem, ha kell, segítő kérdésekkel vezesse reá a tanulót. Ha a 
tanító diktált, még ez esetben is azonnal való kérdezgetéssel 
győződjék meg róla, hogy értik-e a tollba mondott szöveget. 
Spener a kérdezgetést tartotta legalkalmasabb eszköznek arra is, 
hogy a főt a szívbe vigye bele. Epen úgy használták a puhatoló 
és ismétlő kérdéseket, mint az ismeretet tovább fejtő heuristicus 
kérdéseket. 

Tanmenetükben felváltva használták az analyticus és synthe-
ticus, a deductiv és inductiv menetet. A szemléltetett tárgyaknál 
az inductiót használták. Nyelvtannál és egyéb tárgyaknál pedig 
deductive kezdték a tanítást. Közölték a szabályt, vagy fogalmi 
meghatározást, melyet azután egyes esetekre, példákra alkalmaz-
tak. Valamely új tárgynál Francke elsőben rövid áttekintést 
nyújtott az egész anyag felett, közölte a felosztást, hogy előre is 
némi tájékozottságuk legyen („damit sie gleich eine ideam davon 
in ihr Gemüth fassen können." Ordnung und Lehrart im Paedag.) 
Ennek az eljárásnak azonban nem a tanítás elején, hanem inkább 
a végén és az ismétléseknél volna inkább helye. 

Spener honosította meg „Tabellae catecheticae" művével az 
u. n. táblázatos felmutatás módszerét, melyet Halléban különösen 
a szónoklattan és történelem, de egyéb tárgyak tanításánál is 
használtak. A tananyagot rendszeres összefüggésben, röviden egyes 
táblázatos vázlatokban állították össze. Ilyen rövid tabellás kézi 
könyveket adtak a tanulók kezébe. Ilyenek a mai nap is kedvelt 
Grundriss és Grundlinien cimű kézikönyvek. Ezt a módszert 
alkalmazta később a szintén pietista befolyás alatt álló Hähn 
rector is Bergenben, Magdeburg mellett, ki a népiskolában a táb-
lára írt ily rövid vázlatokat. Tőle vette ezt át Felbiger is, ki 
Ausztria népiskoláiban honosította meg. Jó ideig igen kedvelt, 
divatos tanmód volt ez, de sokkal több értéket tulajdonítottak 
neki, mint a mennyit megérdemelt. 

Sokkal többet érők voltak ennél Francke iskoláiban a rend-
szeres ismétlések, melyeket az iskolai utmutatások részletesen sza-
bályoztak. Ők a régi elvet: „repetitio est mater studiorum" nagyon 
jól megértették. Az emlékező tehetséget a mesterséges és haszon-
talan mnemotechnika helyett ezzel erősítették. Ők is azt tartották, 
a mit a modern paedagogusok. hogy az emlékezetet csak termé-
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szetes eszközökkel lehet nevelni (Rosenkranz) s nem azt tudjuk 
igazán, a mit egyszer megtanultunk, hanem azt, a mit időnként 
ismétlünk és felujitunk. Az árvaházi iskolákban minden kisebb és 
nagyobb szakasz elvégzése után ismételtek, már csak az össze-
függés fenntartása s az egész tárgyon való uralkodás kedvéért is. 
Ezen kivűl hetenként két nap, szerda és szombat u. n. ismétlő 
nap volt (Repetitionstag), a melyen az alsóbb osztályokba esetleg 
a felsőbb osztályokat is bevonták, hogy a már tanult, de elfeledt 
tananyagot újra hallhassák. Hogy ezt a gyakori ismétlést a növen-
dékek meg ne unják s figyelmüket fenntartani lehessen, ajánlja 
Francke a tanítás formájában, a módszerben való változatosságot. 
És itt néha kissé mesterkélt dolgokat is említ, hogy pl. a latin 
szavak ismétlésénél kiki 6 szót mondjon fel, de mindig olyant, a 
milyent előtte mások még nem mondtak; a ki e szabály ellen 
vétett, az annyi új latin szót mondott ismét, mint a mennyit 
elhibázott. Vagy a séta közben látott tárgyak ismert neveit mond-
ták meg s a következő tanuló oly betűvel kezdődő más latin 
szavat mondott, a mely betűvel végződött az előbbi; a tanult 
szentírásbeli helyeket betűrendben mondták fel stb. 

Általában Francke jól tudta, hogy mily elengedhetlen feltétel 
a tanításnál az ismeretszerzés minden fokán az érdeklődés és a 
figyelem. Azért igyekezett a szóban forgó tárgyaknak minél több-
féle használhatóságát, becses tulajdonságát és szépségét feltüntetni. 
A tanítótól megkívánta az élénkséget. Ha a tanító maga is foly-
tonos actióban van — mondja — akkor a tanulók sem lankad-
hatnak meg, hanem ujabb és ujabb ösztönt nyernek az attentióra. 
(Ord. u. Lehrart im Paedag II. Sect. 30. §.) Neveléstani művében 
(Kurzer Unterr. 22. §) mondja, hogy a figyelem az okosság kez-
dete. De ezt magától a gyermeki kortól nem lehet megvárni, 
tehát a nevelő igyekezzék azt felkelteni és fenntartani. És pedig 
tegyen külömbséget az elmék között. Némelyek frissek, mások 
lassúak. A szórakozottakat kitartásra kell ösztönözni, a lassú 
elméknek időt engedni. Nem szabad a figyelmet sokféle tárgyra 
distrahálni és 10—20-félét egyidejűleg tanultatni, mert ekkor elég 
gondot és figyelmet egyikre sem fordíthatnak. Ha kevesebb a tárgy 
gyorsabban haladnak, a gyermekek magok is látják az eredményt 
s ez őket kedvvel tölti el s további kitartásra ösztönzi. A figyel-
met különösen az érdeklődés fokozásával lehet élénkíteni. Azért, 
ha valami nevezetesebb és fontosabb tulajdonságai vannak a 
könyvekben és a természetben előforduló tárgynak, azokat a 
tanító mindig jól kiemelje. 

Végül pedig a tanítás mindig valláserkölcsi neveléssel legyen 
összekötve. Mert a puszta ismeretközlés soha sem a végső cél, 
hanem a szívnek és akaratnak nemesítése s a növendéknek köz-
hasznú, tevékeny keresztyén életre való képesítése és serkentése. 
Ezt tartvá szem előtt a pietisták nem annyira hittant tanítottak, 
mint inkább vallást, a Krisztusban megjelent teljes igazságot igye-
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keztek elsajátíttatni a növendékkel. Ezért tanították a dogmatika 
mellett az erkölcstant. 

Ahol a vallás-erkölcsi nevelés fontosságát ennyire hang-
súlyozták, s ahol annyi tanuló nemcsak a tanteremben, hanem 
az internatusban is együtt lakott, olt fontos tényezőnek ismerték 
a nevelésben a fegyelmet is. 

A pielismus világnézete valamivel komorabb, mint Comeniusé. 
A játékot hiábavalóságnak tartja s nem engedi meg iskolai drá-
mák előadását vagy épen külső színházak látogatását. Míg Come-
nius a színjátékoknak is elismeri kettős hasznát: megkönnyítik a 
tanítást (az élő megszemélyitésben látott dolgok jobban az emlé-
kezetbe vésődnek) és előkészítenek az életre (a játszó és néző 
tanítványt atkalmassá teszik a közéletben való illendő viselke-
désre, Jausz, i. m. 191. 1.). Igy Francke a gyermek természetét 
is romlottnak, különösen akaratát a bűn és érzékiség hatalma 
alatt állónak tartja. A gyermeknek ezt a természetes bűnös aka-
ratát akarja tehát kezdettől fogva megtörni, de nem a törvény 
békóival, hanem a szeretet vesszejével. Azért hirdeti ő is mint 
főszabályt a fegyelemre vonatkozólag : az evangéliom kedvessége 
és ne a törvény szigorúsága uralkodjék az iskolában. Ezt nevezi 
ő a nevelés evangéliomi módjának. Protestáns paphoz és nevelő-
höz méltó princípium, (Kurzer u. e. Untericht 15 §.). 

A pietismusnak a fegyelemről szóló tanát Francke neve-
léstanában (i. m. 15. §.) és az árvaházi tanítók számára kiadott 
külön utasításban (Instruction für die praeceptores, was sie bei 
der Disciplin wohl zu beobachten. 63 pontból álló. Richter i. m. 
560—573. 1. Magyar fordításban közli Kellner-Nagy Lajos r. kath. 
irányzatú müve is : Képek a nevelés történelméből, Győr, 1889. 
212—18. 1.). találjuk. Ezekről még a Franckeval szemben sokszor 
oly kíméletlen Richter Károly is elismeri, hogy a maguk nemé-
ben igen jók, a paedagogiai bölcseségnek igazi arany szabályai 
(i. m. 179. 1.) 

Mily szép ez instructiónak mindjárt az 1. pontja : „A keresz-
tyén nevelő mindenek előtt buzgón imádkozzék Istenhez, hogy a 
fegyelem gyakorlásához kegyelmet és bölcseséget adjon neki." És 
mily nagy igazság rejlik a 2. pontban : „Mivel rendesen úgy 
szokott lenni, hogy a legtöbb nevelő kellő tapasztalat és igazi ke-
resztyén szeretet hiánya miatt a jót inkább szigorú külső fegyelem 
által akarja kierőszakolni, mintsem hogy a reá bízottakat szerető 
lélekkel pártul venné és szivüket atyai hűséggel és béketűréssel 
megjobbítani igyekeznék és igy inkább atya, mint fenyítő mester 
igyekeznék lenni ; s mivel a fiatalabb koruakban ily atyai érzü-
letet és igazi keresztyén szelídséget igen ritkán találunk: azért 
minden nevelő állhatatosan és alázatosan kérje Istent, hogy ilyen 
atyai indulatot adjon szivébe az ifjúság iránt és minden bárdolat-
lanságot és szivtelenséget távoztasson el tőle." Ezek után követ-
keznek azután a legnagyobb gonddal és bölcseséggel készített, a 
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fegyelemnek minden legkisebb ágát-bogát is számba vevő és 
igazán tapasztalt, gyakorlott nevelőre valló utasítások. 

Neveléstani művének ide vonatkozó pontjait (16. §.) pedig 
röviden a következőkbe foglalhatjuk össze. Francke áldaná az 
Istent, ha a vesszőt teljesen mellőzni lehetne (9. p.), de nagyobb 
vétség esetén a testi fenyítésre is reá van utalva a nevelő. Ez 
azonban ne szenvedélyes felindulással (1. p.), vagy a gyermek 
egészségét veszélyeztető módon (6. p.) történjék. A gyermek érezze 
ki a büntetés módjából, hogy a tanitó csak magát a bűnt gyűlöli, 
de a gyermek iránt részvéttel van s csak kényszerűségből nyúlt 
a veszőhöz (2. ρ.). A büntetés nemeinél is kellő fokozatosságot 
kell tartani s nem a legsúlyosabbat alkalmazni mindjárt az első 
esetben (4. p.). Figyelembe veendő a gyermek egyénisége, mert a 
kemény bánásmód némelyeknek árt, a helyett hogy használna 
(9. ρ.). A büntetés komolyabb nemeit a szülőkkel való egyetér-
tésben kell alkalmazni, mert a gyermek természetszerűen jobban 
ragaszkodik a szülőkhöz, mint a nevelőhöz s ha észreveszi, hogy 
szülei nem helyeslik nevelőjének eljárását, akkor hiába való ennek 
fáradsága (3. p.). 

Keresztyén szeretet, józan életbölcseség és alapos lélektani 
ismeret jellemzi e fegyelmi szabályok minden egyes sorát. Sok jó 
tanácsát ma is megszívlelhetnék a nevelők. Francke összes alko-
tásait és becses neveléstani iratait méltóan tetőzte be e fegyelmi 
szabályzattal. 

HARMADIK RÉSZ. 

A pietista nevelés szélesebbkörü hatása és a magyar pietista 
nevelők. 

VII. Francke tanítványai és nevelési irányának hatása 
Némethonban. A józan és túlzó pietismus. Francke intéze-

teinek mai állapota. 

Spener és Francke evangéliomi, józan pietismusának a pae-
dagogia terén hű képviselői voltak a Halléban működő első theol. 
tanárok, u. m. Breithaupt, Anton, Michaelis, Lange, kik a nevelés-
tani irodalmat is több becses munkával gazdagították. Ezek ide-
jében élte az egyetem és az árvaház aranykorát, európai hírne-
vüket ekkor szerezték meg. A tanulósereg úgy özönlött Német-
országból és a messze külföldről is Haliéba, mint a reformáció 
korában Wittenbergbe. Igen tekintélyes számmal ültek Francke 
és Breithaupt lábainál magyar ifjak is. Francke utódja az árva-
házi igazgatóságban Freylinghausen János lett, a mesternek veje 
és már életében is jobb keze, több árvaházi tankönyvnek irója. 
Az alapító halála (1727.) után 12 éven át (1727—1739) ez még 

Theol. Szaklap, VI. évf. g 
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meg tudta őrizni az iskolák jó szellemét és hírnevét. A harmadik 
igazgatóról, Francke fiáról ezt már nem mondhatjuk el. 

Az alapvetőkkel egy időben más helyeken is több kartársuk 
működött mint tanár és lelkész a pietismus szellemében. így 
Kortholt Kielben, Bogallen Königsbergben, Steinmetz Bergenben ; 
Mel Konrád Hessennek volt a Spenere, Enger Breslauban, Reich-
hard Magdeburgban, Jani Eislebenben, Struensee Halberstadtban, 
lurik Dessauban, Junker Braunschweigben stb. (Schmidt, Gesch 
der Paed. 1883. III. 511. L). 

Szinte Francke szellemében működtek és mint theoretikusok 
is kiváló nevelők voltak: Lange Joachim Friedrichsvverdenben 
(1670—1744) „Abhandlung des Schulwesens" művével, Sarganeck 
(1702—1743) tanár a paedagogiumban, ki először irt az ifjúság 
titkos bűneiről és különösen Hambach Jakab (1693—1735), ki 
nagy irodalmi munkássága mellett Jenában és Giessenben nevelés-
tani felolvasásokat tartott. Spener és Francke iránya még a jénai 
egyetemre is behatolt, ugy hogy pl. Baier tanár, ki később Halié-
ba került, 1673—1694-ig, Arnd igaz keresztyénségéről olvasott fel 
privatim et publice. Buddeus Ferenc Jenában volt a , Pietisten-
general", Stolte Ernő szintén jenai pietista. Ez utóbbiak Beer Vil-
mos pozsonyi tanárnak voltak mesterei. 

Az árvaház és a hallei egyetem ezerekre menő tanítványai 
által rendkívül nagy hatást gyakorolt egész Némethon nevelés-
ügyére. Francke intézeteinek szervezetét, szokásait utánozni kezd-
ték mindenfelé, iskolai szabályzatait átvették ; árvaházakat, leány-
iskolákat, paedagogiumokat és tanítóképzőket alapítottak. 

Különösen az ifjú állam, Poroszország, mely a hallei egye-
temnek oly sokat köszönhetett, igyekezett hálás lenni a nagy 
mester, Francke iránt s I. Frigyes és i. Frigyes Vilmos, porosz 
királyok idejében kétségtelenül a pietismus nevelési iránya volt 
uralkodó a porosz iskolákban. Sőt Francke intézményei e biro-
dalomban még a XIX. század végén is éreztették hatásukat, mint 
ezt a fentebb emiitett Gossler, porosz közokt. miniszter példája 
mutatja, ki a hallei árvaházi intézetek mintájára szervezte 1889-ben 
a középiskolai tanári szemináriumokat. 

I. Frigyes nagy árvaházakat alapított Königsbergben és Ber-
linben, I. Frigyes Vilmos Potsdamban. Hasonló intézetek kelet-
keztek Züllichau, Bunzlau és Langendorf városokban. Még egy 
Buch Kristóf nevű egyszerű parasztember is Lanzendorfban, Weis-
senfels mellett Thüringiában árvaházat alapított. (Uhlhorn, Die 
christl. Liebesthätigkeit. III. 252. 1.) Szint így alapítottak egyesek 
ingyenes iskolákat is. I. Frigyes Vilmos már állami ügygyé teszi 
a nevelést, midőn királyi rendeletekkel szabályozza. Poroszország-
ban ő rendelte el az általános tankötelezettséget 1736. (Lajos, 
anhalti herceg már 1620. körül és Kegyes Ernő, góthai herceg 
már 1642. megtette ezt a maga országában.) Ugyan ő gondos-
kodott arról is, hogy az árvaházakkal kapcsolatosan, a hallei 
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minta szerint az arra alkalmas ifjak tanítókká képeztessenek. 
Aurichban már 1702-ben volt egy, a pietismus szellemében veze-
tett ingyenes iskola, melyben papjelöltek tanítottak ; s ugyanitt 
néhány nagyobb fiút is oktattak a szokott tárgyakon kivül a 
zenében és orgonajátékban is oly célból, hogy később mint 
tanítók működhessenek. Az 1735. alapított stettini s az 1736. 
alapított magdeburgi árvaházakkal kapcsolatosan pedig már a 
tanítóképző szeminárium is, habár kezdetlegesen, de mégis szer-
szervezve volt. Mind ez a hallei minta szerint és a pietismus be-
folyása alatt történt. 

Ezek az üdvös reformok, valamint általában Franckenak 
egész nevelési rendszere kihatott Szászországra, Württembergs és 
egyéb német tartományokra. Sok lelkes hive volt a pietismusnak 
hazánkban. Hähn és Becker által kihatott a hallei irány Austriára. 
Egyes tanítók Moszkvába (a pozsonyi Büttner Lajos,) Konstanti-
nápolyba, sőt a misszionáriús tanítók Kelet-Indiába is elvitték 
Francke hirét és szellemét. 

Az eredetileg oly józan, egészséges s egyházi és bibliai ala-
pon megmaradt pietista irányzat azonban — amint már erede-
tileg sem volt ment egyes szélsőségektől — csakhamar szertelen 
túlzásokba és félszegségekbe is átcsapott, Egy előkelő és nagynevű 
férfiú nyitja meg azok sorát, akik Halléban nevelkedtek ugyan, 
de Spener és Francke egyenes útjáról letérve, félrebotlottak. Gróf 
Zinzendorf Miklós volt ez, a hallei paedagogium előkelő tagja, 
később a herrnhuti felekezet alapítója. Már 10 éves kora óta volt 
Halléban s így Francke szárnyai alatt növekedett fel. A pietista 
ecclesiola in ecclesia eszméje neki is tetszett s arra indította, 
hogy már az intézetben alapított mint 15 éves ifjú egy „Mustár-
mag" nevű egyesületet hasonló főrangú tanulótársaival. Zinzendorf 
már messze letért az egyházi confessionális alapról és sok téve-
dés csúszott be hittanába. De egy nagy erénye volt, a fáradhatlan 
munka egyházi, gyakorlati téren, melyre őt és felekezetét egyet-
len nemes szenvedélyük, a Krisztus iránti odaadó szeretet indí-
totta. Zinzendorf jellemző éneke : Ich hab nur eine Passion, die 
ist Er, nur Er. Ebből származtak nagy erényeik, de egyszersmind 
hibáik is. 

A herrnhutiak a nevelést is példás hűséggel és odaadással 
karolták fel. Népiskoláikban a gyermekeket nemük és koruk 
szerint külön választották, a vallási tárgyakat a lelkész tanította. 
Különösen az egyházi énekre fordítottak nagy gondot és külön 
gyermekistentiszteleteket tartottak. Voltak árvaházaik, nevelőinté-
zeteik (Schleiermacher is náluk tanult), missiói házaik és gnaden-
feldi lelkész-szemináriumuk ma is fennáll. Nevelési céljuk volt az 
ifjúsággal megismertetni azt a csendes, boldog, lelki élvezetet, 
melyet a Jézus véres sebhelyeiről való elmélkedés már itt e föl-
dön nyújt. A herrnhuti Krisztus megfeszítésére nem borzadással 
gondolt, hanem boldogító, édes örömmel. Azt a nehéz harcot, 
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melyet a hívőnek a sátánnal, a világgal és saját érzékiségével kell 
folytatnia, s melyet a quaekerek és methodisták képzeletükkel 
felettébb ki is színeztek, a herrnhutiak nem ismerik. Paedagogiai 
rendszerüknek egyoldalúsága és hiányai téves hittani álláspontjuk-
ból következnek. A vallásos nevelést túlhajtották. Layritz, herrn-
huti püspök „Betrachtung über die christliche Erziehung" művében 
pl. azt akarja, hogy a csecsemő első képzeteinek és érzelmeinek 
is Jézus Krisztus legyen a forrása és tárgya, és pedig az ő örökké 
szép megváltói képe szerint, amint a keresztfáról oly szelíden 
hullatja vérét. De hát lehetséges-e ez és természetes-e? A vallá-
sosság és ennek szent tárgyai nem meríthetik ki a gyermek egész 
lelki világát. Ezt az exclusiv pietisztikus nevelést elitélve, szépen 
mondja Palmer : „Az égen ragyogó napnak kell mindent megvilá-
gítania és megmelegítenie a földön, de ez a nap azért nem emészt 
fel mindent, hogy egy maga lehessen a mindenségben. (Pietismus, 
Schmid. Paed. Encykl. VI. 72. 1.). 

De voltak a píetismusnak sokféle természetellenes elfajulásai 
később, nemcsak a kisebb felekezetek és szekták, hanem az evang. 
egyházak körében is. Neveléstani értekezéseket adtak ki egyes 
pietisták, melyekben azt kívánják, hogy a gyermek nemcsak a 
napnak nagyobb részét töltse imádkozással, hanem ha rajzol is, 
csak szent tárgyakat, bárányt, pásztort rajzoljon ; ha fűzfa sípot 
csinál, azon chorálokat sipolgasson. ízléstelen meséket költöttek, 
hogy a célzott irányban hathassanak a gyermek lelkére. Palmer 
beszél egyet, mely szerint a paedagogus egy angol hercegnőt állít 
a gyermekek elé példaképen, aki, midőn anyja az asztal egyik 
felére játékokat és édességeket rakott, a másik felére pedig a 
bibliát és a kelyhet tette, ez utóbbiak után nyúlt, amazok nem 
kellettek neki. (Ú. o. 73. 1.). Ugyan mit szóltak ehhez a gyerme-
kek magukban. 

Később, Francke és Freylinghausen halála után, sajnos, 
magából Haliéból is kiköltözött ezeknek józan vallásos szelleme. 
Épen a méltatlan epigonok voltak azok, kik a pietismusnak rossz 
hírnevére valósággal reá is szolgáltak. Ez a hanyatlás — jóllehet 
a növendékek száma egy ideig még emelkedőben volt — már az 
alapító fiának, Francke Gotthilf Ágostonnakfidejében bekövetkezett, 
aki 1739—69. volt az árvaház igazgatója. Csak a betűt, a külső 
formát, a sok áhítatossági gyakorlatot tartották meg, a világot 
szerzetesi elfogultsággal kerülték. De az erő, az alkotó szellem, a 
hamisítatlan hit eltűnt a régi falak közül. A pietismus ekkor már 
oly népszerűtlen volt, hogy a szabad gondolkozású Nagy Frigyes, 
aki megbecsülte Geliertet és egy Spener és Francke érdemei előtt 
is meghajolt volna, ez utóbbinak fiával már igen érzékenyen 
éreztette haragját és ellenszenvét. Midőn ez ifjabb Francke, mint 
árvaházi igazgató, a theologusoknak a színházba való járást meg-
tiltotta, a király elrendelte, hogy maga az igazgató is tartozik 
megjelenni a színi előadáson s bizonyitványnyal kellett tanusi-
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tania, hogy csak ugyan ott volt. Még nagyobb azután a hanyat-
lás Knapp György és az ifjabb Freylinghausen (1771—1785) igaz-
gatók idejében. A fizető növendékek száma fogyott s ennek követ-
keztében árvát is kevesebbet tudtak eltartatni. 

Ismét Francke vére és szelleme, a mesternek egyik déduno-
kája, Niemeyer Hermán Ágoston, a kiváló neveléstani iró, ki 
1799—1828. volt árvaházi igazgató, állította ismét helyre a régi 
jó hírnevű intézeteket. Ez örökölte Francke tevékeny szellemét és 
nagy életbölcseségét; őt lehet az intézetek második alapitójának 
tartanunk. Ez száműzte az álszenteskedő pietismust, melynek a 
rationalismus kora ugy is elvette a hitelét és ismét a józan keresz-
tyén vallásosság otthonává tette az ősi falakat. De nagy érdeme 
van az intézetek helyreállításában III. Frigyes Vilmos porosz 
királynak is, ki nagylelkű alapitványaival biztosította azok fenn-
maradását. 

Az árvaházi tanintézetek, melyeket eddig a lekötött, határo-
zott célú alapítványok mellett is inkább családi tulajdonnak tekin-
tettek, 1832-ben államiakká lettek és szorosan a porosz állami 
tanterv szerint szervezkedtek. Könnyen ment ez, mert hisz a 
porosz iskolai ügynek fejlődésére épen Halle volt mindig a leg-
nagyobb befolyással. 

Az új fenntartóság védelme alatt az intézetek azután még 
jobban kibővültek. A reáliskolák eszméje — mint láttuk — már 
Francke agyában megszületett ugyan, de külön főreáliskola Hal-
léban Francke alapitványai mellett csak most létesült 1835. állam-
költségen. Ugyan ez évben — mintegy a régi gynaeceum feluji-
tásaképen — külön felső leányiskolával is kibővültek az intézetek, 
amelyekhez 1879. tanitónöképzőt is csatoltak. 

A régi intézetek körében is történtek az ujabb korban némely 
némely változások. így a régi hires paedagogium, mint iskola 
1873. megszűnt, de megvan ma is az internátusa, melynek növen-
dékei részint a gymnasiumba, részint a főreáliskolába járnak. (A 
tartásdíj tandíjjal együtt évi 690 márka.). 1894-ben, tehát az 
alapítás után épen 200 évre megszűnt az ingyenes iskola is (Ar-
menschule, Freischule). Fennállása ideje alatt összesen közel 
20,000 növendéke· volt. 

A gymnasium (latin iskola), az elemi fiu- és leányiskola (a 
régi Bürgerschule), az árvaház, az 1697. alapított középiskolai 
olcsóbb internátus (Pensionsanstalt, évi 480—510 márka tartás-
és tandíjjal) a könyvkereskedés, nyomda, gyógyszertár, a biblia-
terjesztő és missziói intézet, a női menedékház és kórház ma is 
léteznek. 

A tanintézetben a legújabb értesítő szerint (Die Franckeschen 
Stiftungen zu Halle (képekkel és tervrajzzal), Buchhandlung des 
Waisenhanses 1901.) 3000 a tanulók és 100 a tanerők száma. 
Az árvaházban 140 növendék (árva) van. Az intézetek falain belül 
lakók lélekszáma a legutóbbi népszámlálás szerint 739 volt. 
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A mióta Francke a maga mustármagját reménységgel elve-
tette és verejtékkel öntözte, az óta sok iskola, híres nevelőinté-
zetek, de sőt egész népek és országok mentek tönkre. Az ő alko-
tásai azonban ma is teljes erejükben virágoznak. Igaza volt az 
„Arany sas" vendéglő cégére ;helyébe irott jelmondatnak: Akik 
az Urban bíznak, azoknak erejek megújul . . . futnak és nem fárad-
nak el; járnak és nem lankadnak meg. Ezs. 40, 31. Ami Istenünk 
beszéde megmarad mind örökké. Ézs. 40, 8. És Francke árvaháza 
ezen a fundamentumon épült. 

VIII A pietismusnak a magyar nevelésre való hatása. 

A külföldi nagyobb nevelésügyi mozgalmak hazánkat sem 
hagyták érintetlenül. Luthernek, Melanchtonnak, Trotzendorfnak, 
Sturmnak lelkes paedagogus tanítványai voltak nálunk is. A nagy 
Comenius nemcsak művei által lett itt ismeretessé, hanem szemé-
lyesen is eljött hozzánk és Sárospatakon négy évet töltött, hogy 
nevelésügyünket reformálja, s megkönnyítse a vele egy időben, 
egy szellemben, de tőle mégis függetlenül működő Apácai Cseri 
János munkáját, nemzeti nagy misszióját. (Lásd: Stromp L. Apá-
czai Cs. J. mint paedagogus, Bpest 1898.). 

A Zrínyi Miklóshoz, Wittnyédyhez és Bethlen Miklóshoz 
hasonló férfiak megértették és méltányolták a nemzeti szellemben 
folytatott paedagogia becsét. De kegyetlen időket élt a magyarság. 
Az egykor oly szabad Erdélyben sem teremhetett Apáczai magve-
tése kellő gyümölcsöket. Az I. Lipót alatti országrészben pedig a 
legádázabb félszázadot szenvedte át a protestáns egyház. A gyászos 
decennium elején bezárultak az összes protestáns iskolák ajtai. 
Oly jelesebb paedagogusaink is, mint Ladiver Illés és Pomarius 
Sámuel, vagy a külföldre menekültek, vagy itthon a magányba 
vonulva procul negotiis kezüket az eke szarvára téve, az elmék 
művelése helyett more rustico szántogatták — ha épen voltak — 
apáik vagy feleségeik birtokán a szántóföldet. 

Azután jöttek Thököly és Rákóczi kurucz háborúi. Inter 
arina silent musae. A háborúk nyomán járt a szokások, erköl-
csök elvadulása. A zsarnoki hatalom alkalmas eszközökkel, kül-
földi katonákkal és szolgalelkű, önző magyar főpapokkal, mindent 
elkövetett, hogy a magyar nemzeti szellemet elfojtsa. 

Lesz-e ebből a vigasztalan állapotból feltámadás? A nemzet 
szerény napszámosai, névtelen hősei között, kik ama fojtó lég-
körben a nemzeti műveltség oltárán a szent tüzet ápolták és ki-
aludni nem engedték, nem csekély dicsőség illeti meg azokat a 
protestáns magyar theologus ifjakat, akik 1681. óta ismét a vesze-
delmes, hálátlan tanítói és prédikátori pályára készültek és tudo-
mányuk kibővítése végett a művelt külföld főiskoláit is felkeresték. 
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1. A m a g y a r i f j a k H a l l é b a n . 

A régi hírnevű, orthodox és tekintélyes Wittenberg és Lipcse, 
és a szelídebb, közvetítő Jena volt a XVII. században rendszerint 
a külföldre vándorló magyar theologus ifjak Mekkája. De ime a 
porosz király támogatásával egy új iskola is felütötte a fejét. A 
nagy tekintélyű Spener erre irányozza a figyelmet, a szellemes, 
bátor és szabad szájú Thomasius ide vonja az ifjúságot, Francke 
munkáiról pedig egész csudákat lehet hallani. 

A világlátni indult és minden iránt érdeklődő józan és 
világos fejű magyar ifjú is, ha már külföldön volt, miként kerül-
hette volna el Hallet, mely ekkor az egész tudományos világ 
figyelmét magára vonta s elhomályosította a régi, maradi egye-
temek hírnevét. Azoknak az ifjaknak a száma is igen nagy, akik-
nek nevét a hallei egyetem anyakönyve megörökítette. De hányan 
lehettek ott átutazó peregrinus akadémikusok is, akiknek tan-
díjra nem került, de mint honfitársaik vendégei mégis elég időt 
töltöttek Halléban, hogy ott az egyetemet, az árvaházat, a cateche-
ticum institutumot, az esztergályozó és üvegköszörülő nemes 
ifjakat, a könyvtárt, botanikus kertet, a muzeumot és más ilyen, 
a magyar ember előtt szokatlan dolgokat megláthassák. Meg 
azután nem volt olyan nehéz dolog annak a nagy Franckenak 
az ajtaján is bekopogtatni, aki még az idegen nemzetbeli koldu-
sokat is megvendégelte és naplót vezettetett róluk. A magyar 
embert meg épen hogy szerette. Több magyar ifjú étkezett a 
szabad asztaloknál, Bél Mátyást pedig az a kitüntetés érte, hogy 
maga Francke fogadta őt házába nevelőnek gyermekei mellé. 
Ő tanította Francke kislányát, Freylinghausen későbbi feleségét és 
Francke kis fiát, az árvaház későbbi igazgatóját. Tóth-Sipkovits 
János, szakonyi fiu pedig, a Carolina resolutio után Dunántúl első 
ev. püspöke, Breithaupt házában volt szálláson. 

Mennyit láthattak, tapasztalhattak ezek a szerencsés magya-
rok, akik éveken át voltak az egyetem hallgatói és ily nagy pae-
dagogusok házában szabadon járhattak-kelhettek! Erdélyből, Felső-
Magyarországból és a Dunánlulról egyaránt özönlött ki az ifjúság 
Haliéba, mely valóságos lázat keltett itthon is. Nemcsak theolo-
gusok, hanem előkelő magyar főurak fiai, jogászok és orvosnöven-
dékek is kimentek. így Hellenbach báró fiai Selmecbányáról, a 
Roth fiuk Eperjesről, Dobner Nándor polgármester fia Sopronból. 
Egyes magyarok állandóan is Halléban települtek le s honfitársai-
kat segélyezték, mint az erdélyi származású Schmeitzel Márton, 
ki tanár volt Halléban s a soproni születésű Eisenreich György, 
ki lelkész volt Halle újvárosában (f 1717). Bél Mátyást is ott 
akarták fogni, a Magdeburg melletti Bergen hivta meg igazgatónak, 
de honvágya haza hozta. 
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2. A p i e t i s t a n e v e l é s k ö z p o n t j a i h a z á n k b a n s a z 
i t t m ű k ö d ő t a n í t ó k . 

A Haliéban megfordult s ott Spener és Francke iránya által 
befolyásolt tanítók és lelkészek különösen három városi központot 
választottak működésük színhelyéül. Ezek voltak : Besztercebánya, 
Győr és Pozsony. Nemcsak a német és tót ajkú, hanem a tiszta 
magyar beszédű és gondolkodású dunántuli evang. lelkészek is 
nagy lelkesedéssel vették át a pietismus nevelési eszméit. Az 
orthodox Kermann Dániel püspöknek és az elfogult Szirmay 
Miklósnak erélyes fellépése s az 1707. évi rózsahegyi zsinatnak a 
pietismust sújtó határozata a felvidékieket elijesztette ugyan Halle 
látogatásától (lásd: Magy. pietisták c. dolgozatom 2—3. 1.) de oly 
önálló, erélyes egyéniségeket, mint pl. Bél Mátyás volt, az üldöz-
tetés sem riasztott vissza a pietismus követésétől. 

Beszterczebányán volt lelkész a gályarabságot szenvedett 
Simonides János ( j 1708), ki Wittenberget, Jenát s majd egész 
Európát bejárta. Valószínű, hogy Spenerrel is találkozott Dresdá-
ban, akit 1704. tót nyelven írt kátéjában hiven követ. Azért a 
rózsahegyi zsinaton kárhoztató ítéletet is mondottak e munkára. 
Mellette ugyan e városban volt iskolai igazgató 1697—1702, 
azután pedig lelkész Burius János, akit atyja, a történetíró szám-
űzetése idején neveltetett Boroszlóban és Lipcsében. Ő hivta Bél 
Mátyást Besztercebányára, amiért már azzal is vádolták, hogy a 
pietismus fészkévé teszi e várost. Ő volt az, ki Rózsahegyen a 
pietismust védte és tiltakozott Arnd és Spener elitélése ellen. 
Bél Mátyás, e nagy nevű paedagogus 6 éven át (1708—14) taní-
tott itt mint rector Francke szellemében, de működésének virág-
korát mégis Pozsonyban töltötte. A beszterczebányai két pietista 
tanítónak baráti köréhez tartozott Mittuch Ádám nagyszombati, 
majd bazini rector is, több tekintetben modoros és különcködő 
nevelő, aki amazokkal együtt könyezve s majd fenyegetődzve kért 
Kermanntól kíméletet a pietisták iránt. 

A pietismus másik kiváló központja volt Győr, s az itt mű-
ködő, többnyire Halléban tanult tanároknak és segédlelkészeknek 
mestere és atyai barátja lorkos András, a szentirásfordító és 
kátéiró, kiváló tudós győri pap (f 1737). Egykorú latin satira Bél 
Bárány mellett őt mondja a pietisták fejének. Jó barátja volt 
Bél Mátyásnak, ki a Francke veje által irt s általa lefordított, 
alább említendő művet, neki ajánlotta. Torkos is mint rector kezdte 
működését Győrött, az itteni jó hírnevű gymnasiumban s 1707. 
óta mint lelkész működött ugyanitt. Mellette tanárkodott és segéd-
lelkészkedett a szintén Halléban 1701. tanult Károlyi István, a 
Hellenbach báró fiuk nevelője, a későbbi jeles győri egyházmegyei 
esperes és kispéczi lelkész (f 1737), ki a püspöki szék üresedés-
ben léte alatt az egyházkerület nagyobb részét fáradhatatlan buz-
gósággal és nagy bölcseséggel kormányozta. 
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Torkos mellett Győrött kezdte tanítói pályájál Bárány György 
is, Francke magyar tolmácsa, ki a mesternek apostoli buzgalmá-
ból legtöbbet örökölt. Ez a beledi (Sopron m.) születésű ifjú a 
szünidőkben otthon aratott és mezei munkát végzett, hogy a 
tanulás költségeit megszerezhesse. Torkos tanítványa volt már 
mint gymnasista, utóbb pedig Pozsonyban is tanult. Már mint 
tanulót pietistának gúnyolták. Mert ez volt a csúfneve mindannak, 
aki a latin mellett a görög és héber nyelvhez is értett. Majd mint 
az eperjesi Roth fiuk nevelője Halléban 2 évet töltött. Itt külö-
nösen a katechetikai szeminárium nyerte meg tetszését s már ott 
künn megfogadta, hogy a vallásoktatást ő is ily módon fogja itt-
hon folytatni. Breithaupt avatta lelkészszé Győrött. 1711—13. volt 
tanár és segédlelkész. Mint nagyvázsonyi lelkésznek első dolga, 
hogy kérőlevelet bocsát ki a balatonmelléki iskolák jobb lábra 
való állítása érdekében. Mint nevelő oly hirnevet szerez itt, hogy 
a r. kath. Zichy Imre gróf vele taníttatja hajadon leányait. Apos-
toli buzgalma Tolnába viszi, hol a betelepült németek közt egy 
új egyházmegyét szervez. Az irodalmi munkásságban is fáradha-
tatlan, egyik művet a másik után írja az ifjúság, a tanító és lel-
késznevelés érdekében. Bizalmasa volt itt Mercy Ferenc tábornok 
kormányzónak, aki unokaöcscsét, a későbbi párisi követet, szintén 
Báránynyal neveltette. 1757. halt meg mint főesperes és sárszent-
lőrinczi lelkész. Hozzá méltó fia volt Bárány János, dunántuli 
püspök és felpéczi lelkész, kiváló paedagogus és író, ki egészen 
atyja szellemében működött. Ez a fia irta meg Bárány Györgynek 
igen értékes verses életrajzát. (Közöltem M. prot. egyhtört. Adattár 
1906 81. lap.). 

Torkos mellől került kí a körmendi születésű Kis Péter, 
ki 1702. volt Halléban s majd porosz királyi stipendiummal 
Berlinben és Königsbergben (valószínűleg Francke ajánlatára) 
töltött 6 évet. Itthon 1708. Szentgyörgyön (Pozsony m.) s Győrött 
1710. volt rector. Utóbb Beleden és Nemes-Csoón lelkész. Az ő 
fia volt Kis Zsigmond a jeles téthi pap. Különösen kitűnt paeda-
gogiai munkásságával és Francke iratainak nyelvünkre való át-
ültetésével Vásonyi Márton, ki 1709—11 volt Halléban, azután 
győri tanár s 1724—37. vadosfai lelkész. Ez könyveivel és kiterjedt 
levelezésével még a távoli Brassóban is szerzett híveket a pietis-
musnak. Ilyen volt Szeli József, brassói ev. lelkész, ki a Dunán-
túlról hozatta a magyar könyveket s maga is adott ki egy kátét. 
Szintén győri tanár és segédlelkész s Torkosnak kedves barátja 
volt a rozsnyói születésű Sartorius Szabó János, ki 1724—56. 
Nemes-Csoón működött mint jeles tanító, lelkész és fáradhatatlan 
tankönyvíró, Torkosnak, Vásonyinak és a két Báránynak elvál-
hatatlan jó barátja és lelkes munkatársa volt minden irodalmi 
vállalatukban. Ε körben nevelkedett a szakonyi születésű Tóth 
Sipkovits János is, ki két évet töltött Halléban Breithaupt házá 
ban, 1707—9 Győrött volt rector és diakónus. Mint téthi lel-
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készt esperesnek, majd püspöknek választották meg 1742. Egye-
nesen vádolták is pietismussal. Torkos környezetéhez tarto-
zott s 1731—36 győri tanár és segédlelkész volt az osgyáni szüle-
tésű Fábri Gergely is, mint vadosfai lelkész Vásonyi utóda s a 
végzetes vadosfai verekedésig (1751.) dunántuli püspök. Ε hivata-
lában nemcsak as iskolákra ügyelt fel, hanem írt is egy magya-
rázatos kátét és lelkészi értekezletek tartásával hathatósan buzdítá 
a lelkészeket a theol. tudományok művelésére (f 1766.). 

Mint a fentebbiekből látni, a dunántuli kerületben az egyházi 
vezetők, püspökök és esperesek határozottan a hallei pietismus 
hatása alatt állottak s lelkészi hivataluk mellett ama nehéz időkben 
a nevelésügyet is kiválóan felkarolták. 

Végre harmadik előkelő központja volt a pietismusnak 
Pozsony. Az itteni lelkészek közül már Reiser Antal is Spener 
hive volt, ki elűzetése után mint hamburgi lelkész Iheatromania 
c. munkát adott ki (Ratzeburg 1681.) s magyarországi szenvedé-
seinek történetét is megírta (Hamburg, 1683). 1705-ben pedig 
egyenesen Haliéból hívták a pozsonyiak rectornak Büttner Lajost, 
B. György pietista énekköltőnek fiát. (Koch, Gesch. des Kirchen-
lieds IV. 273. 1.). Ennek tanítványa volt 1706. Bárány György, 
kiről fentebb szóltunk s kinek fia, Bárány János püspök az atyja 
halálára irt búcsúztatóban így emlékezik meg a pozsonyi pietista 
tanárról: 

Pozsonyban Biitlnernek hogy jó híre hallott, 
Mert oskola keze alatt lábra állott, 
Görög, zsidó nye lvet nagy haszonnal vallott, 
Melyért is sok deák szárnya alá szállott. 

Te is oda menté l az Istent esmérni , 
Ott tanultál hozzá szivedből megtérni, 
Mert nemcsak nagy észre akart az kisérni 
De arra is, Istent mint kelljen dicsérni. 

Büttnert azzal a fogással, hogy pietista, kitették a rectorság-
ból s utóbb a szentpétervári (vagy, mint Ribini mondja : a moszk-
vai) akadémián lett professor. (M. prot. ehtört. Adattár 1906. 81. 
és 90.). Ribini és Molnár A. alaptalanúl mondják őt obscurus és 
hanyag embernek. (Memorab. II. 128. Molnár A. i. m. 359. 1.). 
Moszkvára még bizonyára maga Francke ajánlotta. 

így hát Büttner volt a pietismusnak útegyengetője Pozsony-
ban. Feltűnő, hogy Markusovszky jeles monographiája ezt nem 
említi. Legkiválóbb képviselője azonban itt. e nevelési iránynak 
Bél Mátyás, az ocsovai születésü férfiú, akinek anyja magyar ajkú 
volt, s aki mindig a magyart vallotta anyanyelvének. 1704—8-ig 
volt Halléban s egyideig Francke házában is nevelő, akivel egész 
haláláig levelezett. Besztercebányán 6 éven át folytatott reformáló 
és szervező munkásság után 1714. jött Pozsonyba tanulótársának, 
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a vele egyetértő és szintén Halléban tanult Rabbacher András, 
itteni lelkésznek hívására. A szabad lakáson s egyéb apróbb 
járadékokon kivül 300 frt volt a fizetése s minden tanulótól 
évnegyenként egy-egy garas tandíj. Még e nagy paedagogusunk 
is alá vetette magát az újévi cantatiók szokásának, amiből 15 
frt volt a jövedelme. 

Ide jövetelekor oly mélyen sülyedt volt az iskola állapota, 
hogy összesen csak 40 tanuló látogatta. Tehát itt is reformálnia 
kellett. Terveit „De ludo bene ac prudenter instruendo aperiun-
doque" c. székfoglalójában adta elő, melyet a gyülekezet helyeselt 
és egész terjedelmében elfogadott. Részletes tantervét kéziratban 
a pozsonyi lyceum levéltára őrzi. Franckenak és a hallei taninté-
zeteknek hatása elég világosan szembe tűnik ezekben, de még 
sem szolgailag utánoz. A pozsonyi lyceum történetében méltán 
adták meg neki a „rector et instaurator scholarum Posoniensium" 
megtisztelő disznevet. 1719-ben az igazgatói állást a lelkészivel 
cserélte fel ugyanitt. Ez állásában is mint felügyelő nagy befolyást 
gyakorolt az iskolák vezetésére. Gazdag irodalmi munkásság után 
1749, halt meg. (Lásd: Markusovszky Sámuel, A pozsonyi ev. 
lyceum tört. Pozsony 1896. 127—224. lap.) 

Az igazgatóságban a pozsonyi születésü Beer Frigyes követte, 
ki a magyar nyelvet Győrött tanulta, 1714-ben a lanzendorfi 
árvaház tanintézeteiről külön tudósítást adott ki, Pozsonyban 
pedig mint rector igen becses, új tantervet készitett s külön tan-
folyamot rendezett a magyarul tanuló ifjúság számára. 

Bél tudományának és paedag. irányának — különösen a 
nyelvészeti, földrajzi és történeti irodalom terén — méltó örököse 
volt TomkaSzászky János is, ki Győrből Torkos András kezei alól 
került Pozsonyba 1732-ben. Ez is gyakorlati munkásságán kivül 
több jó tankönyvével tett a hazai nevelésnek kitűnő szolgálatot. 
Ε három jeles nevelő mellett Spener és Francke irányának kiváló 
hive itt Pozsonyban a magyar-tót ajkú lelkész, a t.-szent-mártoni 
születésü Miletz Illés, ki egyéb iskolák mellett Nagy-Enyeden a 
tudós Páriz Pápai Ferencet is hallgatta. Előbb özv. báró Calisius-
né Révay Erzsébetnek volt udvari lelkésze Bitsén, 1730. óta pedig 
Pozsonyban működött, hol Bél mellett is mint szigorú erkölcsű, 
és magas műveltségű férfiú nagy tiszteletben részesült. Tevékeny, 
munkás pap, Spenernek lelkes hive. Ennek és Rambachnak több 
müvét lefordította tót nyelvre, s az ő érdeme az az első magyar 
nyelvű konfirmácziói tankönyv, mely 1736. jelent meg. 

íme a három kiváló központon hány jeles paedagogus, aki 
mind Spenert és Francket vallja mesterének. Tőlük öröklik a tevé-
keny buzgalmat, az erős hitet, melylyel a nehéz időkben minden 
akadályt leküzdenek. Az ő műveiket fordítják nyelvünkre, az ő 
tanrendszerüket veszik át, de nem szolgai utánzással, hanem a 
magyar nemzet jelleméhez és külön szükségleteihez alkalmazkodva. 
Elmondhatjuk, a hallei pietismus talán egy külföldi nemzetre se 
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gyakorolt oly mély hatást, mint a magyarra. Spenernek, Francke-
nak sehol sem voltak lelkesebb tanítványai, mint épen mi 
nálunk. 

A felsoroltakon kivül Halléban tanultak még: Viczay Péter 
dunántuli 1711. Lendvay György lendvai fi 1713. Tatay István 
sopronmegyei 1714. Kövesdi János soproni 1715. Németh György 
lőcsei 1715. Domokos Márton 1719. Bozzay István koltai 1719. 
Szepesi Mihály 1720. Király György erdélyi 1725. Gábory József 
1728. Tonsor Pál 1728. És e theologusokon kivül az orvos és 
jogi szakra is iratkoztak be magyar ifjak. 

3. F r a n c k e n e v e l é s t a n a m a g y a r n y e l v e n é s 
S c h m e i t z e l n e v e l é s t a n i m ű v e i . 

A pietismus nevelési rendszerének hazánkban való meg-
honosítására nézve legtöbbet tett Bárány György azzal, hogy 
Franckenak egyetlen rendszeres neveléstani művét, a fentebb 
többször idézett „Kurzer und einfältiger Unterricht" ciműt lefor-
dította magyar nyelvre a Wirth Ambrus-féle átdolgozás szerint 
és Halléban 1711-ben kiadta. Ezzel a kész munkával jött haza s 
mintegy programmal, ezzel foglalta el győri tanári állását. 

A munka teljes cime ez: Auguszt Hermann Franckenak Sz. 
Ir. Prof. és Prédikátornak Oktatása a gyermeknevelésről Az igaz 
Isteni félelemre és kegyességre mint intessenek a kis Gyermekek ; 
közbeszélgetésbe foglaltatott Virth Ambrus Norimb. Prédikátor 
által, most pedig szükséges voltáért és a közönséges haszonért 
kérdésekbe foglalva Magyar nyelvre fordéttatott: Mely munkával 
minden valláson levők alkalmassan élhetnek, mert itt a hit dol-
gáról nem disputáltatik, Hanem kiváltképpen a kegyes Szüléknek 
és hív Praeceptoroknak jó és kegyes tanáts adatik, mint viseljék 
magokat jó lelki esmérettel a gyermekek körül, hogy az ő tisz-
tekben az Istennek bűvséges áldását várhassák magukra. Nyom-
tattatott Hallában Orbán István által 1771. 

A müvecske 12 ed rétű 120 lap és ma már igen ritka. A 
magyar nemzeti muzeum könyvtárában van meg két példányban 
és pedig — a mi igen jellemző a pietismus hazai történetére nézve 
— mindegyik példánynak más a címlapja, jóllehet a mű nyomása 
és szövege egyébként teljesen ugyanaz. Az egyik példány szám-
lapjáról ugyanis elhagyták Francke nevét és a helyett „Chroso-
logus Theophilus" álnevet nyomattak. Alul pedig a nyomás hely-
neve, Halle helyett „Filadelfia" szinte költött helynév áll (Magy. 
Könyvszemle 1881. 345 lap. es Szabó L. Régi Magy. Könyvtár 
I. 1782. folyó szám alatt.). A cimlap szövege különben ez elté-
réseken kivül teljesen megegyezik a másik példány címlapjával. 
Bárány bizonyára azok elől akarta Francke és Halle nevét elta-
karni, akik a pietismus rossz hírétől visszariadtak. A rózsahegyi 
zsinaton történtek érthetővé teszik az eljárást. Úgy látszik Bárány 
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minél nagyobb olvasó közönséget akart szerezni műve számára, 
mert a más hiten levőket is megnyugtatta a címlap e megjegy-
zésével : itt a hit dolgáról nem disputáltatik. 

Feltűnő, hogy Bárány Franckenak e művét nem eredeti 
alakjában fordította le, hanem abban a fentebb említett átdolgo-
zásban, melyet Wirth Ambrus nürnbergi lelkész készített. Ez a 
Wirth jeles paedagogus volt, Francke egy helyen az ő műveit is 
ajánlja a tanítóknak. És Bárány az átdolgozást bizonyára jobbnak 
találta az eredetinél; de sőt más szabadságot is vesz, mert „a 
közönséges haszonért kérdésekbe foglalva'·" fordította le. 

így Bárány, bár legtöbb helyen ép úgy, mint Wirth, szó-
szerint követi Francket, mégis szabadabb átdolgozásban adja a 
mesternek neveléstanát. Már a felosztásban is eltér Francketól, 
ki művét két részre osztotta: Erziehung der Jugend 1. zur wah-
ren Gottseligkeit 2. zur christlichen Klugheit. Bárány átdolgozása el-
lenben ez öt kisebb részre oszlik: 1. A gyermeknevelés méltóságáról 
2. Az elmére való gondviselésről 3. A kegyességre vezető eszkö-
zökről 4. A három virtusokról (ígazságszeretet, engedelmesség, 
szorgalom) 5. Az evang. módról, mely szerint a gyermekek 
a Krisztusban való igazságra vezettesenek. Francke nevelés-
tana, mint fentebb láttuk, valami szigorú logikus renddel nem 
dicsekedhetett. Wirth és Bárány e hiányon akartak segíteni. Azt 
mondják, amit Francke, de más felosztással, másrendben. 

Eredeti művében az, amit a magyar nyelv állapotáról mond. 
Francke fejtegetéseit mindenütt a hazai szokásokra és állapotokra 
alkalmazva veszi át. A német christkindlről helytelenítőleg szólva, 
hozzá teszi: „Melynél még bolondabb a mi magyarink közt a 
tótmester uraimék által behozatott Balázs napi ugrálás a szalonnás 
nyárs körül, amelyet ki nem nevetne és improbálna az igaz 
keresztyének között (43. 1.). Mikor Francke nyomán a komédiákat, 
színjátékokat kárhoztatja, a pietista elfogultságával jegyzi meg: 
„Nálunk ugyan, Istennek hála, ezek szűkebbek!·' (71. 1.). Szóval 
mindig a hazai állapotok lebegnek a szemei előtt. S a müvecske 
végén Bárány más neveléstani művekből is vesz át idézeteket 
(Grossgebauer, Drexel, Mitternacht, Mokerus.). Érezve különösen 
Francke művének egy nagy hiányát, a 109. lapon „A testre való 
gondról" is külön szól Locket idézve („Lockius a Nemes Ifjaknak 
felnevelésekrül §. 13. 15." 109. 1.). A táncot elitéli a váradi zsi-
natra és a régi mondásra hivatkozva: Saltus est circulus, cuius 
centrum est diabolus. (115. 1.). 

Ennek a munkának minden egyoldalúsága és hiánya mellett 
is nagy érdeme, hogy rendszeres neveléstani munka volt és pedig 
magyar nyelven irott a kuruc háborút befejező szatmári béke-
kötés évében. Mintegy programm, hogy e háborús világban elszi-
lajodott magyarságból miként kell új és pedig istenfélő és 
hazafias nemzedéket nevelni. Magyar nyelven ez az első rend-
szeres neveléstanunk. Apácai a Magyar Encyklopaediában egy 
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félszázaddal már korában (1653.) és szintén magyar nyelven 
mondta ugyan el a hazai nevelés reformálására vonatkozó esz-
méit és ő szélesebb látkörű, egyetemes műveltségű tudós volt, 
de az ő műve mégsem rendszeres neveléstan, míg Bárány, a 
győri iskola kezdő rectora — habár külföldi tekintélyt követve 
— ilyent akart adni. S hatása — legalább a dunántuli evang. 
iskolákban — maradandó volt. 

A magyar pietismus e neveléstani műve mellett még az 
erdélyi szász születésü, de Bód Pétertől is a magyar névre érde-
mesnek itélt Schmeitzel Mártonnak német nyelven írt két paeda-
gógiai munkáit kell megemlítenünk. Ezek: 1. Anweisung für einen 
Lehrer und Hofmeister. Halle 1721. és 2. Rechtschaffener Acade-
micus, oder gründliche Anleitung, wie ein Student seine Studien 
und Leben gehörig einzurichten habe. Halle 1738. (E műveket 
— sajnálatomra — nem szerezhettem meg.) 

Payr Sándor. 




