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

3. A p i e t i s m u s h a t á s a alat t k e l e t k e z e t t ú j e g y e t e m 
é s a f ő i s k o l a i l e l k é s z n e v e l é s H a l l é b a n . 

Spenernek, Franckenak s általában a pietismusnak a hallei 
új egyetem alapításában és gyors felvirágzásában is kiváló szerepe 
van. Ε városban a gymnasium mellett volt már 1680 óta a 
nemeseknek egy akadémiája (Ritterakademie), mely itt az egyetem 
számára a talajt egyengette. III. Frigyes brandenburgi választó-
fejedelemnek (1701 óta I. Frigyes néven az első porosz király) 
régi terve volt egy ú j egyetem alapítása, amelynek megvalósí-
tásában a békés indulatú JaUonszky református udvari lelkész, 
Comenius unokája és Spener, a szintén berlini evangelikus lelkész 
tanácsát követte. De hogy a fejedelem terve megvalósult, s hogy 
az új egyetem székhelye épen Halle lett, ez legközelebbről 
Thomasius Keresztélynek, a Lipcséből Franckeval együtt elűzött 
philosophusnak és jogtudósnak az érdeme. Abban pedig, hogy az 
új egyetem oly gyorsan hírnevessé és népszerűvé vált s nem csak 
Németországra, hanein a külföldre is oly nagy hatást gyakorolt, 
különösen Franckenak volt nagy része. 

Thomasius a fejedelem engedélyével már az egyetem meg-
alapítása előtt elkezdett tanítani a ritterakademiában 1690-ben. 
Nem szívesen látták a jövevényt. A város és a német rendek a 
költségektől, az ujabb megadóztatástól tartottak, a gymnasium 
igazgatója pedig féltékeny volt az ú j mesterre, ki őt túlszárnyalja. 
Meg is kérdezték Thomasiustól: vannak-e készletben, jönnek-e 
vele hallgatók, mert itt Halléban ugyan ne reméljen ilyeneket. Az uj 
professzort mindez nem ijeszti vissza. Bízott az Istenben, miként 
Francke és bátran tette kezét az eke szarvára. Ötven hallgatója 
volt már az első évben. A lipcsei Carpzov hiában rágalmazza az 
új iskolát, mely az ő szavai szerint nem is Halle, hanem való-
ságos Hölle. 

Frigyes fejedelem, Spener és Jablonszky szemei ezóta Halle 
felé fordultak. Thomasiusban megtalálták emberüket, még csak 
társakra volt szükség. Olyan férfiakat kerestek, kik nem barátai 
a türelmetlen hitvitáknak, nem eretnekhajhászók és akik nagyobb 
hajlandósággal viseltetnek a református király és felsőség iránt, 
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mint az orthodox, türelmetlen Lipcse, Wittenberg, vagy akár csak 
Jena is. Három ily egyetem közelében egy negyediknek alapítása 
feleslegesnek is tetszhetett. De a fejedelemnek határozott céljai 
voltak. A Hohenzollern család uniói egyházpolitikát folytatott 
már akkor is. Nemcsak maga volt református, de alattvalóinak 
egy része is; példáúl Halléban is a Pfalzból és Hollandiából ide 
települt reformátusok emelték az ipart magas fokra. Nem tűrhette 
azért a fejedelem, hogy evangelikus alattvalói körében oly papok 
működjenek, kik a három orthodox egyetemről kikerülve a fele-
kezeti türelmetlenséget szítják a reformátusok ellen sr ez által a 
keletkező félben levő Poroszország erejét gyengítik. Ágostai hit-
vallású evangelikus egyetemet akart ő is, de békés szelleműt, 
türelmeset, mely szívelni tűdja a református uralkodó házat és a 
ref. polgárokat. A hallei egyetem alapításában tehát nagy szerepet 
játszott a fejedelem részéről az egyházpolitikai érdek is. 

Ilyen békés szellemű férfiúnak ismerte az udvar Spener és 
Francket és ennek volt erfurti tiszttársát Breithauptot. Igy ezeket 
hívták meg Thomasius mellé már 1692-ben, tehát szintén még az 
egyetem megalapítása előtt. Francke a keleti nyelveket adta elő, 
Breithaupt a theologiát. 1694-ben volt aztán az új egyetem ünne-
pélyes megnyitása, amikor a korán elhalt Baier Vilmos theol. 
tanár volt a prorector (a rectori tisztet maga a trónörökös töltötte 
be) és már Cellarius Kristóf, a jeles nyelvész, földrajz- és tör-
ténetíró, a seminarium selectum későbbi alapítója is hivatalban 
volt. A theol. szakra Baier helyébe 1695. Anton jött. 1707-ig csak 
is ezek hárman: Francke, Breithaupt és Anton képviselték a theo-
logiát. 1709-ben jött hozzájuk Lange és Michaelis és 1716. 
Herrnschmidt. 

Az orvosi szak kitűnősége volt dr. Hof mann és Stahl. A 
jogi és philosophiai szakon Thomasiusnak jutott a vezérszerep, 
a ki szabad szellemével és gazdag irodalmi munkásságával már 
a század elején is a német felvilágosodásnak képviselője volt. 
Ő honosította meg Halléban azt a szabad szellemet, mely eddig a többi 
német egyetemen ismeretlen volt; ugy hogy az ő hallei műkö-
dése új korszakot nyit meg az egyetemek történetében. Halléban 
szabadult fel a tudós, a tudományt fékező külső hatalmak alul. 
Thomasiusnak meggyőződése volt, hogy csak a korlátlan szabadság 
adja meg a szellemnek igaz életét, e nélkül holt. Szerinte nem-
csak a jog, hanem általában a tudomány is az ész alapjára 
helyezendő. Az ember akarata, cselekvése a társadalomban em-
beri tekintélynek alárendelt, de az észnek ura csak egy: az Isten. 
Reformátor volt Thomasius annyiban is, hogy már 1687 óta, először 
Lipcsében, azután Halléban német nyelven tartotta felolvasásait, 
amit a régi maradi rendszer barátai, kik a tudományt a latin 
nyelvvel összekötöttnek hitték, szintén csak hátborzongással hall-
hattak. Mert e részben is az volt Thomasius elve, hogy necsak a 
szabad személyiség műve legyen a tudomány, hanem egyszersmind 
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a nemzet kincse is s ezzé csak úgy lehet, ha anyanyelven müveljük 
és hirdetjük (Schneller, Paed, dolgozatok I. 146. és 310. 1.). 
Thomasius nyomdokaiba lépett azután Wolf, a tudományos semi-
nariumok kezdeményezője, ki szintén Francke mellett Halléban 
működött 1707—1723. 

íme a pietismus és a felvilágosodás képviselői ugyanazon 
egyetemen működnek s együtt vetik meg az egyetemek életében 
egy újabb és szabadabb korszaknak alapját. Lehetett-e ily látszólag 
különböző szellemű férfiak között békesség és egyöntetű eljárás? 

Volt az ifjú hallei egyetem oszlopemberei között elég talál-
kozási pont is. Francke és Thomasius, a pietismus és a felvilágo-
sodás, mindegyik a szabad egyéniség elvét vallotta, az egyik a 
vallás és theologia, a másik a világi tudományok terén. Hite, 
vallása volt mindegyiknek. Thomasius is hitt Istenben, bizodalma 
oly erős, hogy Francke hitéhez hasonlítható, bár megengedjük, 
hogy Thomasius hite nem nyugodott oly positiv keresztyén alapon, 
mint Speneré és Franckeé. Mind ketten a megcsontosodott ortho-
doxismus és pedanteria ellen küzdöttek. Thomasius egymaga nein 
lett volna képes a protestáns scholastica íheologiát megtörni. A 
régi vallásos irány felett csak ujabb és nagyobb vallásos erővel 
lehetett diadalt aratni. Francke a gyakorlati keresztyénség alko-
tásaival bizonyítá be, hogy az ő theologiája jobb, mint a régi. 
Végül mind a két tudós az élet számára nevelt. Thomasius a 
tudományt, Francke a vallást hozta az élettel szorosabb kap-
csolatba. 

Igy törekvéseik több pontban találkoztak, sok tekintetben 
eltérő és ellentétes jellemvonásaik pedig kiegészítették egymást. 
Nem módjuk, hogy sokszor komolyabb nézeteltérés sőt össze-
ütközés nem lett volna a két erélyes férfiú között. Így pl. a 
heveskedő Thomasius 1702-ben élesen kifakad a reformáló tanítók, 
a javító intézetek és árvaházak ellen s azt a meggondolatlan 
nyilatkozatot leszi, hogy egy fegyház több hasznára van az ország-
nak, mint ezer ispotály és árvaház. De kibékültek újra és köl-
csönös jó hatással voltak egymásra. Spener és Francke a szabad 
szájú, merész röptű Thomasiust mérsékletre bírta. Ez utóbbi pl. 
Spener intésének a hatása alatt 1695. nyilvánosan kifejezte afeletti 
bűnbánatát, hogy szatirikus irataiban, oly éles hangon írt és 
javulást ígért. Még 1699-ben is azt mondja, hogy Spenernek érette 
való imádkozása becsesebb neki, mint hatalmas fejedelmek aján-
déka és kitüntető elismerése. (Tholuck, Thomasius, Herzog R. E. 
XV. 618. 1.) Wolflal, mint fentebb láttuk, már végzetesebb össze-
ütközése volt Franckenak. „Fromm und frei!" lett a hallei egyetem 
soha meg nem tagadott jelszava és már az alapítók e szellemben 
végezték munkájukat. 

Francke az egész egyetemre már csak az által is nagy be-
folyást gyakorolt, hogy hallgatóinak jó részét ő nevelte különféle 
tanintézeteiben; de mint a porosz király kedves embere az egye-
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temi tanácsban is nagy befolyással bírt. Igy bár szélesebb körű 
hatását is méltán feltételezhetjük, de az általa képviselt pietis-
mnsnak, mint vallásos iránynak gyümölcsei legszembetűnőbben 
mégis a theologiai szakon, a lelkésznevelésben mutatkoztak. 

A theol. tanulmány reformja már benne van a pietismus 
alapvető programmjában, Spener kegyes óhajtásaiban. Az 5-ik 
javaslat épen erre vonatkozik. Az ő eszméit teljes épségükben 
átvette és jó részben meg is valósította Francke. Mind a két mes-
ternek reformja e 3 feladatot tűzi ki az egyetem elé: a theol. 
ifjúságnak 1. vallás-erkölcsi nevelése, 2. tudományos kiképzése 
és 3. a lelkészi pályára gyakorlati uton való előkészítése. 

a) A t h e o l . h a l l g a t ó k v a l l á s - e r k ö l c s i n e v e l é s e . 
Spener is, Francke is ezt a feladatot teszi első helyre. Ε 

téren érezték a reformnak legégetőbb szükségét. A XVII. századbeli 
egyetemi hallgatók élete, amint azt Tholuck részletesen is meg-
rajzolta (Das akad. Leben im XVII. Jahrhundert, 2 köt. 1853.), 
visszataszító képet tár elénk. Az egyetemi polgár ideáljaitól a 
művelt emberé állott legtávolabb. És e részben a theologusok sem 
voltak kivételek. Verekedésben, korhelykedésben nem akartak a 
jogászok mögött elmaradni. 

Spener és Francke, mint kegyes atyák, fájó szívvel panasz-
kodnak tékozló fiaiknak az Isten szolgáihoz épen nem illő garázda 
magaviselete miatt és a szeretet hangján kérve kérik, majd szigorú, 
dorgáló szavakkal intik őket megtérésre. Spener, Meyffart szavaira 
hivatkozva, fakad ki az összes fakultások tanulói között elhatal-
masodott s a keresztyénhez épen nem illő akadémiai élet ellen. 
Sürgeti a gyökeres javítást s azt óhajtja, hogy az ifjaknak már 
külső magaviseletén is meglássék, hogy az akadémiák az egyháznak 
veteményes kertjei és igaz műhelyei a Szentléleknek, nem pedig 
az elvilágiasodás, hiúság, kapzsiság, iszákosság és versengés ördö-
gének tanyái (Pia desid. 127. 1.). De impedimentis studii theologici 
c. művében is egyik fő akadálynak mondja a theol. ifjak profanus 
életmódját. „Hiába való — úgymond — azok munkája, akik az 
egyetemen bűnös életet élnek, az ivásnak, kéjelgésnek és a sokféle 
világi hiúságnak szolgái, kik gyalázó szavakkal hívják ki egymást, 
párbajoznak és éjjeli kóborlásokkal és kiabálásokkal hódolnak a 
sötétség fejedelmének". (I. h. 227. 1.) 

Még részletesebb és kirívóbb rajzát adja a főiskolai hallgatók 
életének Francke. „Akit a legderekabb bursnak tartanak, az szokott 
a legrosszabb keresztyén lenni. A studiosus nem akar έννομος, a 
fegyelemnek, törvénynek és jó rendnek engedelmeskedő lenni, 
hanem άνομης, vagyis minden fék és korlát nélkül való, persona 
legibus oinnibus soluta. Nem katona és mégis vívni tanul, nem 
courtisan (udvaronc) és mégis táncolni tanul; vakon tör az egész-
sége ellen és medicinae studiosusnak mondja magát, minden isteni 
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és emberi törvényt lábbal tapod és legum studiosus a neve; 
Isten igéjére van legkevesebb gondja és az ilyen theologiae 
studiosus, a vocabulumokat és terminusokat tanulja és büszkén 
philosophiae studiosusnak nevezi magát". (Oeffent. Zeugniss vom 
Dienste Gottes. Halle, 1703. 198. 1.) 

Az universitások hivatásuk szerint officináé spiritus sancti 
volnának — Spenernek is kedvelt kifejezése — de idővel univer-
sitas omnium malorum et peccatorum lett belőlük. „Ein Stall voll 
böser Buben", mondja Francke, „ahol birkózás, párbajozás, vere-
kedés, evés, ivás, szemérmetlen dalok éneklése, kártyázás, mérték-
telen dohányzás, éjjeli csatangolások és más ily kicsapongások 
vannak napirenden. És a theol. hallgatók épen nem kivételek e 
részben, sőt mindenkor ők voltak az elsők, akiket tanári gyűlés 
elé idéztek, relegáltak és egyébként büntettek. Az ilyenekből, ilyen 
élet után lettek lelkészek, pásztorok. Lehetett-e az ilyen más, 
mint kígyó fajzat?" (Lectiones paraeneticae I. 162.). 

Ez elfajult, bűnös állapotokkal szemben nagy nyomatékkal 
mutat reá a nevelés, és különösen a papnevelés céljára, mely nem 
más, mint „az Isten országa, vagy az igaz keresztyénség, vagy a 
Jézusban megvalósul t igazság, ν.αϋώς εστίν αλήθεια εν τω Ίησοΰ". 
Eph. 4, 2t · (Idea stud. theol. Anhang. 28. 1.). És részletesebben is 
kifejti, hogy miben áll az Isten országa, vagy az igaz keresz-
tyénség. Nem másban, mint hogy a studiosus theologiae az Úr 
Jézust Üdvözítőjének és Urának ismerje, hozzá őszinte szívvel 
ragaszkodjék, az ő szenvedésében, halálában és feltámadásában 
keressen örök megváltást, bűnbocsánatot, igazságot, életet és 
üdvösséget és ezért ő vele a hit által mindig szilárdabban egye-
süljön, üdvözítő igéjében megmaradjon s eképen hű tanítvá-
nya legyen, benne és általa éljen és így őt hű szeretettel és 
szívbeli engedelmességgel kövesse és úgy éljen, miként Jézus élt 
és békével szenvedje el, amit Isten reá mért úgy, amint Krisztus 
példát mutatott-. (Idea stud. theol. 5. 1.) 

Ε nevelési célt a hallei theologiai fakultás mindenek felett 
a vallás-erkölcsi nevelés által s itt is a következő eszközök és 
intézmények által igyekezett megvalósítani. 

a) Már a nyilvános theol. előadásoknál és pedig az összes 
tárgyaknál az előadó tanárok a lehető legsűrűbben utaltak a 
gyakorlati, vallás-erkölcsi célra. Krisztust, amaz egyetlen funda-
mentumot prédikálták minden órán s azon voltak, hogy a hall-
gatóság ezen az alapon épüljön, növekedjék és erősödjék. .Nagy 
hasznotokra lesz, — mondja Francke — hogy a theologiai elő-
adásokon, úgy a dogmatikai, exegetikai, polemikai és homiletikai, 
mint minden egyéb órákon mindig erre az alapra történik hivat-
kozás és erre vezetünk vissza mindent, aminthogy nem is illenék 
másképen. Ha ti is hasonló módon az órákra való készületkor, 
ismétléskor és a tárgy felett való elmélkedéstekben ugyanazt a 
célt állítjátok magatok elé és arra vonatkoztattok mindent: akkor 
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annál erőteljesebbek és izletesebbek lesznek minden leckéitek és 
nem hatástalan és gyümölcstelen tudományt fogtok belőle szerezni, 
hanem az igazságnak élő ismeretét". (Idea st. th. Anhang 33. 1.) 

b) Collegia paraenetica. Ezeket Francke tartotta hetenként 
egyszer csütörtökön d. e. 10 órakor, amikor semmiféle, sem nyil-
vános, sem magános előadás nem volt a theol. szakon. Hivat-
kozik Meuschen János hágai lelkészre, ki „De reformatione Aca-
demiarum" müvében a paraenesisek hiányát fájlalja és ilyenek 
tartását sürgeti. Francke ez intő és buzditó beszédeket nagy 
kedvvel tartotta és sokat várt tőlük. Utolsó előadása is kevéssel 
halála előtt ilyen paraeneticum volt. Szerinte az akaratnak a 
felbuzditásra még nagyobb szüksége van, mint az értelemnek a 
tanításra, mert az akaraterő hamarabb meglankad, mint az emlé-
kező tehetség. Ε szabad és jobbára rögtönzött előadások célja 
volt a theol. ifjúságot hivatásukhoz méltó életre serkenteni. Itt 
tette szóvá Francke nevek említése nélkül az egyetemi hallgatók 
közt előforduló bajokat, rossz szokásokat, vétkeket és kihágásokat. 
Ilyenkor szólt a theol. tanulmány akadályairól, megkönnyítő segéd-
eszközeiről, módszertani kérdésekről stb. Mint atya beszélt fiaihoz 
a legnagyobb közvetlenséggel. Ilyen rögtönzött előadásait hallgatói 
lejegyezték s e jegyzeteknek köszönik létrejöttüket a Lectiones 
paraeneticae. (Halle 1726—36. 7. kötet.) 

c) Collegia ascetica. Ezeket vasárnaponként a délutáni isten-
tisztelet végeztével tartották. Valamely bibliai helynek megmagya-
rázták a szószerinti értelmét, azután a hallgatókat lelkiismeretes 
önvizsgálatra ismételten is felhiva, a hallott igéket az igaz keresztyén 
BieuB b JvuiuuuBcn a, uieuiuguociÄ-IIAA. egj cicim ο JVCOUJJJJI yupi 
állapotára alkalmazták. Ε célból leginkább a pásztorleveleket 
olvasták. (Ide a st. th. Anhang 40. 1.) 

d) A tanárokkal való személyes érintkezés. Ez kétféle módon 
történt. Hetenként kétszer, hétfőn és kedden d. u. 2—4 óráig a 
dékán lakásán összegyülekezett az egész theol. tanári kar s ilyenkor 
a hallgatók szabadon fordulhattak vezetőikhez, hogy akár a tanul-
mányra, akár erkölcsi életükre vagy netáni aggályaikra és két-
ségeikre nézve tanácsot és felvilágosítást kérjenek. De melegen 
ajánlotta a fakultás, hogy a hallgató anyagi viszonyait is tárja 
fel ilyenkor, mert ezekre nézve is szükségük van a jó tanácsra, 
segítségre. A tanárok szabad asztalhoz, nevelői álláshoz juttat-
hatják őket; vagy ha egyebet nem tehetnének is, ajánlanak jó 
lakótársat, akinek megválasztásánál könnyen követnek el hibát és 
sokat árthatnak maguknak. 

Az érintkezés másik neme volt az egyes tanárok lakásán 
való látogatás és magános beszélgetés. Ezt a tanárok nemcsak 
megengedik, de el is várják. Ez a „facilis accessus ad praecep-
tores" nagy hasznára van a theol. studiumnak — mondja Francke 
és kívánja, hogy a hallgató ilyenkor őszintén és leplezetlenül 
tárja fel lelki állapotát. Majd a tanár maga is megkérdi, hogy 
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mily lelki haszonnal hallgatják Isten igéjét és miként használják 
fel az épülésükre szolgáló egyéb alkalmakat; de a hallgató is 
teljes bizalommal legyen tanára, miként atyja iránt. Francke, 
mint aféle praktikus ember, részletes tanácsokat ad itt is. Kér-
dezzék meg — úgymond — a tanárt, hogy mikor mehetnek hozzá 
legalkalmasabb időben; felettébb hosszú és üres beszélgetéssel ne 
legyenek terhére, idejét el ne rabolják, hogy másokat is fogad-
hasson; ha több kérdésük van, vessék papírra, hogy röviden és 
szabatosan adhassák elő; a vett intéseket és tanácsokat jegyezzék 
meg jól és tartsák meg; óvakodjanak az olyan sokszor előforduló 
visszaélésektől, hogy lelki tanácskérés ürügye alatt tulajdonképen 
pénzbeli adományt akarnak hazugsággal bemondott hiányaiknak 
fedezésére kicsikarni s e jótéteményt olyanok elől ragadozzák el, 
akik arra valóban rá szorulnának. (Idea st. th. Anhang, 6—24. 1) 

e) Az egyetemi ifjúság számára tartott istentiszteletek. Nagy 
jótéteménynek mondja Francke a theologusokra nézve, hogy 
minden vasárnapon és más ünnepen saját tanáraik predikálását 
hallgathatják. A tanárok ismerik hallgatóikat és ezek állapotához 
és lelki szükségleteihez alkalmazzák beszédeiket. A hallgatók azért 
annál több hasznot és lelki épülést meríthetnek belőle (Idea st. 
th. Anhang. 33. 1.). 

f) Az exercitationes biblicae. Ilyenek tartását a theol. fakultás 
rendelte el és külön szabályzatot adott ki e tárgyban: Methodus 
exercitationuin biblicarum, quae consilio et auctoritate ordinis 
theologici in academia Halensi inter theologiae studiosos institutae 
et instituendae sunt 1707. A theol. hallgatók magok tartották 
ezeket a magok körében, de az igazgató felügyelete alatt. Heten-
ként egy órára összegyülekeztek az exegesisben és dogmatikában 
már jártas hallgatók s valamelyik bibliai könyvet tárgyalták oly 
formán, hogy kiki sorjában elmondta a már otthon előkészület 
közben támadt gondolatait. S az ily elmélkedéseket énekkel 
kezdték és végezték. A Spener-féle collegia pietatis és a lipcsei 
collegia philobiblica, ecclesiolae in ecclesia voltak ezek az egyetem 
falai között. Francke a kezdő theologusokat is elküldte ez órákra 
hallgatókúl, hogy idősb társaiknak szorgalma és a szentírás iránt 
való szeretete reájuk is buzdítólag és épitőleg hasson. (Idea, Anh. 
78. 1.) 

g) Közös imaórák. Azt is jó és dicséretes szokásnak mondja 
Francke, hogy az egyetemi hallgatók, különösen az egy országból 
valók, hetenként egy kitűzött órában összejönnek közös imád-
kozásra, amikor legelőbb is saját lelkük állapotát tárják fel Isten 
előtt, azután az egész keresztyénségért, a hazáért, az egyetemért, 
főként pedig tanulótársaikért imádkoznak s Isten segedelmét kérik 
tanulmányaikhoz, hogy majdan hasznos szolgálatot tehessenek 
egyházuknak és hazájuknak. Ez órákat is a tanárok tanácsára 
tartották s akik állandóan résztvettek bennük, azoknál jó gyümöl-
cseit tapasztalták. (U. o. 79. 1.) 
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h) Az énekórák. Francke megjegyzi, hogy ez órák csak úgy 
esetlegesen kapták nevüket, mely nem fejezi ki a dolog lényegét. 
Inkább vallásos összejöveteleknek (Erbauungsstunden) volnának 
mondhatók. Nem az éneklés volt itt a fődolog, hanem szintén az 
írásolvasás és magyarázat, melyet a szöveghez illő énekkel kezdtek 
és végeztek. Ezeket az egyetem falain kivül az árvaház auditó-
riumában tartották hetenként kétszer, szerdán és szombaton. 
Nyilvánosak voltak, a városi közönség is részt vehetett bennük. 
Francke ajánlja, hogy a theologusok ez alkalmat is használják 
fel és pedig necsak az exegesis kedvéért jöjjenek el, hanem kell 
egyszersmind, hogy a hallott igéket magukra is alkalmazzák s 
általuk is előbbre haladjanak a megszentelődésben. íme ujabb 
ecclesiola az egyetemen kívül, de szintén a theol. hallgatók épü-
lésére szánva (U. o. 44. 1.). 

i) A közös asztal az árvaházban. Ez a jó té temény is nem 
csekély jelentőségű eszköz volt a theol. ifjúság vallás-erkölcsi 
nevelésére. Itt tanulta megismerni az ifjú az egyházat és iskolát, 
mint igazi alma matert, aki fiainak nemcsak szellemi, hanem testi 
szükségleteiről is gondoskodik. Ez költötte fel és emelte nagyra 
az ifjak szivében a hála érzelmét. Az árvaháznak ez az ápoló és 
tápláló dajka szerepe oly szoros kötelékkel fűzte a theologusokat 
Hallehoz, mely a sírig sem bomlott fel. Az árvaház legbuzgóbb 
hivei, barátai és jóltevői azok sorából kerültek ki, akik korábban 
maguk is élvezték annak jótéteményeit. 

De nevelő hatással volt az a szigorú rend és fegyelem is, 
mely e közös étkezésnél uralkodott. Mint Francke intézeteiben 
mindent, úgy ezt is külön törvények szabályozták. (Ordnung, so 
unter denen studiosis, die in dem Waisenhause der freien Kost 
geniessen, zu beobachten ist. Halle 1699. Ezek közt 14. §.: Leges 
der Tischgenossen.) Az együtt étkezők egyike sorrend szerint 
elmondta a szokott asztali imádságot s ebéd alatt egy egész vagy 
fél fejezetet olvasott fel a bibliából. A többi convictorok pedig 
egy-egy bibliai verset azután megfelelő alkalmazással ismételtek. 
Ez alkalmazásoknál tiltva volt a tanulótársakra való kihivó célzás. 
Nem volt szabad evésküzben beszélgetni sem. Étkezés után ismét 
imádkoztak, énekeltek, este még külön esti imádságot is mondtak. 
A későn jövőket, vagy a záróének és ima előtt eltávozókat pénz-
büntetéssel, vagy pedig másnapi ebédtől való eltiltással büntették. 
Minden pénteken az ebéd előtt egy órával az összes convictorok 
összegyülekeztek egy külön teremben és azután közösen imád-
koztak a felsőségért és más jóltevőkért, a városért, egyetemért, 
mindenféle nevelő és szegényápoló intézetért. Minden asztalnak 
külön inspectora s az összes asztaloknak egy közös főinspectora 
is volt, kik a rendre ügyeltek, a tanulók magaviseletéről naplót 
is vezettek s az egyes convictorokat magukhoz hívták, hogy 
tanulási előmenetelük és erkölcsi életük felől kikérdezzék. Francke 
mint igazgató negyedévenként részletes kimutatást várt az inspec-
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tortól, melyben a tanulók hazája, kora, belépési ideje, tanulási 
előmenetele és erkölcsi magaviselete volt feltüntetve. 

A theol. hallgatók legnagyobb része, az u. n. rendes asztalok 
vendégei, mint a praeceptorum seminarium tagjai s mint árva-
házi tanítók úgyis közvetlen érintkezésben állottak Franckeval a 
tanórákon és tanítói konferenciákon. Ezekre tehát közvetlenül 
lehetett felügyelni. Többen a tanító theologusok közül az árva-
házban nyertek szállást is, de általános bennlakásuk még nem 
volt a theol. hallgatóknak. 

Mind eme felsorolt intézményeket és nevelési eszközöket 
áttekintve, dicséretes volt a hallei egyetemnek a theologus ifjakról. 
azoknak úgy testi, mint lelki javáról való atyai gondoskodása. A 
tanárok nemcsak tanítottak, de igazán neveltek. S igazat adunk 
Franckenak abban, hogy az ifjú embernek még a főiskolában is 
szüksége van a valláserkölcsi nevelésre. De kimondjuk azt a vé-
leményünket is, hogy mint a nép- és középiskolákban, úgy itt is 
felette sok volt az áhitatossági gyakorlat. Ennyire nem lehet a 
fiatal embert a menyország számára lefoglalni. A szerzetes életre 
emlékeztető szüntelen való imádkozás és kegyes elmélkedés ellen 
tiltakozik az ifjú természete. Hiszen mindenek a mieink és Istennek 
minden teremtett állatja jó. Az ifjú lélek az egész világot ismerni, 
az élet ártatlan örömeit élvezni is akarja. S ehhez joga van. A 
fejlődő ifjú ember, a főiskolai hallgató továbbá szabadságot akar 
s fokozatosan törekszik lerázni ama békókat, melyeket reá a ne-
velés rakott. Francke és a pietismus e részben félreismerték az 
ifjú embert. Az a folytonos felügyelet, majdnem kémkedés, a 
naplóba elkönyvelt örökös birálat sérti az ifjúnak önérzetét és 
vagy tettetett alázatosságra, képmutatásra, vagy pedig dacos ellen-
állásra készteti. Fordultak is elő példák a hallei egyetemen mind 
a két irányban. Ezt a túlságba való átcsapást Franckenál csak 
az eredendő bűnről és az emberi természet teljes romlottságáról 
való alapfelfogása és az a tapasztalat teheti érthetővé, hogy az 
akadémiai élet, mint fentebb láttuk, csakugyan felette szilaj, 
elvadult volt s így erősebb eszközökre volt szükség. Mély volt a 
seb, mély vágást kellett tennie az orvosnak is. 

b) A theol . t u d o m á n y o s k é p z é s , az í r á s m a g y a r á z a t i , 
t ö r t é n e t i é s r e n d s z e r e s t h e o l o g i a a h a l l e i e g y e -

t e m e n. 
A theol. főiskolák ifjúságának nemcsak erkölcsi élete esett 

sokszoros kifogás alá, hanem a tudományos képzettsége is. Az 
egyetemre való előkészület a középiskolákban nagyon felületes és 
hiányos volt. Francke szomorú színben tünteti fel a theol. hall-
gatók értelmi színvonalát is. 

Ő mondja, hogy kevés theologus képes egy német levelet 
helyes orthographiával megírni. Majd minden sorban ejtenek 
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helyesírási hibát. Még a pályavégzett lelkészek kézirataiban is, 
mikor ezeket kinyomatás végett beküldték, annyi volt a helyes-
írási hiba, hogy valamely hozzáértővel újra kellett azt leíratni. 
Különösen a rokonhangzású szavakat irták igen hibásan, amilyenek: 
er war, die Waar, es ist wahr. Ennek oka az, hogy minden időt 
a latinra pazarolnak és a németet elhanyagolják. Olvasható, jó 
kézírásuk sincsen, annál kevésbbé szépírásuk, pedig mint leendő 
tanítóknak erre is nagy szükségük volna. Járatlanok a számtanban, 
a görög és héber nyelvben, sőt — amire legtöbb időt vesztegetnek 
— a latinban is. A hallei egyet, hallgatókat rossz latinságuk miatt 
ignorantes csúfnévvel illetik, — mondja Francke. Holott más 
iskolákban sem tudnak többet s az egyetemnek nem lehet fel-
adata, hogy nyelvtant tanítson. De Francke mégis gondoskodott 
arról is, hogy a középiskolák mulasztásait lehetőleg pótolhassák. 
Az árvaházi inspectorok külön órákat tartottak az egyetemi hall-
gatók számára, melyeken ezek az írásban, számolásban, a latin, 
görög és héber nyelv elemeiben nyertek oktatást. 

A theol. tanulmány hiányairól részletesen szól már Spener 
is fentebbi müvében (De impedimentis stud. theol.). Ugyanitt 
elmondja az egyes theol. tantárgyakra vonatkozó véleményét is, 
melyet Francke „Idea studiosi theologiae" müvében teljes hűséggel 
tett a magáévá. 

Spener különbséget tesz a theol. hallgatók s ezek szerint a 
theol. tantárgyak között is. Nevezetesen három osztályát külön-
bözteti meg a theologus ifjaknak. Némelyeknek kiváló szellemi 
tehetségeik vannak és módjukban áll, hogy hosszabb időt 
töltsenek az egyetemen; eseknek meglehet az a reményük is, hogy 
szélesebb körű tudományosságot követelő állásokra fognak eljutni. 
Mások középszerű tehetségűek, kevesebb ismerettel jönnek az 
egyetemre és kevesebb i.lőt töltenek ott (Spener 4—5 évet is 
kevesebb időnek mond) és szerényebb állásban fognak szolgálni. 
Végre a harmadik osztályba sorozhatok azok, akik szellemi és 
anyagi tehetségben egyiránt szegények, egyetemi pályájukat rövid 
idő alatt futják meg és egész életükben a tanulatlan nép között 
fognak működni. Mivel ily nagy különbség van a theol. hallgatók 
közt — úgymond Spener — azért mindegyik annyi tudományt 
sajátítson el, amennyire épen szüksége van. A gyakorlati cél 
határozza meg a tanulmányozás fokát s a tananyag mennyiségét. 
A nélkülözhetetlenül szükségeseket elébe kell helyezni a csupán 
némelyekre nézve hasznosaknak. Hasonló elv ahoz, amilyent a 
Ratio educationis elvei közt is találunk. Ezt az osztályozást azonban 
épen nem helyeselhetjük. Francke sem tett ilyen megkülönböz-
tetést. Spener itt a lelkésznevelés célját nagyon is utilitaristikusan 
fogja fel s oly áldozatot hoz a tudomány rovására, amit a theol. 
tanulmányi rendszer egysége és a lelkésznevelés eszménye meg 
nem engedhet. Igy alkudozni a létező viszonyokkal nem szabad. 

A hallgatók e 3 osztályát tartja szem előtt mindig, 
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midőn egyes tantárgyak szükséges vagy mellőzhető volta felett 
határoz. 

Szerinte a theologiának két segédtudománya van: a philosophia 
és philologia. A bölcsészetröl szólva megemlíti Spener, hogy mennyi 
eretnekségnek volt ez már a szülő oka. Egyes egyházi atyák a 
bölcsészettel foglalkozva oly müveket hagytak hátra, melyekből 
mint tojásokból azután mások veszedelmes tévedéseket költöttek 
ki. Azért nem egészen alaptalanul nevezték a philosophusokat 
minden eretnekség pátriárkáinak. Ő e tévedések miatt nem vádolja 
a bölcsészetet, mely magában véve jó ajándéka Istennek. A forrás 
magában véve tiszta és jó, habár sok belőle kifolyó patak tisz-
tátalan és mérges is. Azért a theol. ifjakat a tiszta forrásokhoz 
kell vezetni. Ne esküdjünk egy bölcsészeti iskolára sem, pártot 
és szektát alakítva, hanem legyünk eklektikusok. Válasszuk mind-
egyik rendszerből a jót. Ez az eklektikus módszer ajánlható taní-
tóknak és hallgatóknak egyaránt. 

Spener nem veti meg a bölcsészetet, sőt elismeri, hogy dí-
szére és segítségére van a theológiának, de nem becsüli túl és 
kellő értékére akarja alászállítani. Arra a kérdésre, hogy minden 
theologusnak szüksége van-e reá, a fentebbi osztályozást szem 
előtt tartva tagadólag felel. Mivel — úgymond — a bölcsészet 
csak segédtudomány, azért a 3-ik osztálybelieknek nincs is arra 
szükségük, a 2-ik osztályuaknak csak a theologiai rendes tárgyakhoz 
való helyes arányban; de az 1-ső osztálybeliek már behatóan 
foglalkozzanak a bölcsészettel is, mert ha nagyobb épületet épí-
tünk, állványokat is nagyobbszerüeket kell emelnünk (De imp. 
192—203). 

Francke is arra emlékeztet, hogy a theologusoknak Krisztus 
legyen a bölcsesége és úgy ne járjanak, mint a pogányok, akik 
midőn bölcseknek tárták magukat, épen akkor εμωρανΟψαν és 
μωροί valának. De egyébként elismeri, hogy a philosophiának, 
különösen a bölcsészeti erkölcstannak sokféle haszna van s ezért 
a tanárok fogják a hallgatókat utasítani, hogy céljukhoz és körül-
ményeikhez képest mennyit hallgassanak a bölcsészeti előadásokból. 
A phil. tananyagot egyik pietista paedagogus sem jelöli meg. És 
óvatosságuk, midőn Halléban Thomasius és Wolf adtak elő, ment-
ségre találhat. 

A theologia másik segédtudománya Spener szerint a philo-
logia. Ε szó alá foglalja nemcsak a nyelveket, hanem a történet-
tudományt is, úgy az egyházit, mint a világit. A 3-ik osztályba 
sorozott theologusoknak még a történelmet is elengedné, de a 
görög és héber nyelv ismeretét feltétlen megkívánja mindegyiktől, 
hogy a szentírást eredeti nyelvén olvashassák. (I. m. 203. 1.) 
Francke is azt mondja, hogy e két nyelv a studia propaedeutica 
közt legszükségesebb s ha a hallgatók kellő készültséget nem 
hoztak magukkal, akkor az egyetemen is folytassák nyelvtani 
tanulmányaikat. A theologus tartsa kötelező törvénynek, hogy a 
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görög és héber szövegben teljesen jártas legyen, hogy megérde-
melje a textualis theologus nevet, amint ezt Luther és Franz 
(wittenbergi tanár f 1628) megkívánja, (Lectiones paraeneticae 
150 és 156. L). Ajánlja továbbá, hogy e nyelvek mellett az 
archaeologiai előadásokat (antiquitates sacrae) is hallgassák. 

Ε két segédtudomány mellett Spener a rendes theologiai 
tárgyakat következőképen csoportosítja: 1. theologia katechetika, 
2. thetica (vagyis dogmatika), 3. polemica, 4. exegetica, 5. ethica 
(beleértve ascetica és casuistica), 6. historica és 7. homiletica. 
Sajátszerű felosztás és sorrend minden esetre. Első helyen áll a 
katechetika és a dogmatika megelőzi az exegesist és történeti 
theologiát. Nem a tárgyak természetes sorrendjét és összefüggését 
tartotta szem előtt, hanem ismét a gyakorlati szükséget és a 
szokott hagyományos eljárás is hatással van még reá. Mind e 
tárgyak hasznosak és jók — úgymond — de nem minden theo-
logus tanulhatja valamennyit, azért a fontosakat kell első helyre 
tenni; ezeket a kevésbbé szükségesek miatt mellőzni nagy hiba 
volna. 

Francke még szintén nem ismeri a theologiának négy cso-
portra való (írásmagyarázati, történeti, rendszeres és gyakorlati) 
mai beosztását. Nem is közöl rendszeres tantervet, hanem az 
egyes hallgatókat a tanárok heti összejövetele elé utasítja, hol 
kiki képzettségéhez mért utasítást nyer, ezt kell írásba foglalnia 
és híven követnie. Itt a főiskolában is vallja Comeniusnak azt az 
elvét, hogy a tanításnak a hossza mindig nagyobb legyen, mint a 
szélessége, vagyis egy időben ne hallgasson a theologus több, mint 
legfeljebb 3 tárgyat. Spenert követve ő is első helyen ajánlja a 
katechetikát s csak azután szól az exegesisről és dogmatikáról. 
Ajánlja, hogy a theticum collegiummal együtt mindjárt a kate-
chetikai órákat is hallgassák. A katechetikának, e gyakorlati 
tárgynak nagyrabecsülése és a theol. tanulmány elejére való 
helyezése az akkori vallásos paedagogiai szükségből érthető. 

A XVII. századnak legnépszerűbb tárgya volt a dogmatika, 
akkori nevén thetica, mely a polemikával kibővítve majd az egész 
theol. munkásságot lefoglalta a maga számára. Spener is mindjárt 
a katechetika után szól erről, e kettőnek egy időben való meg-
kezdését kívánja s a kettőnek összetartozását úgy okolja meg, 
hogy a katechesis is dogmatikai anyag elemeivel foglalkozik. Be-
ismeri, hogy a dogmatika minden theologusnak igen szükséges, 
tehát a legfontosabb tárgyak egyike. De nyomban hozzáteszi, 
hogy e tárgynak tulajdonképen az irás tanulmányozásával kellene 
kezdődnie. Sőt — úgymond — felvethető a kérdés, hogy nem 
volna-e jobb egyáltalán a dogmatikát egyedül és kizárólag az irás 
exegetikai tárgyalásából meríteni és mindenféle kompendiumokat 
és rendszereket teljesen mellőzni? Mert az exegesis, mely közvet-
lenül magával az írással foglalkozik, méltán követelheti az első 
helyet; ő az építőmester, ki a többi részeket elrendezi. (A pie-
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tismus azért nem építhette a dogmatikát exegetikai alapra, mert 
az ő exegise nem volt igazán tudományos, hanem inkább csak 
építő, gyakorlati.) Hosszú tárgyalás után végre is úgy oldja meg 
a kérdést, hogy a Szentlélek kegyes és bölcs férfiak számára 
tartotta fenn azt a munkát, hogy az írásban szétszórtan található 
hitigazságokat összegyűjtsék és bizonyos szempontok szerint rend-
szerbe állítsák. Ily módon keletkeztek a kompendiumok, kézi-
könyvek és nagyobb rendszeres müvek, szóval a dogmatika. A 
tanítók iránt, kik e munkát végezték és ma is végzik, hálával 
tartozik az egyház. De hitünket ne az ilyen kézikönyvekre ala-
pítsuk, hanem az írásra. (De imp. 204—206. 1.) 

Francke is ajánlja, hogy a theologus mindjárt kezdettől 
fogva hallgasson dogmatikát s azután másodszor és harmadszor 
is ismételten. Tehát épen úgy, mint az orthodoxia, igen nagy 
fontosságot tulajdonít e tárgynak. Azt akarja, hogy amely kézi-
könyvet tanárai elsőben ajánlottak, később is azt használja, hogy 
ismereteit a különféle módszerek meg ne zavarják. Csak később 
privatum collegium hallgatásával ismerkedjék meg más dogmatikai 
rendszerrel is. A nyilvános előadáson kívül vegyen részt a privatum 
examinatoriumban is, mert csak itt fog meggyőződni arról, hogy 
mily mértékben bírja a dogmatikai anyagot. 

Francke a dogmatikára alapítja az erkölcstant is (lectiones 
theologiae morális). A hallei egyetem nagy érdemének tekinti, 
hogy itt a dogmatikát és erkölcstant mindig az életre alkalmazva 
adják elő s a tanárok soha sem feledik, hogy a doctrina chris-
tiana in se et sua natura practica sit. A hittani és erkölcstani 
előadásokhoz különösen ajánlja Arnd Jánosnak az igaz keresz-
tyénségről irt könyveit, mint amelyekben a theoria in praxi vilá-
gosan látható. Azt is tervbe vette, hogy jövőre az egyes thesisek 
tárgyalását mindig megelőzze az introductio in Arndium, amiből 
igen nagy hasznuk lesz. 

Spener is megendi, hogy az erkölcstant a dogmatikától külön-
választva tárgyalják, amint ezt elsőben Calixtus és a syncretisták 
tették. Hathatósan ajánlja, hogy a theol. tanárok e tárgyat is kellő 
buzgalommal adják elő s ugy szüntessék meg sokaknak azt a 
panaszát, hogy nem volt alkalmuk az egyetemen e tárgyat hall-
gatni (De imped 211. 1.). 

A dogmatikával volt összekötve a polemiJca is, melynek tár-
gyalásánál a következő módszert ajánlják. Elsőben is minden 
tévelygésnek és szakadásnak történeti lefolyása adatik elő ex 
documentis fide dignis. Azután megállapítandó a status contro-
versiae s végül következik a thesisnek (az egyházi tannak) az 
antithesissel szemben való bizonyítása. De megjegyzi Francke 
egészen Spener és a Pia desideria szellemében, hogy a hallei 
egyetemen nem élesztik a vitatkozás és versengés vágyát, amely 
hibába mások a polemika tárgyalásánál rendesen bele esnek. 
Ellenkezőleg kimutatják a tévelygések okait, amelyek az elbiza-
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kodott ész és a gonosz indulatok. Ezek pedig általános bajok. Mi 
is magunkban hordozzuk az eretnekségek magvát, tehát nincs 
okunk a felfuvalkodásra. (Idea st. th. 62—70. Anhang 65—76.) 

A dogmatika mellett olvassák a theologusok a symbolicus 
könyveket. Ezekre nézve is teljesen egy értelemmel vannak Spener 
és Francke. Az előbbi szerint nagyon tévednek azok, akik e 
könyveket szerzőik akarata ellenére a szentirással egyenlő ran-
gúaknak tartják. Akik olvassák, soha se feledjék; hogy e könyvek 
nem magukért érdemelnek hitelt, hanem a'szenlírásért, amelyen 
alapulnak. Azért ha a hitigazság kérdése forog szóban, először is 
ne a hitvallásokra hivatkozzunk, hanem az eredeti forrásra a 
szentírásra. Vajha ne fordítanák meg e sorrendet oly sokszor! 
Francke egyenesen kimondja, hogy a norma, regula és kánon 
nem a symbolicus könyv, hanem a szentírás. De viszont ők is 
helytelenítik, hogy sokan gonoszságból vagy tudatlanságból nem 
akarják e könyveket olvasni. Egyházunk ezeket elfogadta, hasz-
nálatukat igen fontos okokból elrendelte, tehát helytelen dolog 
volna, ha az egyház tagjai vagy épen hivatalos szolgái ez alap-
szabályokat (placita) nem ismernék épen úgy, mintha valamely 
város polgárai nem ismernék városi törvényeiket és rendeleteiket. 
(Ugyanezt mondja Bárány György is a magyar Augustana elő-
szavában 1740.). Ehhez járul, hogy bár tévedésnek alávetett 
emberek irták e könyveket, de mégis Istennek őrködő gondvise-
léséből semmi oly tévedés sem csúszott be ezekbe, mely a hit 
igazságának vagy az élet megszentelődésének kárára lehetne (De 
imped. 206—208. Idea st. th. 71-73.) . 

Ennyit mondanak a rendszeres theologiáról. Spener ezt 
tárgyalja a katechetikával együtt első helyen. De már ő is érzi, 
hogy a dogmatika alá alapot kell fektetni s ez nem lehet más, 
mint az írásmagyarázat. Francke pedig az exegeticum collegiumot 
már egyenesen — bár a katechetika után, de mégis — a dog-
matika elé teszi (Idea, Anh. 55. 1.). A pietismus szerint kateche-
tika, exegesis és dogmatika az a három fő tárgy, melyre minden 
theologusnak legnagyobb szüksége van s amelyet legelsőben és 
egy időben kell tanulniok. 

Az exegesis feltételezi a bibliai nyelvészet ismeretét. Erre a 
hallei egyetem alapítása óta igen nagy gondot fordítottak. Francke 
maga is eredetileg a keleti nyelvek tanárául hivatott meg. Aki a 
hébert már jól bírta, az a chaldaeai, syriai és egyéb keleti nyel-
veket is hallgathatta. Volt külön collegium Orientale. Az ó- és új-
szövetség cursoricus olvasása mellett a Septuagintát, az apokryphus 
könyveket, Római Kelemen, Ignatius, Justinus martyr, Alexandriai 
Kelemen iratait, Philo és Josephus müveit, Macarius homiliáit 
s egyéb egyházi atyák müveit is olvasták. 

Francke megkívánja, hogy a theologus eleitől kezdve mind-
végig hallgasson exegetikai felolvasásokat. A módszer e tárgynál 
a következő volt: 1. megállapították a szentírásnak szószerinti 
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értelmét, 2. előadták ama bizonyos és szilárd okokat, melyekre 
az illető hely értelmét alapították, 3. a hermeneutica sacra segít-
ségével megismertették annak módját, hogy mint lehet a szent-
írásnak értelmét alaposan megtalálni, 4. a próféták és apostolok 
irataiból megismertették Krisztust és az üdv rendjét s végül 5. 
abban is gyakorolták magukat, hogy miként lehet az Írásból 
üdvös tanokat, mindenféle intéseket és vigasztalásokat meríteni 
másoknak meggyőzésére és vigasztalására. Ez utóbbi eljárás sze-
rint tehát az exegesist gyakorlati irásmagyarázattal is összekötötték. 

A történeti theoloyiára aránylag kevés gondot fordítottak. 
Az antiquitates sacrae tanulmányozását szükségesnek mondja 
Spener is, Francke is. Az egyháztörténet részletes ismeretét azonban 
a theologusoknak csak fentebb említett első vagyis felső osztá-
lyától kívánja meg. A középső osztály az általános ismeretekkel 
is megelégedhetik. Azok pedig, akik csak falusi lelkészeknek 
készülnek, csak a fődolgokat tanulják meg. A többit olvassgassák 
el majd később a lelkészi pályán üres óráikban; mert egy tárgynál 
sem lehet a tanárt oly könnyen nélkülözni, mint a történelemnél. 

Francke szerint a Studium históriáé ecclesiasticae az exegesis 
szolgálatában áll. Ezért a zsidó nép történetére és az újszövetségi 
kortörténetre sokkal több gondot fordítottak, mint az egyház 
ujabbkori történetére. De elismerték a történeti theologiának azt 
a becsét is, hogy belőle lehet megismerni a különféle régebbi és 
ujabb hitvitákat és az isteni gondviselésnek csudálatos utait. 
Francke ajánlja a magdeburgi centuriák tanulmányozását és 
Michaelis hallei tanár Progranuna c. müvét. Egyháztörténeti kézi-
könyvekben a XVII. század még szegény volt. Az az ösztönzés, 
melyet az egyház történetének kutatására a syncretismus adott, 
még nem volt elég erős. Ε Studium csak később, a rationalismus 
korában kezd jobban felvirágozni. 

A fentiekből láthatólag megvan a pietismusnak az az érdeme, 
hogy a kellőleg méltányolt rendszeres theologia mellett az orthodoxia 
által eddig elhanyagolt írásmagyarázati theologiának megadta meg-
illető helyét. Kimutatta, hogy a rendszeres hittan számára az 
exegesissel kell alapot vetni. Ezáltal az exegesis önállóságát is 
biztosították a dogmatikával szemben s megszüntették az ortho-
doxia régi, hagyományos módszerét, mely szerint az exegesisnek 
nem volt más feladata, mint az eleve elfogadott hittételek számára 
bizonyító helyeket szolgáltatni a dogmának kedvező irásmagya-
rázattal. A pietizmus az exegesist nyelvtani és történeti alapon 
nagy buzgalommal művelte és gyakorlati irásmagyarázattal 
is kiegészítette. Erdemük az is, hogy az erkölcstant a dog-
matikától különválasztották s a gyakorlati életre nézve annyira 
fontos eme tudományt is kellőleg méltatták, melyet az orthodoxia' 
az előző korban szintén teljesen elhanyagolt. De ha külön válasz-
tották is az ethikát, azért mindig szigorú dogmatikai alapon állva 
tárgyalták. 
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c) A g y a k o r l a t i t h e o l o g i a és a l e l k é s z i t e e n d ő k b e 
v a l ó g y a k o r l a t i b e a v a t á s . 

Már Comenius is azt mondja a főiskolai oktatás céljáról, 
hogy mivel a pansophia teljesen el nem érhető, tehát az ismere-
tekből a lényegeset kell kiválogatni. A lényeges pedig az, amit az 
életben alkalmazni, értékesíteni lehet, vagyis a hasznos. Mert 
minden ismeretnek végső célja a közjó előmozdítása. Az iskola 
tehát a gyakorlati életnek szolgálatában áll. A főiskola a telet 
jelenti, mely az összegyűjtött gyümölcsöket a különféle haszná-
latra elkészíti, hogy legyen az életnek egész hátra levő tartamára 
miből élni. Azért a főiskola főleg az akaratra kíván hatni. Bár az 
emberi erőtől telhetőleg egyetemes, mégis a szükség és haszon 
szempontjából válogatott ismereteket nyujt összefoglaló, egységes 
tudomány alakjában (Jausz V. Comenius a felső oktatásról. Prot. 
Szemle 1897. évf. 103 és 107 1.). Nem egyéb ez, mint a régi 
elvnek a főiskolára való alkalmazása: vitae, non scholae discimus. 

Nem Comenius közvetlen befolyása alatt, mert hisz ennek 
paedagogiai müveit Spener és Francke nem ismerték eléggé 
behatóan, de mégis ugyanennek a józan realismusnak hívei a 
pietisták is. Azért helyeznek oly nagy súlyt a gyakorlati theolo-
giára, azért sürgeti Spener már Drezdából, hogy Lipcsében a 
katechetikát és homiletikát is tanítsák, azért tette az előbbit a 
theol. tudományok közt az első helyre. 

Spener már kegyes óhajtásaiban is nemcsak az olyan gya-
korlati lelkészi tevékenységek tanítását sürgeti, amilyen a tanítás, 
prédikálás, hanem azt kívánja, hogy betegekhez, foglyokhoz is 
vezessék el a papnak készülő fiatal embert. Francke felpanaszolja, 
hogy némelyik ifjú sokat tanult és tudós ugyan, de ha egy szegény, 
nyomorult beteg embert állítanak elébe, nem tud egyetlen vigasz-
taló szót sem hozzá intézni. Szóval ő már a tanulói pálya idején 
akar a theologussal olyan specialis gyakorlati tevékenységeket is 
megismertetni, amilyeneket ma a cura pastoralis és belmisszió 
neve alatt ismerünk s a milyenekbe ma egyes u. n. lelkész-
szemináriumok (Predigerseminaríum) törekesznek az ifjú embert 
beavatni. 

A gyakorlati tárgyak közül a pietismus egész egyházi irá-
nyából kifolyólag természetesen a katechetikát teszi első helyre. 
Ennek a szükségét ismerték leginkább. Ezt ajánlotta Spener leg-
melegebben, különösen Theologische Bedenken c. művében, melynek 
„Katechisation, Katechismus és Katechismusexamen" fejezeteire 
Francke is hivatkozik. Épen az ő sürgetésére már Lipcsében is 
előadták e tárgyat s még inkább Halléban, hol alapvető, legfon-
tosabb tudománynak tartották, mivel Luther kátéja volt a tárgya 
s a dogmatikával helyezték egy színvonalra. Francke is Spenerrel 
azt tartja, hogy a katechesis a nép nagy tudatlansága miatt 
majdnem szükségesebb, mint a prédikálás. Hálát ad Istennek, 
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hogy náluk a katechizálás virágzásban van, mert a haliéi egyetem 
e tárgyra eleitől fogva nagy gondot fordított. 

A theologusok eleitől fogva nemcsak az egyetemen hall-
gatták a katechetikát, hanem mint árvaházi tanítóknak bőséges 
alkalmuk volt a tanultaknak gyakorlati alkalmazására is. Francke 
még ezzel sem elégedett meg. Az ő sürgetésére létesült az egye-
temen az u. n. institutum catecheticum, mai elnevezés szerint 
katechetikai szemináriumnak mondhatnánk. Ebben nemcsak az 
árvaházi tanítók, a szabad asztalt élvező theologusok, hanem a 
többiek is mind részt vettek. Ennek szervezete az Idea stud. 
theol. 1723. évi kiadásában van közölve a 166—171 lapon. (Közli 
Richter is Paed. Bibi. 650-653. 1.) Richter 1720-ra teszi e 
szeminárium alapítását, de korábbi időre kell tennünk, mert az 
1723. kiadás szerint .schon vor vielen Jahren" alapíttatott. Ez 
volt az az intézmény Halléban, mely a magyar theologusok tet-
szését annyira megnyerte. Francke és Breithaupt vezették, Bárány 
György és Bél Mátyás már ott künn fogadást tettek, hogy a 
katekizálást itthon is folytatni fogják. 

A szeminárium élén egy tanár katecheta állott. Hetenként 5 
órán gyülekeztek össze és pedig pontosan az óra ütéskor. 3 órán 
a tanár, 2 órán a theol. hallgatók katekizáltak. A hallgatók szemben 
ültek a berendelt gyermeksereggel. Először a tanár tartott minta-
katekizációkat, azután a hallgatók is próbálkoztak ajánlkozásuk 
szerint. A szerdai napon egy félórai tanítás után elbocsátották a 
gyermekeket, ekkor megbírálták a hallgatók a megelőző tanítást 
s egyszersmind a tanár is közölte a jó katekizáció követelményeit 
(requisita ad bene catechisandum). Ugyan ő ilyenkor rövid dis-
positiókat is közölt az egyes themákra, különösen a tízparancsolatra 
vonatkozólag. Az Idea st. th. 1723. évi kiadása közli a katechesis 
főbb elveit is. Ilyenek: tartsuk meg Luther egyszerű szavait, a 
tárgytól el ne csapongjunk, kérdésre kérdés következzék, kerüljük 
a discurálást (a közlő tanalakot), hogy a katechizálás predikálássá 
ne váljék s a figyelem meg ne lankadjon, a kérdéseket ad captum 
discentium alkalmazzuk, kérdezzünk minden gyermeket, a feleletben 
ismételjék a kérdést és ne elégedjünk meg az igen és nem 
feleletekkel stb. 

Hogy a kérdezgetés mellett a közlő tanalak sem mellőzhető, 
azt Francke kevés figyelemre méltatja. I)e figyelemmel voltak 
arra, hogy másként kell a kátét tárgyalni egészen kicsiny, nagyobb 
és még nagyobb gyermekek előtt s e fokozatok szerint is gyako-
rolták magokat. 

A katechetától Francke a következő jó tulajdonságokat 
(requisita catechetae) kívánta meg: mindenek előtt maga legyen 
áthatva teljesen a vallási igazságoktól s legyen buzgó az igaz 
keresztyénség gyakorlásában, a gyermekeket szeresse; a dogma-
tikában legyen teljesen otthonos, hogy az egyház hite ellen valót 
ne tanítson, jó tanítók példáját kövesse, jó katechetikai műveket 
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is, így Horbius, Spener, Feistel, Wirth és Seidel műveit olvasgassa 
és gyakorolja magát a katekizálásban minél többször. 

Igy látjuk, hogy a hallei egyetem mint kezdeményező és 
úttörő a katechetika érdekében többet tett, mint amennyire mai 
főiskoláink képesek. S az ő érdeme, hogy az institutum catecheticum 
a gyakorlati szemináriumok terén is megtette az első lépést. 

De Francke nemcsak a katechetikát tartotta a leendő lelkészre 
nézve szükségesnek, hanem a szélesebb körű paedagogikát és a 
gyakorlati tanítást is. Erre nézve mondja, hogy a legjobb elő-
készület a lelkészi pályára az ifjúság tanításában való gyakorlat 
(Idea st. th. 92 1.). És erre nem ugyan az egyetem, külön intéz-
ménnyel és kötelezőleg, hanem mégis ennek tudtával és helyes-
lésével Francke adott igen kedvező alkalmat az u. n. praeceptorum 
seminarium által, melyről alább szólunk legközelebb. Ebben néha 
több mint 120 theologiai hallgató vett részt, akiknek mindegyike 
napi 2 órán tanított az árvaházban nemcsak vallástant, de egyéb 
tárgyakat is. Ezt azonban csak azzal az intéssel engedte meg, 
hogy saját egyetemi tanulmányaikat el ne hanyagolják. Nagy 
szüksége van a leendő lelkésznek a tanításban való gyakorlott-
ságra — mondja Francke — mert csakis így lesznek képesek az 
iskola felett felügyeletet gyakorolni. S arra is inti a theologusokat, 
hogy ne szégyeneljék, ha később mint falusi iskolamestereknek 
kell is szolgálniok. 

Ajánlja nekik a házi nevelösködést is. Akik már az árva-
házban helyet nem kaphatnak, tanítsanak magánházaknál, akár 
ingyen is szegényeket, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek. A főcél 
pedig még ne is ez a gyakorlati ügyesség szerzése legyen, hanem 
Istennek dicsősége, Isten országának építése. Mint nevelők ne 
legyenek béresek. Végül arról is részletesen szól, hogy milyen 
Hiedelemmel viselkedjenek a magánházaknál (Idea 41. §.). 

Spener megköveteli, hogy a vallástanilást az esetben is a 
lelkész végezze, ha külön tanítója van a gyülekezetnek. Comenius 
Francketól eltérőleg nem helyesli, hogy lelkészjelöltek legyenek 
tanítók, kik a tanítóságot csak átmeneti állásnak fogják tekinteni. 
(Jausz. i. h. 197. 1.). A szakképzés szempontjából neki van igaza, 
de a szükség Francke eljárását is megokolta. 

A katechetika és gyakorlati paedagogia mellett másik fontos 
ága volt a gyakorlati theologiának Halléban a homiletika. Spener 
a prédikálásban keveset adott a formára. Nincs is a homiletiká-
ról valami igen jó véleménynyel. Sokan visszaélnek — úgymond 
— a rhetorikával. A prédikálás inkább a szellemről és erőről 
való bizonyságtétel legyen, mint az emberi rábeszélésnek mes-
tersége. Az előadásnak egész ereje ne a művészi szólásmódokban 
és a füleknek hízelgő elegánciában álljon, hanem a tartalomnak 
belső értékében és az előadásnak komolyságában és buzgóságá-
ban. De azért ő is elismeri e tudománynak bizonyos hasznát. 
Megtanít arra, hogy mint lehet az adott anyagot úgy beosztani 
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és előadni, hogy a hallgatók könnyebben megértsék. Egy homi-
letikai szabályt — melyre, úgylátszik, akkor nagy szükség volt 
— ő is ad: a szövegben előforduló zsidó és görög szavakat ne 
emlegessük és nyelvtanilag hosszadalmasan ne fejtegessük, mert 
ez a gyülekezetet nem épiti. A nép üdve legyen a prédikátornak 
és igy a prédikálás művészetének is főtörvénye (De imp. 211—213.1.). 

Spenert követve szól Francke is. Az oratoria ecclesiastica 
szerinte is hiába váló dolog. A lelkész a szószéken úgy álljon a 
hivek előtt, mint atya a gyermekei között. S miként ez családi 
körben nem fog „oratizálni", úgy a lelkész is beszéljen keresetlen 
szavakkal, mondja teljes közvetlenséggel azt, ami a szivén fekszik. 
(Lectiones paraen. VII. 498.) Hivatkozik a pogányoknak egy régi 
mondására, melyet a hires Brenz Jánosnál talált idézve : „Μή 
μοι λίγε τά -/.ομψά, αλλ' ών όε'ι η ólig, ne mondj nekem szép 
dolgokat, hanem olyanokat, a melyekre szüksége van a városnak. 
A prédikálás célja is az, hogy megtérésre birja a hallgatókat és 
megmentse a veszedelemtől. (I. m. VI. 438. 1.). 

De azért a hallei egyetem nem hanyagolta el a homiletikát, 
sőt ezt is szemináriumszerüleg tárgyalták. Külön kollégiumokat 
is tartottak a homiletikából, s akik ezeket már hallgatták s a 
theologia egyéb tárgyaiban is jártasak voltak — tehát e tárgy a 
theol. studiumnak nem az elején állott, mint a katechetika —, 
azok az u. n. exercitium homileticum óráin is részt vehettek, a 
melyeken a theol. hallgatók egyházi beszédeket mondtak el, 
melyeket a tanár és a többi hallgatók megbíráltak. Az újonnan 
jelentkezők eleinte csak mint hallgatók jelentek meg s csak később 
készíthettek és adhattak elő egyházi beszédeket (Idea, Anhang 86. L). 
A hallei theologusok abban is szerencsések voltak, hogy tanáraik 
hetenként prédikáltak az egyetemi istentiszteleteken s igy a minta-
beszédekből is sokat tanulhattak. Francke külön figyelmezteti 
őket erre. Itt — úgymond — bő alkalmuk van modum et me-
thodum concionandi practice megtanulni. Ez Augustinus szavai 
szerint több haszonnal jár, mint az összes praecepta homiletica, 
melyek Halléban publice privatimque, szintén elég bőven előadat-
nak (Idea st. th. Anhang 35. 1.). 

A liturgika és a pastoralis mint külön theologiai tantárgy 
nem szerepel Spener és Francke irataiban s a hallei egyetem 
tanrendszerében. De a hivek lelki gondozására nézve is igen sok 
jó tanácsot foglal magában Spener „Theol. Bedenken" és Francke 
„Lectiones paraeneticae" c. több kötetes müve. 

Hogy a fiatal Timotheusokat egyéb lelkészi teendőkbe is, 
melyek mai elnevezés szerint a cura pastoralis és a belmisszió 
körébe tartoznak, gyakorlati uton kell beavatni, annak szükségét 
mind a két pietista mester élénken érezte. Bizonysága ennek 
a Pia desideria ide vonatkozó javaslata. És Francke is hang-
súlyozza, hogy a lelkésznek a nép között sok olyan dolgot kell 
tennie, amit az egyetemen nem tanult. Hol tanulhatják példáúl 
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— kérdi — hogy miként kell betegekkel, haldoklókkal, nyomo-
rúságban levőkkel bánni ? Ha hallanák is a módját, ezek nem 
oly dolgok, hogy csak úgy a hallásból meglehetne tanulni, hanem 
ott kell lennie a theologusnak az ily eseteknél és látni, hallani, 
próbálkozni és gyakorolni kell a dolgot. Csak igy lesz a theologus 
προς näv ΐργον άγαβον έτοιμος Tit. 3, , . És az ily dolgokban 
gyakorlatlan és ügyetlen ifjakról mondja kissé erősen : „Úgy 
állnak ott mint egy majom, mert járatlanok a dologban" (Lec-
tionesrparaen. I. 164—167. 1.). 

Úgy látszik, hogy Francke már a mai német lelkészszemi-
nariumokhoz hasonló intézményre is gondolt. Frick Ottó hallei 
árvaházi igazgató említi, hogy a mester egy seminarium ministerii 
eclesiastici tervét is elkészítette, melyben lelkészeket és vallás-
tanitókat akart nevelni, de ezt a tervét nem valósíthatta meg. 
(Schulz 0. Franckes Paedagogik 14. 1.). A szeminárium kérdése 
sokat foglalkoztatta a halleiakat. Az egyetemek történetében 
Francke tanártársa Wolf philosophus volt az első, aki tudományos 
szemináriumokat is tartott Halléban. (Raffay S. Schleiermacher és 
a főiskolai oktatás. Athenaeum 1901. 433. 1.). Ezek jelentőségét 
csak a XIX század értette meg Schleiermacher óta. Az institutum 
catecheticum és az exercitium homileticum Halléban az egyetemen 
már a XVIII. század elején gyakorlati szemináriumok voltak. 

Francke különféle jótékony intézetei az árvaházban különös 
jó alkalmúl szolgáltak a theologusoknak, hogy az összes lelkészi 
teendőket gyakorlati uton is megtanulhassák. A szegényekkel és 
nyomorultakkal való érintkezésre alkalmat adott az árvaházi 
naponkénti rendszeres segélyosztás (lásd fentebb 60. lapon), a 
mikor mindig egy-egy katecheta, illetve theologus mondott intő, 
vigasztaló beszédet, a többiek a jövevények bajait kérdezték ki 
és tanácsot adtak, orvosszereket ajánlottak. Az árvaházi kórház-
ban is mindig egy-egy theologus volt a felügyelő, ez imádkozott 
a betegekkel, szinte igy a szegény özvegyek menedékházában. Igy 
nyúlt bele egyik intézmény segitőleg és áldásosán a másikba és 
igy szolgálta valamennyi egymást támogatva erősítve a közös 
főcélt. Spener és Francke azután másképen is bele vonták ifjú 
tanítványaikat a lelkészi teendőkbe. Mind a hét mester egyszers-
mind gyakorló lelkész is volt. Állandóan tartottak theologusokat 
házukban és asztaluknál, kiknek elég alkalmuk volt a papi ház-
ban e pályának minden belső dolgait, terheit és örömeit előre 
megismerni. Igy neveltek ők az élet számára. 

A fentiekből látható, hogy a pietismus a theologusok vallás-
erkölcsi neveléseért, a tudományok közül az írásmagyarázati 
theologiáért s főként a gyakorlati theologiáért igen sokat tett. Az 
a gyakorlati irány jellemzi a főiskolai oktatást is, melyet már az 
alsóbb fokozatokon is láttunk. 

Az elméleti tudományt Francke sokra becsülte, de nem 
bizakodott el benne. Az elméletet szerinte sokszor megcsúfolja a 
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gyakorlat. A nagy tudósnál, lehet, hogy valaki százszorta keve-
sebbet tud és a világban mégis használhatóbb, életrevalóbb, mint 
amaz. Idézi Richelieu bibornok szavait, melyeket akkor írt test-
vérének, mikor ez csekélynek mondott tudomáyu miatt nem akart 
az udvarhoz jönni: „Nescis, mi fráter, quam exigua sapientia 
mundus regatur !" És azt mondja reá,''bizony igaz ez, ha Isten 
gondviselése nem kormányozná a világot, a mi kevés tudásunk 
bizony nem volna rá képes. (Lectiones paraen. 167. 1.). 

A pietismus nem vetette meg a tudományt, mint ellenei 
híresztelték róla. Francke, aki egész életét a tanításnak, iskoláinak 
szentelte, aki a theologusokat is lépten-nyomon kitartó szorga-
lomra és mélyreható szellemi munkásságra serkenté, miként 
gondolkodhatott és szólhatott volna kicsinylőleg a tudományról. 
De az kétségtelen, hogy a tudásnál többre becsülte a jó erköl-
csöket és azt a keresztyén gyakorlati tevékenységet, mely Istennek 
dicsőségére és az embereknek üdvére szolgál. És épen a theolo-
gusok képzéséről szólva mondá ismeretessé lett jellemző szavait: 
„Egy szemernyi élő hit többet ér, mint egy mázsa puszta tör-
téneti tudás és az igaz szeretetnek egy cseppje többet ér mint 
minden titkok tudásának egész tengere" I. Kor. l 3 . (Idea st. 
th. 53. 1.). 

A XVII. századbeli orthodoxismusnak egyoldalúságával és 
mozdulatlanságával szemben a pietismusnak kétségtelenül nagy 
érdemei vannak a lelkész nevelés terén. Sok tekintetben ők 
jelöltek irányt a legújabb kor számára is. 

Payr Sándor. 


